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ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๘ 

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการเพื่อสนองพระราชดำริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนินีาถ ทีค่วรใหค้วามชว่ยเหลอืพีน่อ้งรว่มชาต ิทีย่อม  
เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อปฏิบัติหน้าที่เพื่อความม่ันคงของชาติ 
และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชน โดยมอบเงินช่วย 
เหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต สำหรับผู้บาดเจ็บทุพพลภาพให้รับ 
เป็นรายเดือนตลอดชีพ

ด้วยความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ทุพพลภาพ 
ประธานฯ ทรงมีพระราชดำริให้มีการฝึกอาชีพขึ้นในปี ๒๕๒๓ 
เพื่อให้สมาชิกสามารถช่วยตนเอง และมีรายได้เลี้ยงครอบครัว

ผลิตภัณฑ์ของหน่วยฝึกอาชีพ
Products of the Vocational Training Center

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Sai Jai Thai Foundation Under the Royal Patronage

งานเครื่องหนัง  ประกอบด้วย เครื่องหนังแท้ เครื่องหนัง 
เทียม เคร่ืองหนังประกอบผ้าทอมือ ขิต เครื่องสาน เย็บด้วย 
ฝีมือประณีต สวยงาม น่าใช้ ไม่แพ้แหล่งผลิตอาชีพอื่นๆ เช่น 
กระเป๋าเอกสาร เครื่องเขียน กรอบรูป และของเบ็ดเตล็ด ต่างๆ

งานทำลวดลายบนแก้ว มีแก้วรูปทรงต่างๆ ที่สลักลวดลาย 
อย่างสวยงาม แพรวพราว วิจิตร ตามลักษณะรูปทรง เช่น 
แจกัน โถ เหยือก จาน ขวด กระด่ิง ของที่ระลึกต่างๆ และ 
สามารถจารึกถ้อยคำ เป็นการเฉพาะได้

งานพู่กันระบายสี  คืองานระบายสีบนกระเบื้องเคลือบที่ 
ต้องใช้เตาเผาและระบายสีบนวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ หนัง แก้ว โลหะ 
ดินเผา เป็นงานที่มีลวดลายสีสันสวยงาม มีภาพบุคคลหรือ       
ถ้อยคำประกอบได้  เช่น  ก ล่องที่ ใส่ ร่ม  ถาด  ถ้วย  จาน                
ของที่ระลึกเบ็ดเตล็ดต่างๆ

งานตัดเย็บ เป็นระยะเริ่มงาน มีการประดิษฐ์ผ้าห่ม 
รับทำงานตัดเย็บต่างๆ
     สินค้าพิเศษที่มูลนิธิฯ จัดทำเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานฝึกอาชีพ เช่น บัตร ส.ค.ส. 
บัตรอเนกประสงค์ 
หมอนอิงภาพทอพิเศษ 
จานรองแก้ว

สินค้าของมูลนิธิสายใจไท¬ย มูลนิธิสายใจไท¬ย
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พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเป็นประธาน ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และงานเล้ียงปิดการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เม่ือวันเสาร์ที่ ๓๑  มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินไปในการทอดพระเนตรการฝึกภาคสนาม

ของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๒ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิชาการฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 
ณ พื้นที่การฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
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    น้อมถวายชัยมงคลดลพิพัฒน์

สมเด็จพระเทพรัตน์ทรงสุขศรี

วันพระราชสมภพบรรจบปี

พระบารมีแผ่ขยายขจายขจร

	 ทรงเกษียณแต่ยังคงทรงรักงาน

ทูลกระหม่อมอาจารย์มาทรงสอน

ชาว	จปร.ขอน้อมเกล้าถวายพระพร

เทิดพระนามสิรินธรทรงพระเจริญ

             

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

		ข้าพระพุทธเจ้า	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

	(พันเอก	จิระ	เหล่าจิรอังกูร		ร้อยกรอง)

๒ เมษาประชาปีติ
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กองอ�ำนวยกำร
ผู้อ�ำนวยกำร		 	
 พล.ท.สิทธิพล  ชินส�ำรำญ
รองผู้อ�ำนวยกำร	
 พล.ต.วินัฐ  อินทรสุวรรณ
 พล.ต.ณรงค์  พฤกษำรุ่งเรือง
 พล.ต.ปัญญำ  ตุรงค์เรือง 
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร 
 พล.ต.ปรำโมทย์  วำ่นเครือ  
 พล.ต.คเชนทร์เทพ  อำจิตปุญโญ
ที่ปรึกษำ  
 พล.อ.วรวิทย์  พรรณสมัย  

 พล.อ.พอพล  มณีรินทร์  
 พล.อ.ชำญชัย  ยศสุนทร 
 พล.ท.ประเสริฐ  หวำนฉ�่ำ  
 พล.ท.กำนต์  พินัยนิติศำสตร์ 
 พล.ท.ศ.สมชำย  สิงห์โต 
 พล.ต.หญิง ศิริรัตน์ บุญรอด 
 พล.ต.วัลลภ  ไชยลำโภ 
 พ.อ.หญิง วันดี  ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ 
 พ.อ.ประมวล  จันทร์ศรี  
 พ.อ.วิชำติ  เอี่ยมไพจิตร์ 
 พ.อ.อนุสรณ์  สิทธิสกุลรัตน์  
 พ.อ.นันทยศ  บูชำ  
 พ.อ.ณรงค์  ภักดีศุภผล 

 พ.อ.กิตติพงษ์  ระมำศ 
เลขำนุกำร	 
 พ.อ.ตรีบดินท์  จิตรีศรีอร่ำม 

กองบรรณำธิกำร	
บรรณำธิกำร
 พล.ต.ธัชพล  ไม้รอด
ผู้ช่วยบรรณำธิกำร
	 พ.อ.จิระ  เหล่ำจิรอังกูร 
 พ.อ.หญิง กฤตยำ  ไม้รอด
ประจ�ำกองบรรณำธิกำร		
 พ.อ.หญิง อโนมำ  คงตะแบก 

 พ.อ.หญิง ศิริวรรณ์  กำญจนโหติ 
 พ.อ.หญิง บุษยมำศ  ทรรทรำนนท์ 
 พ.อ.หญิง จิรัชยำ  ประสิทธิ์ผล 
 พ.ท.หญิง ชื่นหทัย  สุริยโสภำพันธุ์
 พ.ต.หญิง ธนัชพร  ยอดเพ็ชร์
 ร.ท.หญิง ฉัตรแก้ว  ยุวพรม

ฝ่ำยศิลป์ 
 พ.อ.ศึกษำ  วรรักษ์
ฝ่ำยกฎหมำย  
 พ.ท.สุวัฒน์  กฤษณะสมิต
ช่ำงภำพ	
 จ.ส.อ.สุรัชชัย  พงษ์ปฏิเมศร์  
 จ.ส.อ.อำทิตย์  รัตนจงงำม

กองจัดกำร	  
ผู้จัดกำร 
 พ.อ.นันทยศ  บูชำ
ผู้พิมพ์และโฆษณำ  
 พล.ต.ธัชพล  ไม้รอด
เหรัญญิก	 	
  พ.อ.รณชัย  เปลี่ยนภักดี
ผู้ช่วยเหรัญญิก  
 พ.ต.โชคชัย  ชิงชนะกุล  
ฝ่ำยจัดส่ง 
 พ.ท.ไวพจน์  ปำจะกัง
 ส.อ.เกียรติพล พงศ์ทองกุล
 นำงพรฒิพรรณ  ยอดชมภู 

 นำงนันทวดี  ขุนสะอำดศรี 
 น.ส.กนกนันท์  ปำจันทร์ 

 น.ส.วรำภรณ์  ไวยภำษ 
ฝ่ำยธุรกำร
 ร.ท.พิสิษฐ์  เงำะเศษ  
 จ.ส.อ.สมหมำย  พุทธำ  
 จ.ส.อ.หญิง พจมำลย์  ยังขวัญ   

 น.ส.อรสำ  ทองดีเรียน
	 นำยปฐม  กอบแก้ว
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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านเสนาศึกษาทุกท่าน

เมื่อปี ๖๐ เสนาศึกษาได้จัดท�าบทความถวายอาลัย และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ตลอดจนพระราชพิธีพระบรมศพของพระองค์ไปแล้วนั้น แต่เนื่องด้วยในงานพระราชพิธีฯ    
ดังกล่าว มีรายละเอียดที่เก่ียวข้องในการจัดงานพระราชพิธีฯ ท่ีควรค่าแก่การศึกษาอยู่มาก ซึ่งอาจารย์
วันดี ท่านได้พยายามรวบรวมมาเป็นอย่างดี เสนาศึกษาจึงลงบทความ ปกิณกะงานพระราชพิธีฯ ต่อไป
อีก ๑ ปี และก็อยากจะขอให้สมาชิกได้อ่านแล้วเก็บรวบรวมไว้ให้ดีท้ัง ๒ ปี

การจะเป็นผู้น�าที่ดีได้นั้น นอกจากจะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมรู้หน้าท่ีแล้ว ยังต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้าง
ไกล หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอด้วยการอ่าน การฟัง และการดูตัวอย่างของผู้น�าที่มีคุณลักษณะโดด
เด่นจนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้จนลุล่วง น�าพาความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศของตนได้ ไม่ว่าจะ
อยูใ่นต�าแหน่งหรอืหน้าทีใ่ดกต็าม เล่มทีแ่ล้วน�าเสนอเรือ่งของประธานาธบิดอีรุกุวยั เล่มนีจ้งึเป็นเรือ่งของ
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ และมีเร่ืองของผู้น�าประเทศอินเดีย และเวียดนามรออยู่ “นักเรียนนายร้อยท่าน
คือหนึ่งในร้อยที่เป็นความหวังของกองทัพบกและประเทศชาติ ท่านพร้อมหรือยัง ท�าหน้าที่ได้ดีแล้วหรือ
ยัง” ผมเขียนค�าขวัญนี้ไว้ที่อาคารส่วนวิชาทหาร รร.จปร. เมื่อครั้งท่ีเป็นผู้อ�านวยการส่วนวิชาทหารในปี 
๒๕๔๙ ค�าว่า “หนึ่งในร้อย” นั้นมาจากสถิติการสอบ นตท.ทบ.๒๐,๐๐๐ : ๒๐๐ โดยประมาณ ปกหน้า
เล่มนี้เป็นภาพการเดินแถวอย่างสง่างามของ นตท.ทบ. ชั้นปีท่ี ๓ เข้ามารายงานตัวเป็น นนร.ชั้นปีท่ี ๑ 
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ขอให้ทุกท่านจงอดทน อดกลั้น มุ่งมั่นให้ส�าเร็จการศึกษา เป็นผู้น�า
ที่ดี มีคุณธรรม เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และขอฝากไว้ว่า อย่าโกง และไม่ยอมให้คนใน
ปกครองโกง อย่างเด็ดขาด ต้ังแต่บัดน้ีจนลมหายใจสุดท้าย

เทคโนโลยีก�าลังเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเพื่อสนองตอบความสะดวกสบายของมนุษย์ และจะต้อง
ส่งผลกระทบต่อทุกคน ทุกสังคม การศึกษาหาความรู้เพื่อปรับตัวให้ทันสถานการณ์จึงเป็นเรื่องท่ีจ�าเป็น
มาก ใครที่ตามไม่ทันก็จะอยู่ยาก ความรู้ส่วนหน่ึงมาจากโลกออนไลน์ แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าจริงหรือ
ไม่ ส�าหรับเสนาศึกษา ปัจจุบันนี้ได้ลงไว้ในเวปไซต์ของ รร.จปร. ๒ ตอน คือ ตอนปัจจุบันและก่อนหน้า

ท่านสมาชิก ผู้อ่าน หรือหน่วยงานใดมีความประสงค์จะส่งบทความลงในเสนาศึกษา ก็ขอให้ส่ง
มาได้นะครับ หากท่านไม่สามารถพิมพ์ได้ ก็ขอให้เขียนเป็นลายมือ (ที่อ่านออก) ส่งมาได้พร้อมเบอร์โทร 
เราจะพิจารณาน�าลงให้ต่อไป นอกจากสมาชิกราว ๘,๐๐๐ คนเศษแล้ว เรายังได้ส่งไปยังบุคคล และ
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยของรัฐเกือบทั้งหมด ดังน้ัน บทความท่ีเป็นประโยชน์ของ
ท่านอาจช่วยสังคมได้อีกทางหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จัดท�าขอให้ท่านสมาชิก
ติดตามอ่านเสนาศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดไปนะครับ 

          สวัสดีครับ 

             พล.ต. ธัชพล  ไม้รอด  
                           บรรณาธิการนิตยสารเสนาศึกษา

เล่มท่ี ๘๔  ตอนที่ ๒  เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๑
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สารบัญ ความคิดเห็นของผู้เขียนในหนังสือฉบับนี้ ไม่มีส่วนผูกพันกับทางราชการแต่ประการใด

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

✪		ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ............................................................................๒๐

✪		ติดปีกให้ปัญญา ศึกษาค้นคว้าด้วยการเรียนรู้นอกกรงทอง ...................................๓๒

✪	 มองญี่ปุ่นไทยในสงครามโลกครั้งที่ ๒  ............................................................... ๓๘

✪	 วันทหารผ่านศึก............................................................................................... ๔๔

✪	 ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ................................................................................... ๔๘

✪	 Digital Divide   .............................................................................................. ๖๕

✪	 ภาษาอังกฤษ ..................................................................................................๗๕

✪	หมายเหตุแห่งสยาม : ราชวงศ์จักรี ................. ๗๗

✪	 ด่ืมแอลกอฮอล์อย่างไรไม่ให้เกิดโทษ .............. ๘๔

✪	เร่ืองเล่าจากเทือกเขา .................................... ๘๙

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

✪	มีของดีมาฝาก .............................................. ๑๐๐

✪	ภิกษุคือใคร .................................................. ๑๐๔

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

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

  เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๒  เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน ๒๕๖๑  
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๕๗

ปวงประชาเป็นสขุศานต์

สุดขอบโลกที่เอกวาดอร์

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศึ
กษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศึ

กษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



๑ - ๓ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการ      
ฝึกภาคสนามของ นนร.ช้ันปีที่ ๒ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิชาการฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  
ณ พื้นที่การฝึก ศป. อ.เมือง จว.ล.บ. เม่ือ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑

๔ - ๘ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเป็นประธาน ใน
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ และงานเล้ียงปิดการฝึกภาคสนามของ นนร. 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเลี้ยง นนร. รร.จปร.  เมื่อ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑
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กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๑ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. 
ต้อนรับ นตท.รร.ตท.สปท. ชั้นปีที่ ๓ (ตท.๕๙) เข้ารายงาน
ตัวเป็น นนร.ช้ันปีที่ ๑ (จปร.๗๐) ปีการศึกษา ๒๕๖๑       
ณ หอประชุม รร.จปร. เม่ือ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๒ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. 
ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ 
๖๙ วิชาการฝึกยิงอาวุธประจ�ากาย ณ ศร. จว.ป.ข.    
เมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๓ - ๔ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ  ผบ.รร.
จปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ Smart    
Cadet 4.0 ส�าหรับ นนร.ผู้บังคับบัญชา ชั้นปีท่ี ๕ 
ประจ�าปี ๒๕๖๑ ณ สโมสร นนร. รร.จปร. เมื่อ ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๑

๕ - ๖ พล.ต.วินัฐ  อินทรสุวรรณ รอง ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบท นนร. ประจ�าปี 
๒๕๖๑  ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร. เม่ือ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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เยี่ยมเยือน

กิจกรรมทั่วไป
ความสัมพันธ

๗ - ๙ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี
ถวายตัว ขลิบผม และปลงผม ในการบรรพชาอุปสมบท นนร. ประจ�าปี ๒๕๖๑  
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

๑๐ - ๑๑ พล.ท.สทิธพิล  ชนิส�าราญ 
ผบ.รร.จปร. เป ็นประธานในพิธีบรรพชา
อุปสมบท นนร. ประจ�าปี ๒๕๖๑ โดยมีสมเด็จ
พระวันรัต เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดบวรนิเวศ
วิหาร เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

๑๒ - ๑๓ พล.อ.โกญจนาท  ศกุระเศรณี 
ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธานในพธิเีปิดป้ายอาคาร
อเนกประสงค์ พนั ร. รร.จปร. โดยมี พล.ต.ณรงค์ 
พฤกษารุ่งเรือง รอง ผบ.รร.จปร. พร้อมนายทหาร
ชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ  ณ  พัน ร.รร.จปร. เมื่อ 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

๑๔ - ๑๕ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ  
ผบ.รร.จปร. เป็นประธานพธิสีรงน�า้พระพทุธรปู
ประจ�าหน่วย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจ�าปี 
๒๕๖๑ ณ บก.รร.จปร. เมื่อ ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๑

๑ - ๒ พล.ท.สิทธิพล  ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะ นนร.รร. นายร้อยสหรัฐอเมริกา ใน
โอกาสเดินทางมาดูงาน และศึกษากิจการ รร.จปร. ตามโครงการแลกเปล่ียน นนร. ต่างประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๑ ณ 
ห้องศรีอยุธยา บก.รร.จปร. เม่ือ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๗

๘

๙

๑๐ ๑๑

๑๒

๑๔ ๑๕

๑๓

๑ ๒

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



พิธีส่งตัวและรับ นตท. รร.ตท.สปท. ช้ันปีที่ ๓ (รุ่นที่ ๕๙) ที่ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เข้าเป็น นนร.รร.จปร. ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๗๐) ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

นักเร�ยนนายรอย
กิจกรรม
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นักเร�ยนนายรอย
กิจกรรม

พิธีเลื่อนชั้นการศึกษาของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) 
และนนร.ชั้นปีที่ ๑-๔ ประดับเครื่องหมายชั้นปี  
นักเรียนผู้บังคับบัญชา มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

ทางการกีฬา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ณ หอประชุม รร.จปร. เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
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นักเร�ยนนายรอย
กิจกรรม

การบรรพชาอุปสมบท ของ นนร.รร.จปร. ประจ�าปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
โดยบรรพชาอุปสมบท ศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จว.ก.ท. 

และศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรม ณ วัดถ�้าวัฒนมงคล อ.เขาชะเมา จว.ร.ย. เสนาศึกษา       เ
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๑.	 วันศุกร์ที่	๒	มีนาคม	๒๕๖๑	 ผู้บัญชา 
การโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธาน
ในพธิมีอบวฒุบิตัรแก่นกัเรยีนชัน้อนบุาล ๓ โรงเรยีน
อนุบาลคุณากร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒.	 วันศุกร์ที่	 ๙	มีนาคม	๒๕๖๑ นักเรียน
เตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๕๘ จ�านวน ๒๔๓ นาย
ขึ้นเหล่าและท�าสัญญาเป็น นักเรียนนายร ้อย        
ช้ันปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๙

๓.	 ระหว่างวนัที	่๑๑	-	๑๗	มนีาคม	๒๕๖๑	
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐมอลโดวา, 
สาธารณรัฐอาร์เมเนีย และจอร์เจีย ทั้งนี้ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดคณะผู้บังคับบัญชา
ร่วม ส่ง - รับเสด็จ

๔.	 วันอาทิตย์ที่ 	 ๑๑	 มีนาคม	 ๒๕๖๑    
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ใน
ส่วนของกองทัพบก ประจ�าปี ๒๕๖๑ (สอบรอบแรก
ภาควิชาการ) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๕.	 วันจันทร ์ที่ 	 ๑๒	 มีนาคม	 ๒๕๖๑ 
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยสหรัฐอเมริกา  
เข้าเย่ียมค�านับ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าในโอกาสเดินทางมาศึกษากิจการ และ
ดูงานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระหว่าง   
วันที่ ๑๐ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๖.	 วันศกุร์ท่ี	๑๖	มนีาคม	๒๕๖๑	ประกาศ
ผลสอบรอบแรก, รับรายงานตัว และทดสอบ  
สุขภาพจิต การสอบคดัเลอืกบคุคลเข้าเป็นนกัเรยีน
เตรียมทหาร ในส่วนของกองทพับก ประจ�าปี ๒๕๖๑

๗.	วันอังคารที่ 	 ๒๐	 มีนาคม	 ๒๕๖๑          
ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   
ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย 
ชั้นปีที่ ๑ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิชาการฝึกยิง   
อาวุธประจ�ากาย ณ ศูนย์การทหารราบ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๘.	วันเสาร์ที่	๒๔	มีนาคม	๒๕๖๑ พลเอก
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม    
ราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนาม
ของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๒ ประจ�าปีการศึกษา 
๒๕๖๐วิชาการฝึกปืนใหญ่สนาม และปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยาน ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด 
ลพบุรี

๙.	วันอังคารที่ 	 ๒๗	 มีนาคม	 ๒๕๖๑  
ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม SmartCadet 4.0 
ณ สโมสรนักเรียนนายร้อย กรมนักเรียนนายร้อย
รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๐.	 วันเสาร ์ที่ 	 ๓๑	 มีนาคม	 ๒๕๖๑										
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯในงานพธีิถวายพระพรชยัมงคล

ปฏิทินกิจกรรม 
รร.จปร. ที่ส�ำคัญ 
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เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอก     
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช  
กุมารี และงานเลีย้งปิดการฝึกภาคสนามของนกัเรยีน
นายร้อย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเลี้ยง
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๑.	 ระหว่าง	 ๓	 -	 ๖	 เมษายน	 ๒๕๖๑     
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ใน
ส่วนของกองทัพบก ประจ�าปี ๒๕๖๑ (รอบสอง) ณ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๒.	 ระหว่างวนัที	่๘	-	๑๕	เมษายน	๒๕๖๑	
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ จ�านวน ๒ นาย เดินทาง
ไปศึกษากิจการ และดูงาน ณ โรงเรียนนายร้อย 
สหรัฐอเมริกา (USMA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

๑๓.	 วันจันทร ์ที่ 	 ๙	 เมษายน	 ๒๕๖๑          
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น
ประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายร้อย 
ประจ�าปี ๒๕๖๑ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

๑๔.	 วันอังคารที่	 ๑๐	 เมษายน	 ๒๕๖๑	
ประธานคณะทีป่รกึษากองทพับก เป็นประธานในพธิี
เปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ ณ กองพันทหารราบ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๕.	 วันพุธที่ 	 ๑๑	 เมษายน	 ๒๕๖๑              
ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า      
เป็นประธานในพิธีสรงน�้าพระพุทธรูป เพื่อสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ไทย ประจ�าปี ๒๕๖๑ ณ กอง
บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๖.	 ระหว่างวันที่	 ๑๕	 -	 ๒๔	 เมษายน	
๒๕๖๑ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐ           
คอซอวอ, สาธารณรัฐแอลเบเนีย,มอนเตเนโกร       

และสาธารณรัฐเฮลเลนิกทั้งนี้โรงเรียนนายร้อย    
พระจุลจอมเกล้าได้จัดคณะผู ้บังคับบัญชาร่วม        
ส่ง-รับเสด็จ

๑๗.	 ระหว่างวันที่	 ๑๖	 -	 ๒๔	 เมษายน	
๒๕๖๑	นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ จ�านวน ๒ นาย 
เดินทางไปศึกษากจิการ และดูงาน  ณ วทิยาลยัการ
ทหารเวอร์จิเนีย (VMI)

๑๘.	 วันพุธที่ 	 ๑๘	 เมษายน	 ๒๕๖๑					
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย, รับรายงานตัว และ
เลือกเหล่า ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น 
นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจ�า
ปี ๒๕๖๑

๑๙.	 วันศุกร ์ที่ 	 ๒๐	 เมษายน	 ๒๕๖๑           
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รายงานตัว และท�าสัญญา
เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ กองทัพบก
ประจ�าปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร

๒๐.	 วันศุกร ์ที่ 	 ๒๗	 เมษายน	 ๒๕๖๑             
ผู ้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     
เป็นประธานในการเลือกเหล่า นักเรียนนายร้อย      
ชั้นปีที่ ๕ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุม
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๒๑.	 วันจันทร์ท่ี	 ๓๐	 เมษายน	 ๒๕๖๑     
การปฐมนิเทศนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ - ๕ ประจ�า
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุม โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
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ปวงประชาเป็นสขุศานต์

ร.อ.หญิง บุษดี  อรสิริวรรณ  ผู้เรียบเรียง

เสนาศึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักคิด 
นักค้นคว้า นักพัฒนา นอกจากนี้ พระอัจฉริยภาพ
อีกด้านหนึ่งที่เหล่าพสกนิกรได้ประจักษ์นั่นก็คือ  
พระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์ 

ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปีท่ีพระองค์เสด็จ
ขึ้นครองสิริราชสมบัติ ทรงพระราชนิพนธ์งานเขียน
ไว้มากมาย งานพระราชนิพนธ์เรื่องแรก ๆ ของ
พระองค์นั้นเป็นบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ พระราชทาน
คือ พระราชานุกิจรัชกาลที่ ๘ และพระราชนิพนธ์
เรื่อง เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์ พระ
มหาชนก ทองแดง และทองแดงฉบับการ์ตูน

ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าภาษาอังกฤษ
ได้กลายมาเป็นภาษาส�าคญั ในเวลาว่างพระองค์จะ
ทรงพระอักษรและทรงพระราชนิพนธ์แปลบทความ

จากวารสารภาษาต่างประเทศ จนใน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ทรงแปลเรื่อง นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และใน
ปีต่อมาทรงแปลเรื่อง ติโต นอกจากนี้ ยังมีบทความ
ที่ทรงแปลและเรียบเรียงลงในนิตยสารต่างประเทศ
อีกหลายเรื่อง

พระราชนิพนธ์เรื่องทองแดง (The Story of 
Tongdaeng) เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรง
พระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พิมพ์เผยแพร่
ทั้ง ๒ ภาษาในเล่มเดียวกัน พระราชนิพนธ์เรื่องนี้
เป็นที่สนใจของประชาชน ชาวไทยอย่างมาก และ
เป็นหนังสือที่ติดอันดับขายดีที่สุดของประเทศในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๕

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมูพิลอดลุยเดช 
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ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดงในลักษณะที่เป็น
เรื่องเล่าเชิงประวัติของ “ทองแดง” โดยทรงด�าเนิน
เรื่องตามล�าดับปฏิทิน คือ เริ่มตั้งแต่ก�าเนิด ทรง 
กล่าวถึงลักษณะเด่นด้านรูปลักษณ์ของทองแดงว่า 
“มีสายสร้อยรอบคอคร่ึงเส้น ถุงเท้าขาวทั้ง ๔ ขา    
หางม้วน ที่ส�าคัญที่สุด คือ จมูกแด่นและหางออก  
สขีาว” (พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดลุยเดช, 
๒๕๔๕: ๑๙) ลักษณะเด่นดังกล่าวน้ีท�าให้ทองแดง
ได้เข้าเฝาฯ ถวายตวัทีส่วนจติรลดารโหฐาน เมือ่วนัที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ นอกจากคุณลักษณะด้านรูป  
ลักษณ์ของทองแดงแล้ว คุณลักษณะอันเลิศยิ่งกว่า
ก็คือ ด้านความฉลาด นอบน้อมถ่อมตน ความจงรัก
ภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความ
กตัญูรู ้คุณต่อ “มะลิ” แม่นมของทองแดงและ
ความเป็นผู้มีมารยาท มีวิริยะและอดทนเป็นที่ตั้ง  
อีกทั้งยังได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้วย ความดีและความจงรักภักดีมาโดยตลอด 
จนเป็นที่พอพระราชหฤทัย ด้วยคุณลักษณะอัน
ส�าคัญของทองแดงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จึงทรงตั้ง “แดง” แม่ของ “ทองแดง” เป็น “คุณนาย
แดง” อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า วัตรปฏิบัติอันงาม
ย่ิงของทองแดงนั้นได้โอบเอื้อเกื้อกูลมายังแม่ของ
ตนให้ได้รับความผาสุกไปด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราช
นิพนธ์เรื่องทองแดงเล่มนี้ขึ้นมาหลังจากที่มีหนังสือ
เก่ียวกับทองแดงเผยแพร่แล้วหลายเล่ม  แตห่นังสือ
เหล่านั้นยังให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลอัน
ส�าคัญบางประการ ดังความในหน้าพระราชปรารภ
ในพระราชนิพนธ์เล่มนี้ ว่า

ทองแดงเป็นสุนัขธรรมดาท่ีไม่ธรรมดามีชื่อ
เสียงเป็นที่รู ้จักกันนับว่ากว้างขวาง มีผู้เขียนเรื่อง
ทองแดงก็หลายเร่ือง แต่น่าเสียดายว่าเรื่องท่ีเล่ามัก
มีความคลาดเคลื่อนจากความจริง และขาดข้อมูล
ส�าคัญบางประการโดยเฉพาะเกี่ยวกับความกตัญู
รู ้คุณของทองแดงที่มีต่อ “แม่มะลิ” ที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกย่องว่า “ผิดกับคนอื่น

ที่เมื่อกลายมาเปนคนสําคัญแล้ว มักจะลืมตัว
และดหูมิน่ผูม้พีระคณุทีเ่ปนคนตํา่ต้อย” ทองแดง
เป็นสุนัขที่มีสัมมาคารวะและมีกิริยามารยาทเรียบ
ร้อย เจียมเนื้อเจียมตัว รู ้จักที่ต�่าที่สูง เวลาเฝาฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวจะนั่งต�่ากว่าเสมอ 
แม้จะทรงดึงตัวขึ้นมากอด ทองแดงก็จะทรุดตัวลง
หมอบกับพื้นและท�าหูลู่อย่างนอบน้อม คล้าย ๆ กับ
แสดงว่า “ไม่อาจเอ้ือม” (พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, ๒๕๔๕: ๘)

จากข้อความในพระราชปรารภข้างต้น จะ
เห็นว่าคุณลักษณะอันเลิศของทองแดงนั้นท�าให้
ทองแดงเป็นสุนัขธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ในพระราช
นิพนธ์เล่มนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรง
เติมเต็มข้อมูลส�าคัญบางประการ โดยเฉพาะเรื่อง
ความกตัญูรู้คุณของทองแดง ให้ละเอียดลึกซึ้ง
และกว้างขวางขึ้น

คุณลักษณะด้านความกตัญูของทองแดง
น่าจะเป็นประเด็นส�าคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวทรงเน้นย�้าในการสาระส�าคัญของเรื่อง โดย
ทรงใช้ตัวอักษรที่เน้นสีด�าให้เข้มกว่าข้อความอ่ืน 
โดยเฉพาะข้อความทีเ่กีย่วกบัความกตญัรููค้ณุของ
ทองแดงที่มีต่อแม่มะลิ ว่า “ผิดกับคนอื่นท่ีเมื่อ
กลายมาเปนคนสําคัญแล้ว มักจะลืมตัวและดู
หมิน่ผูม้พีระคณุทีเ่ปนคนต่ําต้อย” เรือ่งคณุลกัษณะ
ด้านความกตัญูของทองแดงนี้ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงขยายความไว้ว่า เมื่อทองแดง
อายุได้ ๕ สัปดาห์ ทองแดงต้องอาศัยนมของแม่
มะลิ ซึ่งเป็นสุนัขเทศบาลเช่นเดียวกับทองแดง 
ทองแดงอยู่ใกล้ชิดและติดตามมะลิตลอด เมื่อทั้ง
สองแยกจากกัน ทองแดงได้เข้าสวนจิตรลดาเพื่อ
ถวายตัวเป็นคุณทองแดง แต่ก็ยังแสดงความเคารพ
แม่มะลิเมื่อพบกันเฉกเช่นก่อน พฤติกรรมเช่นนี้
แสดงว่าแม้ทองแดงกลายเป็นคนส�าคัญแล้วก็ตาม 
แต่กย็งัไม่ลมืพระคุณของแม่มะล ิยงัปฏบัิติตนเสมอ
ต้นเสมอปลายอยู่
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 ในด้านความมีปญญานั้น พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึง คุณลักษณะด้านนี้ของ
ทองแดงไว้ว่า ทองแดงเป็นสนัุขท่ีฉลาดและ “รูภ้าษา” 
ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะรับสั่งกับทอง
แดงอย่างไร ทองแดงก็รู้เร่ืองและท�าตาม หรือ “เป็น
สุนัขที่ฉลาดและเรียนรู้เร็ว” (พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช, ๒๕๔๕: ๓๕-๔๒) เช่น 
เมื่อทองแดงไปคาบกระดูกไก่ที่อีกามาท้ิงไว้ใน
บริเวณสวนพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทรงห้ามมใิห้ท�าเช่นน้ัน ทองแดง
ก็คายกระดูกทิ้งทันที เมื่อพระองค์ทรงชวนทองแดง
ไปดูปลาดุกท่ี “ทะเลน้อย” วังไกลกังวล ทองแดงก็
ว่ิงน�าไปทันที อีกทั้งตอนที่พระองค์รับสั่งให้ทองแดง
ขึ้นชั่งน�้าหนัก ทองแดงจะเดินไปขึ้นบนแท่นของ
เคร่ืองชั่งเอง หรือตอนรับสั่งให้นอน “แอ้งแม้ง” เพื่อ
ทาแปง หรอืเพือ่ถ่ายเอกซเรย์ ทองแดงจะท�าตามค�า
ส่ังทันที ความมี “ปญญา” ของทองแดงนั้นแสดง 
ให้เห็นว่าทองแดงเป็นสัตว์ที่พึงสั่งสอนได้ในระดับ
หนึ่ง อีกทั้งทองแดงยังสามารถสั่งสอนลูก ๆ ให้มี

ระเบียบวินัยอีกด้วย ดังปรากฏในเหตุการณ์ที่ ทอง
อัฐ ลูกของทองแดง “งับ” พระกรพระบาทสมเด็จ
พระเจ ้าอยู ่หัวเมื่อเข ้าเฝ าฯ พระองค์ รับสั่งให ้
ทองแดงมา “ปราม” ทองอัฐ ทองแดงจะตรงเข้าไป
งับขาของทองอัฐจนร้องเองยอมแพ้ หรือตอนที่
พระองค์รับสั่งให้ทองแดงพาลูก ๆ  และน้อง ๆ นอน 
ทองแดงกจ็ะวิง่น�าสุนขัเหล่าน้ันไปยงับ้านหรือทีน่อน
ของสุนัขเหล่านั้น 

ความจงรักภักดีที่ทองแดงมีต่อพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นพระองค ์
ทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ว่า 

เวลาที่เข้าเฝาฯ ทองแดงจะหมอบในท่า   
ประจ�าคอืไขว้มอื ทองแดงจะเงยหน้าข้ึนลงมองอย่าง
ระวังระไวเมื่อมีผู้มาเฝาฯ  …ทองแดงจะหมอบเฝาฯ 
อยูท่ีพ่ระบาท ไม่วิง่ไปไหนและจะหมอบขวางอยูต่รง
กลางระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรง
พระด�าเนินออกก�าลังพระวรกาย…มีบางตัวอย่าง
ทองแดงจะวิ่งลาดตระเวนไปก่อน ถ้าพบสุนัขอื่น
พลัดเข้ามาก็จะไล่ไป…เม่ือประทับพักผ่อนพระ
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อิริยาบถ ทองแดงจะหยุดเฝาอยู ่ใกล้แต่จะหัน
หน้าไป ด้านนอกเหมือนท�าหน้าที่องครักษ์ มิได้มา
คลอเคลียอยู ่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
แต่ท�าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
ส่วนสุนัขบางตัวจะกระโดดขึ้นมาน่ังเคียงพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือแม้บนพระเพลา แต่ทอง
แดงไม่เคยขึน้มานัง่ตเีสมอเลย (พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, ๒๕๔๕: ๔๗-๕๑)

นอกจากนั้น ภาพสะท้อนความจงรักภักดี
และความผูกพันอย่างแนบแน่นของทองแดงที่มีต่อ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ปรากฏออกมา
จากเหตุการณ์ครั้งเมื่อพระองค์เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงงานที่สวนจิตรลดาฯ เป็นเวลานาน ซึ่งทอง
แดงไม่ได้ตามเสด็จด้วย ท�าให้ป่วยเป็นโรคเครียด 
สาเหตุเป็นเพราะ “คิดถึง” พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวนั่นเอง 

คุณลักษณะด้านความวิริยะพากเพียร และ
อดทนของทองแดงปรากฏในพระราชนิพนธ์ตอน 
“ความสามารถพิเศษของทองแดง” พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเล่าว่า ทองแดงมีความสามารถ
พิเศษในการปอกมะพร้าวโดยใช้ขาหน้าท้ังสองจับ
ลกูมะพร้าวแล้วหมนุ ๆ แบบเดยีวกบัลงิเกบ็มะพร้าว
จนลูกหล่นจากขั้ว จากนั้นจะใช้ขาข้างหน่ึงเหยียบ
ลกูมะพร้าวไว้แล้วใช้ฟนฉกีเปลอืกออกทลีะชิน้จนถงึ
กะลา และเจาะที่ตาของกะลาเพื่อเลียน�้ามะพร้าว 
การกระท�าดังกล่าวนี้ต ้องใช้ความเพียรและอด
ทนอย่างยิ่งยวด นอกจากน้ันทองแดงยังได้สอนวิชา 
“ปอกมะพร้าว” ให้กับลูก ๆ และสุนัขตัวอื่นด้วย 
แต่การปอกมะพร้าวนั้นไม่ใช่ของง่ายท�าให้สุนัข
เหล่านั้นไม่สามารถอดทนได้ จึงล้มเลิกไปกลางคัน 
ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์ว่า “การปอกมะพร้าว 
ต้องใช้ความเพียรและความอดทนอย่างยิ่ง เพราะ 
กว่าจะส�าเร็จจะใช้เวลานาน บางครั้งจะมีเลือดออก
มาติดกับลูกมะพร้าว” (พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวภููมิพลอดุลยเดช, ๒๕๔๕: ๗๕)

ลักษณะดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าทองแดงได้
น�าปญญาและความฉลาด ผนวกกับความวิริยะอด
ทนมาสร้างโอกาสอันดีให้กับงาน และยังเอื้ออาทร 
เผื่อแผ่คุณลักษณะอันดีงามนี้ให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย

จากที่กล่าวมานี้จะเห็นว่า “ข้อมูลส�าคัญบาง
ประการ” อันนอกเหนือจากความกตัญูรู้คุณของ
ทองแดงแล้ว คือ ความมีปญญา ความจงรักภักดี 
และความวิริยะ พากเพียร และอดทน ยังเป็นข้อมูล
อันส�าคัญยิ่งที่ช่วยเติมเต็มคุณลักษณะอันโด่ดเด่น
ของทองแดงให้แจ่มชัดยิ่งขึ้น และคุณลักษณะอัน 
โดดเด่นนี้ก็คือ คุณลักษณะด้าน “จริยธรรม” ซึ่งน่า
จะเป็น “สาร” ส�าคญั หรอื “แง่คดิ” ส�าคัญของเรือ่งนี้

ในด้านการใช้ภาษา เรื่องทองแดงนี้พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงใช้ ้ค�าเพื่อสื่อความรู ้สึก
นึกคิดและพฤติกรรมบางประการของทองแดง       
ราวกับเป็นมนุษย์ เช่น

วันนี้ทองแดงมาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู ่หัว ทองแดงร้องไห้ตลอดทางที่มาจากวัง 
ทองหลาง อาจเป็นเพราะคดิถงึแม่ หรอื ว้าเหว่เพราะ
ยังเด็กมาก…แต่น่าประหลาดท่ีเมื่อถวายตัวแล้ว
ทองแดงก็หยุดร้อง แล้วคลานเข้ามาซุกที่พระเพลา
เหมือนฝากชีวิต ไว้กับพระองค์และหลับสนิทอย่าง
หมดกังวล คลายความหวาดกลัวและความว้าเหว ่
ทั้งมวล (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพล    
อดุลยเดช, ๒๕๔๕: ๒๓)

การใช้ค�าดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า 
ทองแดงมีพฤติกรรม อารมณ์ และความรู้สึกเยี่ยง
มนษุย ์เช่น ทองแดงร้องไห้ ทองแดงคดิถงึแม่ ทองแดง
รู้สึกว้าเหว่ 

จากคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ ของทองแดง 
คอื ความกตญักูตเวท ีความมปีญญา ความจงรัก
ภักดี ความวิริยะพากเพียรและอดทน ประกอบกับ
การใช้ภาษาที่ท�าให้ทองแดงมีพฤติกรรม และความ
รู ้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับมนุษย์ จึงท�าให้พระราช
นิพนธ์เรื่อง ทองแดง เป็นสื่อส�าคัญในการขัดเกลา

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



19เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๒ เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๑

และปลูกฝงความดีงามของมนุษย์ ให้มีวัตรปฏิบัติ
ตามครรลองของจริยธรรมเฉกเช่นที่ปรากฏจากสาร
ในพระบรมราโชวาท พระราชด�าริ ตลอดจนพระราช
นิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ซึ่งมีสารหรือแง่คิดอัน
ส�าคัญในด้านการปลูกฝง ความดีงามของมนุษย์ 
เช่นเดียวกัน 

พระราชนิพนธ์เรื่องทองแดงจึงเป็นหนึ่งใน
กลวิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ทรงใช้ในการทรงสอน อบรม ปลูกฝง และ
ขัดเกลาความคิดและพฤติกรรมต่าง ๆ ให้แก่พสก
นิกรในพระองค์ นับเป็นกลวิธีการทรงสอนท่ีแยบยล 
ด้วยการแสดงตัวอย่างให้เห็นว่า ทองแดง ซึ่งเป็น
สุนัขก็ยังมีคุณลักษณะ พฤติกรรมที่ดีงาม และมี

ความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับมนุษย์ ค�าสอนเหล่านี้
แสดงถงึพระอจัฉรยิภาพทางด้านภาษาและวรรณศลิป์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ที่ทรงใช้ภาษาเป็นสื่อในการถ่ายทอดเรื่องราวที่ให้
แง่คิดและค�าสอนอันทรงคุณค่า 

แม้วนัเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด ค�าสอนของ
พระองค์ท่านก็จะยังคงอยู่ในหัวใจของชาวไทยไม่รู้
ลืมเลือน

      

เอกสารอ้างอิง
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. เรื่องทองแดง. กรุงเทพมหานคร:
 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๕.
วรนุช อุษณกร. ในหลวงผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. วิชาการดอทคอม,   

 ๒๕๔๔. ที่มา https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_83089
อัควิทย์ เรืองรอง. “ทองแดง”: สื่อในการขัดเกลาและปลูกฝงความดีงามของมนุษย.   

 วารสารสารสนเทศ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๖).
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พ.อ.หญิง วันดี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ปกิณกะงานพระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
(ตอน ๒)

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

พระราชพิธีออกพระเมรุ
การอญัเชญิ “พระบรมโกศ” ทรงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เคลื่อนออกจากพระที่น่ังดุสิตมหา
ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สู่พระเมรุมาศ ณ 
มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งขั้น
ตอนหรอืกระบวนการท่ีส�าคญัยิง่ในพระราชพธีิถวาย
พระเพลงิพระบรมศพฯ และเป็นโบราณราชประเพณี
แห่งราชส�านักไทยที่สืบทอดนับเนื่องกันมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ตามคติความเชื่อ
ของไทยนั้น พระมหากษัตริย์คือเทวดาท่ีจุติลงมา
อุบัติบนโลกมนุษย์ ครั้นเมื่อสวรรคตเท่ากับเป็นการ
เสดจ็กลบัสูส่รวงสวรรค์ ดงัน้ัน การอญัเชญิพระบรม
โกศทรงพระบรมศพฯ จึงเสมือนหนึ่งการเคลื่อน
ขบวนแห่งองค์สมมติเทพไปประดิษฐาน ณ พระ
เมรุมาศ ซึ่งจ�าลองมาจากเขาพระสุเมรุ ก่อนที่จะ
น้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จจากโลกมนุษย์กลับสู่สวรรค์    
ช้ันฟ้า

การอัญเชิญพระบรมศพจากพระมหา
ปราสาทไปสู่พระเมรุมาศ การอัญเชิญพระบรมอัฐิ
จากพระเมรุมาศมาสู่พระบรมมหาราชวัง และการ
อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุหรือลอย
พระอังคารตามโบราณกาล จะอัญเชิญด้วยขบวน
พระบรมราชอิสริยยศ ซึ่งเรียกว่า “ร้ิวขบวน” ใน
แต่ละริว้ขบวนมีคนหาม คนฉดุชกัจ�านวนมาก พร้อม
ด้วยเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ได้แก่ 

เครื่องสูง พระกลด บังสูรย์ พัดโบก บังแทรก พุ่มเงิน 
พุ่มทอง จามร พระอภิรุมชุมสาย แวดล้อมตามพระ
ราชฐานันดรศักดิ์แห่งพระบรมศพ พรั่งพร้อมด้วย
เครื่องประโคม เช่น สังข์ แตร ปี่ กลองชนะ พร้อม
สรรพด้วยโขลนพลโยธาแห่น�าตามแซงเสดจ็ ทัง้คูแ่ห่
และคู่เคียงเป็นจ�านวนมาก ซึ่งเข้าขบวนและเคลื่อน
ขบวนไปอย่างมรีะเบียบและสง่างามประหนึง่ราชรถ
เคลื่อนบนหมู่เมฆส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์

เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในริ้ว
ขบวน จ�าแนกได้เป็น เครื่องสูง ราชยาน ราชรถ รูป
เทวดา และรปูสตัว์หมิพานต์ ทัง้ทีป่รากฏในริว้ขบวน
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ปกิณกะงานพระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
(ตอน ๒)

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

แห่พระบรมศพ และที่ประดับบนชั้นฐานพระ
เมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง

ฉัตร เป็นเครื่องสูงส�าคัญส�าหรับพระบรม 
ราชอิสริยยศ มีรูปร่างคล้ายร่มท่ีซ้อนกันขึ้นไปเป็น
ช้ัน ๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่าง เป็นสัญลักษณ์
แห่งความเป็นผูม้อี�านาจ และเป็นเคร่ืองหมายมงคล
ที่ส�าคัญสิ่งหนึ่งตามคติความเชื่อของอินเดียโบราณ
ว่าด้วยมงคล ๑๐๘ และในประเทศจีนจัดเป็น
เครื่องหมายมงคลที่เนื่องในพระพุทธศาสนาสิ่งหนึ่ง
ในมงคล ๘ คติความเช่ือน้ีได้แพร่มาในประเทศไทย
พร้อมการรับศาสนาพุทธมาเป็นศาสนาแห่งแผ่นดิน 
ดังปรากฏหลักฐานโบราณวัตถุตั้งแต่พุทธศตวรรษ 
ที่ ๑๑ และไทยถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
จักรพรรดิ หมายถึงผู้ชนะศึกทั้ง ๘ ทิศ จึงน�าเอาร่ม
ของเมืองข้ึนทั้ง ๘ ทิศ มารวมซ้อนเข้าด้วยกันเป็น 
ช้ัน ๆ และเพิ่มทิศของตนเองอีก ๑ ทิศ รวมเป็น ๙ 
ทิศ และถือว่าสีขาวเป็นมงคล จึงเรียกว่า ร่มสีขาว 
หรือ เศวตฉัตร

ดังน้ัน ฉัตรส�าหรับพระมหากษัตริย์ผู ้เป็น
จอมทัพหรือพระจักรพรรดิจึงมี ๙ ชั้น เรียกว่า   
นพปฎลมหาเศวตฉัตร จัดเป็นเครื่องสูงที่มีความ
ส�าคัญสูงสุดเช่นเดียวกับพระมหามงกุฎ มีหลักฐาน
ว่าไทยเราใช้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราช
อิสริยยศส�าหรับพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอยุธยา 
รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจ้าอู่ทอง 
ดังปรากฏในกฎมณเฑียรบาล ฉบับศักราช ๗๒๐ 
หรือ พ.ศ. ๑๙๐๑ สมัยรัตนโกสินทร์ มีฉัตร ๔ ชนิด 
คือ ฉัตรขาวหรือเศวตฉัตร ฉัตรขาวลายทอง ฉัตร
ตาด และฉัตรโหมด วธีิการใช้มท้ัีงการแขวนและการ
ปักตั้ง การใช้จ�านวนช้ันของฉัตรเป็นการแสดงพระ
ราชอิสริยยศด้วย

นอกจากฉัตรแล้ว เครื่องประกอบพระบรม
ราชอิสริยยศประเภทเครื่องสูงที่ควรทราบ ได้แก่   
บังสูรย์ บังแทรก จามร ซ่ึงมีการตกแต่งเป็น ๒ 
แบบ ทั้งแบบปักหักทองขวางและแบบทองแผ่ลวด 

ใช้เชิญไปในขบวนเพื่อกันแดดที่ร้อนจัด นอกจาก
เป็นเครื่องสูงเทิดพระเกียรติตามพระอิสริยศักดิ์ เช่น
เดยีวกบัพดัโบกทีท่�าจากใบตาลตกแต่งให้งดงาม ยงั
ใช้ส�าหรับร�าเพยพัดให้มีลมเย็นสบาย

พุ่มดอกไม้เงินและพุ่มดอกไม้ทอง เชิญ
เป็นริ้วสองข้างของขบวนแห่ จัดเป็นเครื่องสูงที่
สมมติเป็นพุ่มดอกไม้จากสวรรค์ ใช้ได้ทั้งในพระราช
พิธีมงคลและอวมงคล

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 
ส�าหรับการจัดริ้วขบวนเครื่องประกอบพระ 

บรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระหว่างวันที่   
๒๖ - ๒๙ ตุลาคมนี้ มีขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 
จ�านวน ๖ ริ้วขบวน ใช้ก�าลังพลจ�านวน  ๕,๖๑๓ 
นาย มีเส้นทางการเคลื่อนริ้วขบวน ดังนี้

ริ้วขบวนที่ ๑ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  
เชิญพระโกศทองใหญ่ ลงจากพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาทประดิษฐานบนพระยานมาศสามล�าคาน 
ออกจากพระบรมมหาราชวังผ่านทางประตูเทวา
ภิรมย์ ใช้เส้นทางถนนมหาราชเลี้ยวเข้าสู่ถนนท้าย 
วังมุ่งหน้าถนนสนามไชยบริเวณหน้าวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม รวมระยะทาง ๘๑๗ เมตร ใช้เวลา
ประมาณ ๓๐ นาที เดินตามจังหวะเสียงกลองโดย
การเดินปกติ จัดก�าลังพลจ�านวน ๙๖๕ นาย

ริ้วขบวนที่ ๒ เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้น
ประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ โดย  
เกรนิบนัไดนาคบรเิวณวงเวยีนหน้าหน่วยบญัชาการ
รักษาดินแดน ยาตราขบวนผ่านสวนสราญรมย์  
กระทรวงกลาโหม ศาลหลกัเมอืง เข้าสูถ่นนราชด�าเนนิ 
ใน เพื่อเข้าสู่ท้องสนามหลวงบริเวณหน้าศาลฎีกา 
รวมระยะทาง ๘๙๐ เมตร ใช้เวลาประมาณ ๒ 
ช่ัวโมง เดินแบบเปลี่ยนเท้าประกอบเพลงพญาโศก      
จัดก�าลังพลจ�านวน ๒,๔๐๖ นาย
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ร้ิวขบวนที ่๓  เชญิพระโกศทองใหญ่ลงจาก
พระมหาพชิยัราชรถ ประดษิฐานบนราชรถปืนใหญ่ 
ตั้งขบวนเข้าสู่ราชวัติเวียนพระเมรุมาศโดยอุตราวัฏ
หรือเวียนซ้าย ๓ รอบ จากนั้นเทียบราชรถปืนใหญ่
ทีเ่กรนิบันไดนาคพระเมรมุาศ เชญิพระโกศทองใหญ่
ขึ้นประดิษฐาน ณ พระจิตกาธาน รวมระยะทาง 
๒๖๐ เมตรต่อรอบ ใช้เวลา ๓๐ นาที เดนิตามจงัหวะ
เสียงกลองโดยการเดินปกติ จัดก�าลังพลจ�านวน  
๗๘๑ นาย

ริ้วขบวนที่ ๔ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ออกจากพระเมรุมาศ 
บริเวณหน้าศาลฎีกา ไปตามถนนราชด�าเนินในเข้า
สู ่ถนนหน้าพระลาน ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
เชิญพระบรมราชสรีรางคารโดยพระที่นั่งราเชน
ทรยานน้อย แยกเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
เพื่อเชิญ พระผอบพระบรมราชสรีรางคารพักไว้ที่
พระศรีรัตนเจดีย์ ส่วนขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
เชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทร
ยานเข้าสูพ่ระบรมมหาราชวงัผ่านประตวูเิศษไชยศรี 
เชิญพระโกศพระบรมอัฐิเข้าสู ่พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท รวมระยะทาง ๑,๐๗๔ เมตร ใช้เวลา ๓๐ 
นาที เดินตามจังหวะเสียงกลองโดยการเดินปกติ  
จัดก�าลังพลจ�านวน ๘๓๔ นาย

ริ้วขบวนที่ ๕ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระโกศพระบรม 
อัฐิโดยพระท่ีนั่งราเชนทรยานจากพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมานบน 
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท รวมระยะทาง ๖๓ เมตร 
ใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที เดินตามจังหวะเสียง
กลองโดยการเดินปกติ จัดก�าลังพลจ�านวน ๕๕๐ 
นาย

ร้ิวขบวนที ่๖ ขบวนกองทหารม้าเชญิพระ
ผอบพระบรมราชสรีรางคารทั้งสององค์จาก พระศรี
รัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยรถยนต์
พระที่นั่ง ออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตู

วิเศษไชยศรี มุ ่งหน้าเข้าสู ่ถนนกัลยาณไมตรีข้าง
กระทรวงกลาโหมไปตามถนนอัษฎางค์ เลียบคลอง
หลอด ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จากนั้น
ขบวนกองทหารม้าเชิญพระผอบพระบรมราชสรีราง
คารอีกองค์หนึ่งจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
โดยรถยนต์พระที่นั่งย้อนกลับเส้นทางเดิมเข้าสู่ถนน        
ราชด�าเนินใน ผ่านสะพานผ่านพิภพลีลาสู ่ถนน
ราชด�าเนินกลางผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อน
เลี้ยวเข้าสู่ถนนพระสุเมรุ มุ่งหน้าไปยังวัดบวรนิเวศ
วิหารเพื่อบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร 

พิธีบวงสรวงราชรถ 
      และพระยานมาศ

ณ มณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถพิพิธภัณฑ 
สถานแห่งชาตพิระนคร เขตพระนคร พลเอกประยทุธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธี
บวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาศ หลัง
การบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถ เพื่อใช้ใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร โดยมี พลเอก ธนะศักด์ิ  ปฏิมาประกร รอง
นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระ

พิธีบวงสรวงราชรถและพระยานมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ หลังการบูรณปฏิสังขรณ์ บริเวณมณฑลพิธีด้านหน้า     
โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
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เมรมุาศ สิง่ปลกูสร้างประกอบพระเมรมุาศและบรูณ
ปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศในงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงฯ คณะกรรมการอ�านวยการ และ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงฯ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผู ้
บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม 
ข้าราชการกรมศิลปากร จิตอาสา และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเข้าร่วมพิธี

พิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระ
ยานมาศ ตามโบราณราชประเพณีและเฉลิมพระ 
เกียรติอย่างสูงสุดนี้ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
วบูิลย์เวทย์บรมหงส์พรหมพงศ์ พฤฒาจารย์ิ หวัหน้า
พราหมณ์หลวง ได้ก�าหนดเวลาฤกษ์ ในวันที่ ๒๑ 
กันยายน ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑ ค�่า เดือน ๑๑ 
เวลา ๑๔.๕๑ นาฬิกา ลัคนาสถิตราศีธนู เป็น
มหัทธโนฤกษ์ (แปลว่าคนมั่งมี ผู้รุ ่งเรือง เศรษฐี        

พระมหาพิชัยราชรถ พิธีบวงสรวงการเชิญราชรถและ
พระยานมาศ

การบูรณะพระที่นั่งราเชนทรยาน
และจัดสร้างพระราเชนทรยานน้อย

ราชรถปืนใหญ่ ราชรถน้อย
และพระที่นั่งราเชนทรยาน

พระที่นั่งราเชนทรยาน และพระราเชนทรยานน้อย
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มีพระจันทร์เป็นผู้รักษาฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง ๔ อยู่ใน
ราศีเดียวกันเป็น “บูรณฤกษ์” เหมาะส�าหรับการ
มงคลต่าง ๆ) เพื่อบวงสรวงเทพยดาและดวงพระ
วิญญาณพระมหากษัตริยาธิราช และครูอาจารย์    
ที่ประสิทธิ์วิทยาการทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่ราชรถ
และพระยานมาศเป็นเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ
มหากษัตริย์และพระราชทานเพลิงพระศพพระบรม
วงศานุวงศ์

พิธีการเริ่มต้นเมื่อประธานเข้าสู ่ประร�าพิธี
ด้านหน้าโรงราชรถ จุดธูปเทียนบูชาเครื่องสังเวย 
จากนั้นพระมหาราชครูพิ ธีศรีวิสุทธิคุณฯ อ ่าน
โองการบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณ  
พระมหากษัตริยาธิราชเพื่อขออัญเชิญราชรถและ
พระยานมาศเคลื่อนออกจากโรงราชรถ แล้วถวาย
น�้าสังข์ ใบมะตูม เจิมที่ราชรถและพระยานมาศ 
ประธานวางพวงมาลัยที่ราชรถและพระยานมาศ  
นักแสดงจากส�านักการสังคีต กรมศิลปากร แสดง
ละครสมโภชราชรถและพระยานมาศตามโบราณ
ราชประเพณีเรื่องสังข์ศิลป์ชัยตอนพระสังข์ศิลป์ชัย
อัญเชิญราชรถ จากนั้นประธานไปยังโต๊ะเครื่อง
บวงสรวงอธิษฐานจิต ขอพระราชทานจากบูรพมหา

กษัตริย์ และขออนุญาตเทพเทวาเคลื่อนขบวนราช
รถและพระยานมาศออกจากโรงราชรถ ความว่า

ขอนอบน้อมนมัสการครู อาจารย์ เทพเทวา 
บูรพมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ใน
วาระส�าคัญนี้ ขออัญเชิญราชรถ พระยานมาศ เพื่อ
ใช้ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร กรรมใดที่ข้าพเจ้าและคณะท�างาน หากได้มี
ข้อบกพร่องด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือรู้มาผิด 
ขอให้ท่านได้โปรดประทานอภัยให้แก่ข้าพเจ้าและ
คณะท�างาน ขอให้ราชรถ พระยานมาศ เคลื่อนด้วย
ความสง่างาม เพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เป็นเกียรติประวัติแผ่ไปทั่วทุกสากลโลก

ต่อจากนั้นได้เคลื่อนราชรถ พระยานมาศ 
ออกจากโรงราชรถ โดยเจ้าพนักงานได้ประโคมฆ้อง 
สังข์ บัณเฑาะว์ เมื่อถึงเวลามหัทธโนฤกษ์ ๑๔.๕๑ 
นาฬิกา เจ้าหน้าทีท่หารประจ�าราชรถได้เคลือ่นขบวน
ตามล�าดับ ดังนี้ ๑. ราชรถปืนใหญ่  ๒. ราชรถน้อย  
๓. พระมหาพชิยัราชรถ ซึง่ม ีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา น�าทีมฉุดชักเชือกที่แบ่งเป็น ๔ สาย ประกอบ
ด้วย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายก

กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบก อัญเชิญพระที่นั่งราเชนทร
ยานทีบ่รูณะเสรจ็เรยีบร้อย และพระทีน่ัง่ราเชนทรยานน้อยทีส่ร้างขึน้
ใหม่ (เพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 
หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙) ไปประดิษฐาน ณ โรงราชรถ 
พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เตรียมร่วมพิธีบวงสรวงราชรถและ
ราชยานทุกองค์ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา ๑๔.๕๑ น. วันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๐ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาศก่อนน�า
ทมีฉดุชกัเชอืกออกจากโรงราชรถเพือ่ใช้ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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รัฐมนตรี เป็นผู้น�าฉุดชักเชือกประจ�าสายที่ ๑ ขณะ
ที่สายที่ ๒ มี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รอง
นายกรฐัมนตร ีเป็นผูน้�า ส่วนสายที ่๓ มนีายออมสนิ 
ชวีะพฤกษ์ รฐัมนตรปีระจ�าส�านักนายกรฐัมนตร ีเป็น
ผูน้�า และสายที ่๔ มนีายวรีะ โรจน์พจนรัตน์ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้น�า ขณะที่ส�านัก
การสังคีต กรมศิลปากรจัดการแสดงระบ�าชุด
ดาวดึงส์ บทร้องของระบ�าชุดเป็นพระนิพนธ์ใน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ์ พรรณนาถึงความวิจิตรอลังการ ความ
งดงามโอฬารของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์และทิพยสมบตัิ
ของพระอนิทร์ ประหนึง่เหล่าเทวดานางฟ้าได้มาร่วม
ยินดีในความส�าเร็จของพิธีการ จากน้ันประธาน
โปรยข้าวตอกดอกไม้เครื่องสังเวยที่โต๊ะบวงสรวง
เป็นอันเสร็จพิธี มีก�าลังพลร่วมฉุดชักราชรถทั้ง ๓ 
องค์ จ�านวน ๓๔๑ นาย

กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม เป็นหน่วย
งานหลักที่ได้รับมอบหมายให้จัดสร้างพระเมรุมาศ
สิง่ปลกูสร้างประกอบพระเมรมุาศ และบรูณปฏสิงัขรณ์
ราชรถและพระยานมาศ โดยกรมศลิปากรได้รบัความ
ร่วมมือจากกรมสรรพาวุธทหารบก กรมการขนส่ง

ทหารบก และกรมอูท่หารเรอื รวมทัง้บคุลากรในสาย
งานต่าง ๆ ของกรมศลิปากรตลอดจนจติอาสา ด�าเนิน
การบูรณะซ่อมแซมเตรียมความพร้อมของราชรถ 
พระยานมาศ และเครื่องประกอบที่จะใช้ในขบวน
พระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีฯ คือ พระมหา
พิชัยราชรถ ราชรถน้อย พระยานมาศสามล�า
คาน พระที่น่ังราเชนทรยาน และเกรินบันได
นาค รวมทั้งจัดสร้างพระราเชนทรยานน้อยและ
ราชรถปืนใหญ่จนพร้อมเสร็จสมบูรณ์

ระหว่างพิธีบวงสรวงและอัญเชิญออกจาก
โรงราชรถ เจ้าหน้าที่ช่างสิบหมู่และจิตอาสาที่มีส่วน
ร่วมในการบูรณะและจัดสร้างราชรถทั้ง ๓ องค์ คือ 
ราชรถปืนใหญ่ ราชรถน้อย และพระมหาพิชัยราช
รถ ต่างกลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู่ เพราะราชรถพร้อมเพื่อ
ใช้ในพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพในหลวง
รัชกาลที่ ๙ แล้ว ก�าหนดอัญเชิญราชรถไปฝึกซ้อม
ริว้ขบวนพระบรมราชอิสรยิยศยงัพืน้ทีจ่รงิในวนัที ่๗, 
๑๕, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

พระเสลี่ยงแว่นฟ้า พระราชยานขนาดเล็ก 
ใช้ก�าลังคนหาม ๘ คนส�าหรับเชิญพระบรมโกศ
พระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใน
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พระบรมมหาราชวังไปเกยเทียบพระยานมาศสาม
ล�าคานที่นอกก�าแพงแก้วด้านทิศตะวันตก ลักษณะ
เป็นแท่นไม้สีเ่หลีย่มสลกัลาย ปิดทองประดบักระจก
ทัง้องค์ ตวัแท่นไม้เป็นฐานสงิห์ปากบวั หน้ากระดาน
ล่างลงรักปิดทองประดับกระจก หัวหลังสิงห์ปิดทอง
ประดับกระจก เส้นลวดเดินเส้นทอง พื้นพระเสลี่ยง
ปพูรมแดง ทัง้สีม่มุตดิห่วงเหลก็ทาสแีดงเขยีว ปลาย
คานเป็นหัวเม็ดทรงมัณฑ์ปิดทองเรียบ ระหว่างคาน
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังคล้องเชือกมะนิลาหุ ้ม
ผ้าแดง ส�าหรับเจ้าพนักงานใช้คล้องแขนขณะยก
พระเสลี่ยง

พระยานมาศสามล�าคาน พระราชยานที่มี
คานหามขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นแท่นไม้แกะสลัก
ย่อมุมไม้สิบสอง ลงรักปิดทองประดับกระจกทั้งองค์ 
มีพนักโดยรอบ ๓ ด้าน มีคานหาม ๓ คาน จ�านวน
พลแบกหาม ๑๒๐ นาย ๒ ผลัด ผลัดละ ๖๐ นาย 
ผู้ควบคุม ๑ นาย ส�าหรับเชิญพระบรมโกศพระบรม
ศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรม
มหาราชวัง ไปประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ 
ที่จอดเทียบรออยู ่ ใกล ้พลับพลายกบริ เวณทิศ     
ตะวันออกของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อ
อัญเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาศ ณ มณฑล
พิธีท้องสนามหลวง

ราชรถน้อย มีทั้งสิ้น ๓ องค์ ได้แก่ ราชรถ
น้อย ๙๗๘๒, ๙๗๘๓ และ ๙๗๘๔ มีลักษณะทรง
บษุบกขนาดเลก็กว่าพระมหาพชิยัราชรถและเวชยนั
ตราชรถ ท�าด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับ
กระจก ในอดีตท�าหน้าที่เป็นรถพระน�า (อ่านพระ
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อภิธรรมน�ำขบวน) หรือ รถสวด, รถโปรยข้าวตอก 
หรอื รถโปรย และรถส�าหรบัภษูาโยงจากพระบรม
โกศ หรือ รถโยง ทั้งนี้ ได้จัดท�ำผ้ำม่ำนใหม่ ขนำด
กว้ำง ๖๐ เซนติเมตร ยำว ๑.๓๐ เมตร โดยกลุ่มผ้ำ
ทอยกทองจันทร์โสมำ จ.สุรินทร์ ด�ำเนินกำรใช้ผ้ำ
ตำดทองแท้ ถือเป็นกำรฟื้นฟูผ้ำตำดทองโบรำณ

พระมหาพิชัยราชรถ รำชรถองค์ใหญ่ที่มี
ควำมส�ำคัญในกำรเชิญ “พระบรมโกศ” พระบำท
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถ
บพิตร จำกบริเวณหน้ำวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำ 

รำม จ�ำนวนพลฉุดชัก ๒๑๖ นำย แบ่งเป็นด้ำนหน้ำ 
๑๗๒ นำย และด้ำนหลงั ๔๔ นำย ผูค้วบคุม ๕ นำย 
เคลื่อนไปตำมเส้นทำงถนนสนำมไชยเข้ำสู ่ถนน
รำชด�ำเนินในผ่ำนหน้ำกระทรวงกลำโหม ศำลหลัก 
เมือง ศำลฎีกำ แล้วเลี้ยวซ้ำยเข้ำสู่มณฑลพิธีท้อง
สนำมหลวง ก่อนเชิญ พระบรมโกศประดิษฐำนบน
รำชรถปืนใหญ่ ตำมล�ำดับ

พระเสลี่ยงกลีบบัว พระรำชยำนสร้ำงด้วย
ไม้ปิดทองประดับกระจกทั้งองค์ มีคำนหำม ๒ คำน   
ล�ำคำนเป็นไม้กลมกลึงทำสีแดง แท่นพระเสลี่ยงมี

สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวรวิหาร นั่งพระเสลี่ยง     
กลีบบัวอ่าน พระอภิธรรมน�าริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
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ลักษณะเป็นฐานสิงห์บัวลูกแก้วปิดทองประดับ
กระจก ใช้ส�าหรับสมเด็จพระสังฆราชหรือพระราชา
คณะน�าขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เพ่ือเชิญ
พระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใน
พระบรมมหาราชวังไปยังพระมหาพิชัยราชรถ ณ 
บริเวณวัดพระเชตุพนวิมล มังคลารามครั้งหนึ่ง และ
น�าขบวนพระบรมราชอสิรยิยศเชญิพระบรมศพเวยีน
รอบพระเมรุมาศ 

ราชรถปืนใหญ่ จัดสร้างขึ้นใหม่โดยกรม
สรรพาวุธทหารบก เพื่อใช้ในการเชิญพระบรมโกศ
พระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ เวียนอุตราวัฏ 
(เวียนซ้าย) ๓ รอบก่อนเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระ
จิตกาธานในพระเมรุมาศบุษบกประธาน โครงสร้าง
ราชรถปืนใหญ่ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ราชรถปืน
ใหญ่ส่วนหน้า และราชรถปืนใหญ่ส่วนหลัง

ราชรถปืนใหญ่ส่วนหน้า กรมสรรพาวุธ
ทหารบก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
พระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์น�ามา
วิเคราะห์และออกแบบให้มีลักษณะใกล้เคียงกับ  
ราชรถปืนใหญ่ส่วนหน้าในพระราชพิธีถวายพระ
เพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหา     
อานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ มากที่สุด 

ราชรถปืนใหญ่ส่วนหลัง มีคานบังคับสั้น 
เชือกฉุดชัก ๒ เส้น ใช้โครงสร้างของ ป.ภูเขา แบบ 
๕๑ ที่กองทัพบกเก็บรักษามาตรวจสอบโครงสร้าง
ด้วยวิธีการตรวจสอบทางวิศวกรรม มาสร้างและ

บูรณะให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรงรองรับน�้าหนัก
พระบรมโกศได้  ในส่วนฐานรองพระโกศพระบรม
ศพท�าจากไม้ออกแบบแกะลายไทย อันมี ลายฐาน
สิงห์ แม่แคร่ชั้นบน  แม่แคร่ชั้นล่าง แม่แปรกลวง
ประดับแม่แคร่ ยังมีลายประจ�ายามประดับส่วนตัว
ถงั ลายประจ�ายามประดบัซีล้่อ โดยส�านกัช่างสบิหมู่          
กรมศิลปากร รับผิดชอบด�าเนินการ

พระท่ีน่ังราเชนทรยาน เป็นพระราชยานที่
สร้างขึ้นใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ลักษณะเป็นทรงบุษบกย่อมุมไม้
สิบสอง หลังคาซ้อน ๕ ชั้น สร้างด้วยไม้ แกะสลัก
ลงรักปิดทองประดับกระจก พนักพิงและกระจัง
ปฏิญาณแกะสลักเป็นภาพเทพพนมไว้ตรงกลาง

ราชรถปืนใหญ่
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และมีรูปครุฑยุดนาคประดับท่ีฐาน มีคานส�าหรับ
หาม ๔ คาน ใช้คนหาม ๕๖ คน แต่เวลาปกติจะคง
คานประจ�าไว้ ๒ คาน โดยในการนี้ใช้ในการเชิญ
พระโกศพระบรมอัฐิจากพระเมรุมาศท้องสนาม
หลวงไปยังพระบรมมหาราชวัง

พระราเชนทรยานน้อย ส�านักช่างสิบหมู่ 
กรมศิลปากร จัดสร้างขึ้นใหม่ส�าหรับพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ใช้
ในการเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารจากพระ
เมรุมาศมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกลับสู่พระบรม
มหาราชวัง การจัดสร้างยึดรูปแบบการจัดสร้างมา
จากพระที่นั่งราเชนทรยาน แต่มีขนาดเล็กลง สร้าง
ด้วยไม้สักแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกทั้ง
องค์ มีขนาดกว้าง ๑๐๐ เซนติเมตร ยาว ๕๔๘ 
เซนติเมตร รวมคานหาม สูง ๔๑๔ เซนติเมตร มี
คานหามทั้งหมด ๔ คาน ใช ้คนหาม ๕๖ คน 
ลวดลายต่าง ๆ ประกอบด้วย เม็ดน�้าค้าง ปลียอด 
ลูกแก้ว บัวกลุ่ม เหม บัวคอเสื้อ องค์ระฆัง บราลี 
บันแถลง เฟื่องระย้า คันทวย ประจ�ายามรัดอก เสา
ไม้สิบสอง กาบพรหมศร กระจังปฏิญาณ บัวท้องไม้ 
เชิงบาตร หน้ากระดาน บัวหงาย ครุฑยุดนาค และ
ฐานสิงห์ เป็นการคงไว้ซึ่งความงดงามตามแบบ
โบราณทั้งรูปแบบและกระบวนการจัดสร้าง

การซ้อมใหญ่ริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศ
ส�าหรับการซ้อมริ้วขบวนที่  ๑ - ๓ จาก

ทั้งหมด ๖ ริ้วขบวน เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ มี
ทหารกองเกียรติยศ ๓ เหล่าทัพ ก�าลังพลจากกรม
สรรพาวุธทหารบก และกองทัพภาคที่ ๑ รวมทั้ง      
ผู้ถวายงานเข้าร่วมในการซ้อมใหญ่คร้ังแรกในพื้นที่
จริงมีจ�านวนกว่า ๔,๐๐๐ คน

การซ้อมริ้วขบวนที่ ๑ เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ น. 
เจ้าพนักงานเปลื้องพระลองออกจากพระโกศทอง
ใหญ่ แล้วเชิญพระลองลงจากพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ขึ้นประดิษฐานบน
พระยานมาศสามล�าคาน เป็นพระราชยานที่มี
คานหามขนาดใหญ่ท�าด้วยไม้จ�าหลักลวดลายลงรัก

การฝึกซ้อมร่วมร้ิวขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ประกอบด้วย ๓ ริว้ขบวน มกี�าลงัพลร่วมฝึกซ้อมกว่า ๒ พันนาย ทีก่รม
ทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อ    
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
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ปิดทอง มีพนักโดยรอบ ๓ ด้าน และมีคานหาม ๓ 
คาน จากนั้นเจ้าพนักงานประกอบพระบรมโกศ

เวลา ๐๗.๔๙ น. เชิญพระบรมโกศออกทาง
ประตศูรสีนุทรประตชูัน้ในและประตเูทวาภริมย์ เพือ่
ตัง้ร้ิวขบวนบนถนนมหาราช โดยม ีรองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อ�านวยการโรง
พยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นผู้ประคอง
พระบรมโกศออกมาทางประตูศรีสุนทรและประตู   
เทวาภิรมย์ เมื่อพระบรมโกศถึงยังถนนมหาราช  
แล้ว เจ้าพนักงานเชิญพระมหาเศวตฉัตรกางกั้น
พระบรมโกศ

ต่อมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์  
วฒันาภา คณบดคีณะแพทยศาสตร์ ศริริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นไปประคองพระบรมโกศบน
พระยานมาศสามล�าคาน เมื่อเจ้าพนักงานรัวกรับ
เป็นสัญญาณครบ ๓ ครั้งแล้ว วงมโหระทึกเริ่ม
บรรเลง ริ้วขบวนจึงเริ่มเคลื่อนตามสัญญาณกลอง 
ไปตามถนนมหาราชเลี้ยวเข้าสู่ถนนท้ายวังมุ่งไปยัง
ถนนสนามไชย เวลา ๐๘.๔๓ น. ริ้วขบวนที่ ๑ มารวมกับริ้ว

ขบวนที่ ๒ ซึ่งตั้งรออยู่บริเวณหน้าวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จากนั้นเชิญพระ
โกศทองใหญ่เทียบเกรินบันไดนาค ขึ้นประดิษฐาน
บนบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ (หมายเลข ๙๗๘๐) 
เป็นราชรถทรงบุษบกท�าด้วยไม้แกะสลักทั้งองค์
ลงรักปิดทองประดับกระจกมีเกรินลดหลั่นกัน ๕ ชั้น 
ซึ่งจอดอยู ่บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
เพื่อเคลื่อนริ้วขบวนแห่พระโกศทองใหญ่

การซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและพระมหาพิชัยราชรถ
อัญเชิญพระบรมโกศ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อเตรียม        
ความพร้อมส�าหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง
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 บรรยากาศและเส้นทางการซ้อมเดนิริว้ขบวนพระบรมราชอิสรยิยศเพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรม
ศพ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ในสถานทีจ่รงิเมือ่วนัที ่๗ ตลุาคม มทีหารกองเกยีรตยิศ ๓ เหล่าทพัเข้าร่วม จากพระทีน่ัง่ดสุติ
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ไปตามถนนมหาราชเข้าสู่ท้ายวัง ถนนสนามไชย ถนนราชด�าเนินใน ก่อนเลี้ยวเข้าสู่ท้องสนามหลวง โดยมี
ประชาชนเดินทางมาเฝ้าชมการซ้อมจ�านวนมาก

พระมหาพิชัยราชรถ
การซ้อมอัญเชิญพระบรมโกศจากเกรินบันไดนาคขึ้น 

พระมหาพิชัยราชรถ

อ่านต่อฉบับหน้า
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พันโทฐนัส  มานุวงศ์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ติดปีกให้ปัญญา 
ศึกษาค้นคว้า
ด้วยการเรียนรู้นอกกรงทอง 

การ ด�ารงชีวิตของมนุษย ์ต ้องอาศัย
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทักษะ
ความคิด และความสามารถในการแสวงหา
ทรัพยากร เพื่อน�ามาตอบสนองความต้องการของ
ตนในแต่ละมิติ เพราะมนุษย์มิได้เลี้ยงชีพโดยใช้
สัญชาตญาณเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไป ดังน้ัน
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์จึงเร่ิมมีตั้งแต่แรกเกิด 
และถูกพัฒนาขึ้นตามล�าดับของช่วงวัย อย่างไรก็ดี 
การเรียนรู ้ของแต่ละบุคคลล้วนตกอยู ่ภายใต้สิ่ง
แวดล้อมที่แตกต่างและมีความพร้อมไม่เท่าเทียม
กัน ปัจจัยแวดล้อมบางอย่างก็ส่งเสริมและกระตุ้น
เร้าให้บุคคลนั้นเกิดการเรียนรู้ท่ีดีมีเหมาะสม แต่ก็มี
อยู ่ไม่น้อยที่สิ่งรอบตัวของมนุษย์กลับกลายเป็น
อุปสรรค คอยขัดขวางมิให้การเรียนรู้ของมนุษย์เป็น
ไปในแนวทางที่สร้างสรรค์ได้ ท้ังน้ี การเรียนรู้เป็น 
กระบวนการส�าคัญ อันท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของพฤตกิรรม จากการตอบสนองต่อการรบัรูใ้นด้าน
ต่าง ๆ ทีส่ะท้อนออกมาเป็นผลการเรยีนรูใ้นลกัษณะ

ส�าคัญ ได้แก่ ความรู้ที่มาจากความเข้าใจ ทักษะ
ความสามารถที่มาจากประสบการณ์และการฝึกฝน 
และคุณค่าหรือความพึงพอใจที่มาจากอารมณ์และ
ความรู ้สึก กระบวนการเรียนรู ้จึงถือเป็นสมบัติ      
ติดตัวอันมีค่ามหาศาล ที่เป็นพื้นฐานให้มนุษย์
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรอบด้าน ดังนั้น หาก
กระบวนการเรียนรู ้ถูกส่งเสริมด้วยสิ่งแวดล้อมที่  
เอ้ืออ�านวย ผลการเรียนรู ้ก็ย่อมเกิดขึ้นและเป็น
ประโยชน์ได้ทั้งต่อตนเองและสังคม

กระบวนทัศน์ต ่อการบริหารจัดการและ
แสวงหาวิธีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของมนุษย์เป็น
หน้าที่ส�าคัญ ซึ่งสังคมได้มุ ่งเป้าไปยังระบบการ
ศึกษา โดยหมายว่าระบบการศึกษาจะสามารถสร้าง
เสรมิให้พลงัแห่งการเรยีนรูข้องทกุคนเกดิการพฒันา
ได้ เราจึงสังเกตได้ว่าประเทศที่ได้การยอมรับว่ามี
ความเจริญ ล้วนทุ ่มเททรัพยากรไปที่ระบบการ
ศึกษา เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์อันเป็นก�าลังหลัก
ของประเทศให้มีคุณภาพมากที่สุด แต่หากเรามอง
ย้อนมาในหลาย ๆ ประเทศ รวมถงึประเทศไทย การ
จัดการศึกษาของหลาย ๆ สถาบันการศึกษา กลับ
กระท�าตนเป็นกรงขังทางปัญญา ใส่กรอบล้อมรอบ
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การเรียนรู้อันทรงพลังด้วยห้องสี่เหลี่ยมท่ีคับแคบ 
และขุนเลี้ยงด้วยความรู ้จากความเชื่อตามต�ารา 
พร้อมปลอบประโลมความคิดด้วยวิถีปฏิบัติการใน
รูปแบบเดิม ๆ  ยิ่งไปกว่านั้นปลายทางที่ก�าหนดของ
บางสถาบันการศึกษา กลับเน้นย�้าให้ผู้เรียนสร้าง
การเรียนรู้เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเอง และเพิกเฉย
ต่อความรับผิดชอบรวมทั้งหน้าที่อันพึงมีต่อสังคม 
การจัดการศึกษาในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะ
เป็นการท�าลายศักยภาพแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์
แล้ว กย็งัท�าร้ายสงัคมและสิง่แวดล้อมด้วยการลดทอน
ความรบัผดิชอบจากการเรียนรู้สภาพความเป็นจรงิ 

การจัดการเรียนการสอนที่ล้อมกรอบทาง
ปัญญา ด้วยการจับผู้เรียนใส่ไว้ในห้องเรียนและจับ
จ้องอยู่กับต�ารา ตลอดจนวาทะพรรณนาของผู้สอน
เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่อาจเป็นแนวทางที่ใช้สร้าง
เสริมกระบวนการเรียนรู ้ของผู ้เรียนได้เต็มที่ การ
แก้ไขปัญหานี้สามารถสรุปได้ ๒ แนวทาง ได้แก่ ๑) 
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยใช้กิจกรรม 
ที่ส ่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู ้ด ้วย
ตนเองอย่างรอบด้าน ตามแนวคิดของการเรียนรู้  
เชิงรุก (Active Learning) และ ๒) การจัดการเรียน
การสอนนอกห้องเรียน ท่ีเปิดมุมมองสนองการเรียน
รู้ของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้สัมผัสและเรียนรู้ด้วย
ตนเองกบัสภาพความเป็นจรงิของสงัคม หรอืการติด
ปีกให้ปัญญา เพื่อให้อิสระการเรียนรู้ขอผู้เรียนได้ไป
พบกับโลกแห่งความเป็นจริง อันเป็นการเรียนรู้ที่

ส�าคัญและมีความซับซ้อนต่อการเรียนรู้ที่ห้องเรียน
มิอาจท�าให้เกิดช่องทางการเรียนรู้เช่นนั้นได้อย่าง
สมบูรณ์ ผู้เขียนจึงขอน�ากรณีตัวอย่างจากการพา
นักเรียนนายร้อยไปสัมผัสความจริงของสังคมบาง
มุม ที่เขาทั้งหลายจะได้เรียนรู ้และบริหารจัดการ
ตนเองระหว่างกระบวนการเรียนรู้ในหลาย ๆ มิติ ไป
พร้อมกัน จากการพานักเรียนนายร้อย ๒๐นาย ลง
สู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเรียนรู้ “ดินแดน
แห่งมายาคติ วาทกรรมของสนัติสขุ” อันเป็นอีกภาค
ส่วนหนึ่งของพื้นที่การท�างานในวันข้างหน้า ตาม
ภารกิจการรักษาความมั่นคงของแผ่นดิน

โครงการรูร้กัสามคัค ีท�าความด ีจติอาสาเพือ่
ความมั่นคง หนุนสร้างสังคมสันติสุข (ภายใต้
โครงการรู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน) จัดโดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กองอ�านวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โรงเรียน    
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า และชมรมพัฒนาสัมพันธ์
ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยก�าหนด
จัดระหว่างวันที่ ๘-๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึก
อบรมกองก�าลังประจ�าถิ่นท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมือง 
จ.ยะลา เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้สมาชิกค่าย 
(เยาวชน) ได ้เรียนรู ้และสร ้างประสบการณ์ที่
สร้างสรรค์ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญคือ   
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การเรียนรู้พลังของความสามัคคีและการอยู่ร่วมกัน
ในรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรม  ตลอดจนการเรียนรู้
ที่จะสร้างประโยชน์และก้าวข้ามปัญญาท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน   
ภาคใต้ จากการเรียนรู ้ข้อมูลความเป็นจริง เพื่อ
สร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนท่ีใน
โอกาสต่อไป ซึ่งกิจกรรมในโครงการข้างต้นเป็น
กิจกรรมที่สร้างเสริมให้ผู ้เข้าร่วมเกิดความรู้และ
ทักษะประสบการณ์ ตลอดจนความประทับใจใน
คุณค่าของความสามัคคี

กิจกรรมที่คณะท�างานได้วางแผนและจัด
ล�าดับกิจกรรมเพื่อน�าไปสู่วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เป็นอีกกระบวนวิธีในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้
ร่วมท�ากจิกรรมในค่ายเกิดการเรยีนรู ้ได้แก่ กจิกรรม
ละลายพฤติกรรม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม
เสรมิความรูค้วามเข้าใจผ่านเวทเีสวนา กจิกรรมฐาน
จ�าลองการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์
โครงการพัฒนา กิจกรรมเยี่ยมบ้านและลงพื้นที่
ชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมท่ีตลาดท่า
สาป กิจกรรมกีฬาพื้นบ ้าน และกิจกรรมการ
สร้างสรรค์อาหาร เป็นต้น สิ่งที่ผู ้จัดโครงการต้อง
ตระหนักและมุ ่งมั่นเสมอ คือ การสร้างให้ทุก ๆ 
กิจกรรมเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้ของ
สมาชกิในค่ายด้วยตนเอง โดยใช้กจิกรรมสร้างสรรค์
น�าไปสู่การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนั้น 
การใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต้องถูก

กลั่นกรองและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัด
กิจกรรมจึงมิใช่ข้ออ้างในการสร้างหลักฐานว่า ได้
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกห้องเรียน
แล้วตามการวิพากษ์ที่ได้รับฟังกันอยู่เนือง ๆ 

การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู ้ในมิติทาง
สังคมที่ผู้เรียนต้องน�าผลการเรียนรู้ไปประยุกต์กับ
ชีวิตจริงในอนาคตนั้นเป็นเรื่องส�าคัญ ที่ระบบการ
ศึกษาต้องให้คุณค่าอย่างมีความหมาย ความซับ
ซ้อนของสภาพความเป็นจริงและเง่ือนไขต่าง ๆ ใน
การใช้ชีวิต ไม่ใช่สิ่งเรียบง่ายหรือเกิดขึ้นอย่างมี
ล�าดับขั้นตอนเสมอไป ผู้เรียนจึงควรได้รับการฝึกหัด
และเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ จากตัวอย่างกจิกรรมของ
โครงการข้างต้น ที่สมาชิกของค่ายต้องท�ากิจกรรม
ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น ก่อนที่จะน�ามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เป็นโครงการในการ
พัฒนาเพื่อสร้างสันติภาพในพื้นที่ อันจะน�าเสนอให้
หน่วยงานระดับบนสนองรับและน�าไปปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม จากเป้าประสงค์ดังกล่าว กิจกรรมของ
ค่ายต้องสร้างให้เกดิความเข้าใจและเชือ่มโยงทกัษะ
ของสมาชิกค่ายในเรื่องต่าง ๆ ก่อนการลงไปท�า
กิจกรรมในพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีหลายปัจจัยอันไม่
สามารถควบคมุหรอืคาดการณ์ได้ทัง้หมด การเผชญิ
กบัความเป็นจรงิทีห่ลากหลายมมุเกีย่วกบัเหตกุารณ์
ความรุนแรงในพื้นที่ กับอาวุธทางปัญญาที่สมาชิก
ในค่ายต้องน�าไปประยุกต์ต่อภารกิจ จึงเป็นสิ่งที่ผู้
จดักจิกรรมต้องท�าให้ทกุคนได้เรยีนรูอ้งค์ความรูแ้ละ
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ฝึกหัดใช้ความคิดท่ีจ�าเป็นต่อการใช้ในการปฏิบัติ
งานเป็นล�าดับแรก 

กจิกรรมท่ีสร้างความพร้อมให้สมาชกิในค่าย
เพื่อปฏิบัติการหาข้อมูลด้วยการลงชุมชนในพื้นที่ 
เริ่มจากการให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อขจัดอคติในใจ
และมายาคติที่คลุมเครือในพื้นที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เอง
เป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีใช้เป็นอาวุธเด็ดปีกทาง
ปัญญาของเยาวชนไม่ให้มีอิสระในการเรียนรู้ความ
เป็นจริง องค์ความรู้ท่ีบิดเบือน ความเช่ือที่หักเห 
และการครอบง�าความคิดโดยไม่ให้คิด จึงเป็น
ก�าแพงด่านแรกที่ทุกคนต้องทลายลง กิจกรรมที่น�า
ไปสู่ความรู้ที่ถูกต้อง ความเชื่อที่มีคุณธรรม และ
ความคดิทีเ่ปิดกว้าง ได้ถกูจดักระท�าอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้แต่ละกิจกรรมสะท้อนให้เกิดการเรียนรู้ทาง
ปัญญาและสัมผัสรู้สึกจากหัวใจ การถามตอบจาก
กิจกรรมบนเวทีเสวนาลงสู่การใช้ชีวิตประจ�าวันร่วม
กันตามตารางการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกในค่าย 
ค�าบอกเล่าค�าบรรยายตลอดจนค�าพรรณนาถงึความ
ต่างระหว่างวัฒนธรรม ถูกขยายให้มีความชัดเจน
และสร้างความหมายใหม่จากการพดูคยุแบบไม่เป็น
ทางการ กระบวนการเรียนรู้ของธรรมชาติมนุษย์ผู้
เป ็นสัตว์สังคมล้วนเป็นช่องทางเชื่อมต่อความ
สัมพันธ์ให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ความไว้
วางใจซึ่งกันและกันที่สามารถล้มล้างอคติในตนเอง
ของสมาชิกในค่าย ค่อย ๆ สานต่อกันเป็นพลังของ
คนรุ่นใหม่จากการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
กิจกรรมอันหลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมที่สร้าง
ให้เกิดทักษะการคิด ได้แก่ กิจกรรมท่ีชวนให้มอง
ย้อนสะท้อนพฤติกรรมของตนเองต่อวิถีการจัดการ
ปัญหาสังคมรอบด้าน รวมไปถึงกิจกรรมที่จ�าลอง
กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ ซึ่งทั้งสอง
กิจกรรมต่างท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จ�าลอง
สภาพความเป็นจริงของสังคม ส่งสะท้อนไปถึงการ
ท�าความเข้าใจต่อการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ
หมายดังกล่าวข้างต้น แน่นอนว่าผลการเรียนรู้จาก
กิจกรรมเหล่าน้ีย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากเขา

เหล่านั้นยังคงต้องอยู ่ในกรงทองของการเรียนรู ้ 
เพราะกรงทองแห่งนั้นต่างมุ่งเน้นแต่ “การเรียน” 
หากไม่ได้ส่งทอดไปถึง “การรู้” ดังนั้น ความเข้าใจ
ทีต้่องใช้ปัญญาในการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย อัน
จะพฒันาไปสูค่วามตระหนกัในคณุค่าของแกนแก่น
การเรียนรู้นั้น ๆ ก็ย่อมไปไม่ถึงเช่นกัน  

“...ผมเองก็ยังไม่ทราบข้อมูลแท้จริงว่าที่ตรง
นั้นเป็นอย่างไร สภาพเป็นแบบไหน และจะมีความ
ปลอดภัยจริงหรือไม่ ผมติดตามจากสื่อที่น�าเสนอ
ข่าวสารในปัจจุบัน ที่ท�าให้รู ้สึกว่าที่นี่เป็นพื้นที่
อันตราย และมีความขัดแย้ง แต่หลังจากที่ผมได้
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ภายในโครงการนั้นไป 
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมแบบพหุ
วัฒนธรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาใน
พื้นที่ ต่างเพศ ต่างสถาบัน ต่างศาสนา ต่างความ
คิด ทุกคนเข้าร่วมโครงการในลักษณะจิตอาสา เมื่อ
ได้ร่วมกิจกรรมท�าให้ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
ความคิด ซึ่งท�าให้ผมได้เรียนรู้ว่า แท้จริงแล้วปัญหา
ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในการอยู่ร่วม
กันในรูปแบบพหุวัฒนธรรม หลายความคิดที่บ่ม
เพาะความเชื่อที่ผิดตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
สถานศึกษา ถึงแม้ว่าการปลูกฝังที่บิดเบือน อาจถูก
สร้างมาตั้งแต่ยังเล็กและมีอิทธิพลต่อความรู้สึก แต่
หากทุกคนลองเปิดใจรับความคิดที่แตกต่าง รับ
วฒันธรรมทีแ่ตกต่างเรากจ็ะพบประโยชน์จากระบบ
สังคมแบบพหุวัฒนธรรม…ปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น หลายคนมองเห็นว่าเป็นการ
ท�าเพื่อแบ่งแยกดินแดน แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่
กลุม่คนหนึง่ทีต้่องการสร้างสถานการณ์ให้เหมอืนว่า
ประเทศไทยก�าลังแตกแยก ในปัจจุบันคนไทยพุทธ
และมุสลิมนั้นพยายามต่อต้านและผลักดันไม่ให้
กลุ่มคนดังกล่าวสร้างสถานการณ์ขึ้นมา ความสงบ
จะเกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน และเข้าใจที่จะอยู่
ร่วมกันในรูปแบบสังคมแบบพหุวัฒนธรรม” (นนร.
เตชสิทธ์ิ ฤทธิ์จรูญ)

“ตอนทีผ่มลงชื่อมาค่าย ผมกังวลวา่มันจะไม่
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ได ้อะไรมากนัก อาจจะเสียเวลาในการมาท�า
กิจกรรม แต่ก็ตัดสินใจมาเนื่องจากได้ฟังเพื่อน ๆ ที่
เคยลงค่ายมาเล่าให้ฟังว่ามีกิจกรรมแบบไหนบ้าง 
ต้องท�าอะไรบ้าง ซึ่งเมื่อผมเดินทางมาถึงจังหวัด
ยะลาในวันแรก ผมเห็นผู้คน (สมาชิกในค่าย) เยอะ
แยะมันท�าให้ผมตื่นเต้นและกังวล แต่เมื่อเริ่มท�า
กิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ได้ลงพื้นที่ไป
ดูวิถีชีวิตที่ตลาดท่าสาป ผมได้เรียนรู้ทั้งเรื่องอาหาร
การกนิ เครือ่งแต่งกาย ภาษาท่ีใช้สือ่สารกนั ผมรูสึ้ก
มีทัศนคติที่ดีกับการใช้ชีวิตของบ้านท่าสาป ซึ่งมัน
เริ่มท�าให้ผมเปิดใจที่จะยอมรับเพื่อน ๆ ร่วมค่าย 
และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และพอเข้าวันที่ ๒ และ     
วันที่ ๓ ซ่ึงมีกิจกรรมนันทนาการเล่นเกมร่วมกัน 
จนถึงการลงพ้ืนที่สอบถามปัญหาของผู้คนในพื้นที่
ซึ่งได้รับผลกระทบ รวมทั้งสอบถามถึงความเป็นอยู่ 
เพ่ือน�ามาช่วยกันคิดและวิเคราะห์หาแนวทางที่จะ
แก้ปัญหาจรงิ ๆ มนัท�าให้การมาค่ายรูร้กัสามคัคคีรัง้
นี้มีคุณค่า ผมรู้ว่าการมาสัมผัสและปฏิบัติจริง มัน
ย่อมดีกว่าการที่ฟังค�าบอกเล่าของเพื่อน ๆ และมัน
ท�าให้ผมอยากมีส่วนร่วมในการท�ากจิกรรมดี ๆ แบบ
นี้อีกครับ” (นนร.นิตินัย ทองนุช)

“ผมได้รับการเรียนรู้แบบใหม่ซึ่งได้ประสบ 
การณ์เพิ่มมากขึ้น ได้เจอสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ได้อยู่
กับชาวบ้านและเพื่อน ๆ ในค่าย ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ ภาษาของทางภาคใต้ ได้มา
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ช่วยกันออกความคิดเห็น
ร่วมกันเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้มันลงตัว 
การมาเรียนรู้ครั้งนี้ผมรู้สึกประทับใจมากครับ ความ
แตกต่างที่ได้จากการลงไปในพื้นท่ีอาจจะแตกต่าง
กันกับที่เราเรียนในห้องเรียน เพราะในห้องเรียนเรา
จะได้ความรูแ้ต่ไม่ได้ประสบการณ์ แต่การมาท่ีน้ีเรา
ได้ความรู้และประสบการณ์มาสอดแทรก รวมท้ังได้
ข้อเท็จจริงซ่ึงช้ีให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น และเรา
สามารถน�ามาประยกุต์ใช้กับชาวบ้านในพืน้ท่ี ผมได้
รู้แนวความคิดของคนในพื้นที่นั้น ๆ และพวกผมคิด

ว่า สามจงัหวดัชายแดนใต้ไม่น่ากลวัอย่างทีค่ดิครบั” 
(นนร.ชัยวัฒน์ สนิมทอง)

“การเรียนรู ้ของผมจากการท�าค ่ายรู ้ รัก
สามัคคีในครั้งนี้ สิ่งแรกที่ผมได้เรียนรู้คือ ลักษณะ
ภูมิประเทศของพื้นที่จังหวัดยะลา และเมื่อได้ท�า
กิจกรรมต่าง ๆ ในค่ายแล้ว ท�าให้ผมได้เรียนรู้ว่า ผู้
ที่มาร่วมท�าค่ายนั้นมีความคิดริเริ่มมากกว่าผม แต่
สิ่งที่เขาขาดคือ ขาดคนที่จะน�าความคิดของเขา
เหล่านั้นมาสานต่อ นอกจากนี้ผมมีโอกาสได้รับ
เลอืกเป็นหวัหน้ากลุม่ สิง่ทีผ่มได้เรยีนรูต่้อมาคอื การ
ท�างานร่วมกับผู้ร่วมท�าค่ายคนอื่น ๆ ที่เป็นบุคคล
พลเรือน ซึ่งเราไม่สามารถสั่งเขาได้ทุกอย่าง เราต้อง
ใช้การขอความร่วมมือเป็นหลัก และเมื่อถึงเวลา
ท�างานก็จะมีทั้งคนที่รู้หน้าที่ของตัวเองและคนที่ไม่
ท�าอะไรเลย ซึง่ผมได้สอบถามแล้วเขากบ็อกมาว่า... 
“มันเป็นสิ่งที่เขาไม่ถนัด” ...สุดท้ายคือเรื่องการลง 
พื้นที่จริง (บ้านท่าสาป) ซึ่งท�าให้ผมทราบว่า ความ
คิดของประชาชนในหมู่บ้านหลายคนสามารถอยู่
ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมได้ โดยการให้เกียรติและ
เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้อื่น แต่ก็มีบางส่วนที่มีความคิด
ว่าต่างวัฒนธรรมย่อมไม่สามารถอยู ่ร ่วมกันได้ 
อย่างไรก็ดี บุคคลเหล่านี้ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน 
ก็ได้ท�าทุกอย่างคล้อยตามวิถีปฏิบัติของคนส่วน
ใหญ่เพราะอยากอยู่อย่างสงบ สอดคล้องกับผู ้ที่   
มาร่วมกิจกรรมในค่ายครั้งนี้ ที่ทุกคนก็มีแนวคิด   
คล้าย ๆ กนั คอืมคีวามต้องการอยูด้่วยกนัอย่างปกติ 
อาจมีเพียงแค่กิจกรรมบางอย่างซึ่งไม่สามารถท�า
ร่วมกันได้ก็เพียงเท่านั้น แต่ทุกคนยังมีความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ของค่าย และบุคคลเหล่านี้สามารถ
ไปเป็นบุคลากรที่ดีในท้องถิ่นได้ในอนาคต” (นนร.   
กิติพงษ์ ตาอ้อน) 

“การเรียนรู้ของผมที่ได้จากการไปศึกษาถึง
การอยู่ร่วมกันในรูปแบบพหุวัฒนธรรม อีกทั้งการที่
ผมได้ลงไปสอบถามรายละเอียดของชาวบ้านที่
ประสบปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไป
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ถึงการได้พูดคุยกับพี่ ๆ ทหารท่ีท�างานอยู ่ในนั้น 
ท�าให้ผมได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
เช่น การศึกษาในนั้นยังไม่สามารถครอบคลุมใน
หลายพื้นที่ ท�าให้เด็กยังขาดกระบวนการคิด หรือ
อาจจะถูกสอนมาเรื่องที่ผิด ๆ เกี่ยวกับศาสนา จึง
ท�าให้เกดิความขดัแย้งกันตามมาภายหลงั แต่พอผม
ได้มาค่ายนี้ท�าให้เราทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทย
มุสลิม สามารถท่ีจะท�างานร่วมกันได้ ท�าให้เรามี
ความเข้าใจกันมากขึ้น ท�าให้เรามีน�้าใจ มีจิตอาสา
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม 
การสามัคคีกันเพื่อให้งานออกมาส�าเร็จ ท�าให้เรา
ทราบถึงว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ ท�าให้ชาวค่าย
มีทัศนคติที่ดีขึ้น ถึงแม้จะต่างศาสนาก็ตาม” (นนร.
ณบงกช วิลาศรี)

“สิ่งที่ผมได้จากการมาท�าค่ายรู ้รักสามัคคี
คร้ังนี้ ได้เปิดโลกทัศน์ของผมเป็นอย่างมากครับ ได้
เห็นและเรียนรู้ถึงปัญหาท่ีคนท่ียะลาน้ีประสบพบ
เจอ ว่าพวกเขามีความเป็นอยู่อย่างไร เมื่อประสบ
พบเจอกบัเหตกุารณ์ความไม่สงบ หรอืมกีารสูญเสยี
เกิดข้ึน พวกเขารับมือกับการสูญเสียอย่างไร และมี
การช่วยเหลือจากภาครัฐหรือไม่ ท�าให้เป็นแนวทาง
ในการรับราชการ ว่าไม่ใช่แค่ได้รับเงินเยียวยาและ
ทกุอย่างจะจบ เขาต้องการการดแูลหรอืการเยยีวยา
ทางจติใจด้วยเช่นกัน ท�าให้มมุมองท่ีมต่ีอสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้เปลีย่นไป คอื ไม่ใช่เหตกุารณ์ความ
ไม่สงบเพียงไม่ก่ีจุดท่ีเกิดขึ้นจะส่งผลต่อท้ังจังหวัด 
พืน้ทีท่ีส่งบและสวยงามยงัมอีกีมาก เพยีงแต่การน�า
เสนอข้อมูลยังไม่ท่ัวถึงพอ ผมอยากจะเชิญชวนทุก
คนให้มองถึงสิ่งสวยงามท่ีน่ี ท่ีน่ียังมีอะไรดีอีกเยอะ
ครบั อย่าเอาปัญหาเพยีงไม่ก่ีจดุมาแบ่งแยกกนั หรอื
ศาสนาที่เคารพนับถือมากีดกัน ไม่ว่ายังไงเราก็เป็น

เพื่อนพี่น้องกันได้ แค่เพียงเปิดใจครับ” (นนร.ศรัณย์ 
อ่อนค�า)

จากตัวอย่างบทสะท้อนการเรยีนรูข้้างต้นของ
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔ ที่เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการรู้รักสามัคคี  ท�าความดี จิตอาสาเพื่อความ
มั่นคง หนุนสร้างสังคมสันติสุข (ภายใต้โครงการรู้รัก
สามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน) ย่อมสะท้อนให้เห็น
แล้วว่า กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อยมี
พลังมหาศาล หากได้รับโอกาสและการส่งเสริม
กิจกรรมที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง เพียงแง่
มุมเล็ก ๆ จากข้อเท็จจริงในพื้นที่กลับท�าให้เกิดการ
เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง การ
มอีคตแิละความเคลอืบแคลงในใจต่อประเดน็ต่าง ๆ 
ที่เกิดจากการได้รับรู ้ข้อมูล กลับถูกขจัดและปรับ
เปลี่ยนให้กลายเป็นการยอมรับ อันน�ามาซึ่งความ
เข้าใจต่อสภาพการณ์ตามข้อเท็จจริง 

สิ่งเหล่านี้คือความแตกต่างที่มีนัยส�าคัญต่อ
การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนายร้อย เพื่อ
สร้างเสริมศักยภาพแห่งการเรียนรู้ และจุดประกาย
พลังทางปัญญาในการพัฒนาตนเอง (ไม่ใช่แนวทาง
ที่ “น่าจะท�า” หรือ “ควรจะท�า” หากเป็นสิ่งที่ “ต้อง
ท�า” โดยเร่งด่วน) “บัดนี้เลยเวลามามากแล้วส�าหรับ
การคิดทบทวนว่า เราก�าลังบ่ันทอนหรือเด็ดปีกทาง
ปัญญาของนกัเรยีนนายร้อยไปมากน้อยเพยีงใด ข้าขอ
ให้ออเจ้าทั้งหลายจงเร่งรับผิดชอบและมอบเวลาที่
เหลอือยู ่เพือ่ให้ทกุวนิาทไีด้ถกูใช้อย่างเป็นประโยชน์
แก่แผ่นดินด้วยเถิดหนา...” 
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เสนาศึกษา

ญี่ปุ่นคิดสร้าง
วงศ์ ไพบูลย์ในภูมิภาคเอเชีย

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -

บทที่ ๒๔
พิพิธภัณฑ์ทหารญี่ปุ่นวัดม่วยต่อ 
อ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทหารญี่ปุ่นจ�านวนแสนทะลักเข้ามาใน
เขตอ�าเภอขุนยวม ต่างบาดเจบ็และล้มตายเป็น
จ�านวนมาก ภาพเหตุการณ์ในสมยันัน้ถกูเกบ็ไว้
ให้เราได้ศึกษาหาความรู้ เป็นอนุสรณ์สถาน 
และเป็นเครื่องเตือนใจในความโหดร้ายของ
สงคราม

ข้าพเจ้าขอน�าบนัทกึของ พนัต�ารวจโท เชิดชาย 
ชมธวัช รองผู้ก�ากับการ หัวหน้าสถานีต�ารวจภูธร 
อ�าเภอขุนยวม ซ่ึงบันทึกไว้เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๔๓ เกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์ทหารญี่ปุ่นวัดม่วยต่อ 
อ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในความทรงจ�า
ของชาวขุนยวม ซึ่งน้อยคนนักจะทราบว่าทหาร
ญี่ปุ ่นไปสร้างเส้นทางส่งก�าลังบ�ารุงบนสายท่ี ๒ 
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน – ตองอู

ในบันทึก พันต�ารวจโท เชิดชาย ชมธวัช 
กล่าวไว้ว่า

“หนังสือ ‘ทหารญี่ปุ่น’ ในความทรงจ�าของ
ชาวขุนยวม (ในสมัยสงครามโลกครั้งที่  ๒) นี้     
เขียนด้วยแรงบันดาลใจที่อยากจะให้เรื่องราวแห่ง
ประวัติศาสตร์เผยแพร่ไปสู่สาธารณชน จากการที่  
ได้ส�ารวจและเยี่ยมราษฎรตามหมู่บ้านในอ�าเภอ
ขุนยวมช่วงปี ๒๕๓๘ และพบสิ่งของเครื่องใช้ของ
ทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ หรือที่ญี่ปุ่น
เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” สิ่งของเครื่องใช้
เหล่านี้ปรากฏอยู่แทบทุกบ้าน ๆ ละ ๑-๒ ชิ้น บาง
อย่างก็เป็นสิ่งของที่ชาวบ้านเคยใช้ในสมัยหลัง
สงคราม แต่ตอนนีช้าวบ้านเกบ็ไว้เป็นของทีร่ะลกึ ไม่
ว่าจะเป็นผ้าห่ม หมวกเหล็ก กระติกน�้า กระทะเหล็ก 
บางอย่างกเ็ป็นของทีถ่กูทิง้อยูต่ามบ้านเก่าทีเ่จ้าของ
ก็เกือบลืมไปแล้ว

“ชาวบ้านหลายคนเล่าให้ฟังว่า ในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุ่นเข้ามาตั้งกองก�าลัง
และฐานทัพอยู่ในอ�าเภอนี้ ต้ังแต่เร่ิมสงครามจน
กระทัง่สงครามยตุซิึง่กนิเวลาประมาณ ๔-๕ ปี ทหาร
ญ่ีปุ่นบางคนก็อยู ่นานกว่านั้น ระยะเวลาอันยาว 
นานเช่นนี้ย่อมจะมีเร่ืองราวเกิดขึ้นมากมาย แต่เมื่อ
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ได ้ศึกษาค้นคว ้าเอกสารเก่ียวกับสงครามโลก      
และจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากห้องสมุด ตลอดจน      
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง
ร้านขายหนังสือต่าง ๆ กลับไม่พบบันทึกเหตุการณ์
ใด ๆ ที่กล่าวถึงทหารญี่ปุ ่นในอ�าเภอขุนยวมหรือ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเลย จะมีก็ในสารคดีท่องเที่ยว
บางเล่ม แต่ถึงอย่างไรนั้นก็นับว่าน้อยมาก ทั้ง ๆ ที่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างสงครามควรที่คนรุ่น
หลังจะได้รับรู้

“ส่วนใหญ่เท่าที่อ่านพบจะเป็นการใช้ข้อมูล
เก่ียวกับเหตุการณ์ที่มีทหารญี่ปุ่นมาประจ�าการใน
จังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทย และทหารผ่านศึก 
ชาวญ่ีปุ่นบางคนเขียนความทรงจ�าไว้บ้าง แต่ก็ไม่
ได้เผยแพร่ บางคนแวะมาเยีย่มผูเ้ขยีนและให้ข้อมลู
เพิม่เตมิ ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งทีน่่าเสยีดายถ้าเหตุการณ์
เหล่านั้นจะเป็นเพียงเรื่องที่เล่าต่อ ๆ กันมาเป็น
ต�านาน โดยไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ถ้าเราปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่รีบด�าเนินการ 
ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ช่วงน้ีก็จะย่ิงสูญหาย และจะท�าให้ยิ่ง
ล�าบากในการค้นคว้าข้ึนทกุท ีเพราะผูท้ีรู่เ้หน็กจ็ะล้ม
หายตายจากไปตามกาลเวลา

“เพือ่ให้ได้ข้อเทจ็จรงิมากทีส่ดุ ผูเ้ขยีนจงึออก
ส�ารวจพื้นที่และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่เคย
สัมผัสเก่ียวข้องกับทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลก
คร้ังที่ ๒ ได้บันทึกข้อมูล บันทึกภาพ-เสียง บุคคล 
สถานที่ ตลอดจนสิ่งของที่มีปรากฏ ด้วยการจด
บันทึก บันทึกด้วยกล้องถ่ายรูป วิดีโอ เทปคาสเซทท์ 
รวมทั้งบันทึกความทรงจ�าของทหารญี่ปุ่นหลายคน
ที่กรุณามอบให้ ยิ่งได้รับรู้เรื่องราว ได้เห็นหลักฐาน 
ก็ย่ิงยืนยันความตั้งใจที่จะเผยแพร่สิ่งที่ได้รับรู้มาให้
เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นต่อไป

“การรวบรวมข้อมูลที่ผ่านมาพบว่ามีความ
ยากล�าบากมากในการแสวงหาข้อเท็จจริง เพราะ
บุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์แต่ละคนจะรู้เห็นเพียงบาง
ส่วนคนละเล็กละน้อย จึงต้องเอามาต่อเรื่องเชื่อม

โยงเข้าด้วยกันและตรวจสอบจากค�าบอกเล่าของ
หลาย ๆ คนกับสถานที่และสิ่งของที่เกี่ยวข้องให้ตรง
กัน บุคคลดังกล่าวเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีอายุ ๖๕ ปี
ขึ้นไป บางคนหูตึงในการสื่อสารทางภาษา บางครั้ง
ต้องตะโกนและใช้ล่ามหลายภาษา เช่น ภาษาไทย
ใหญ่ ภาษากะเหรีย่ง ภาษาพม่าและค�าเมอืง ซึง่เป็น
ภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือ บางครั้งต้องเดินทาง
เข้าไปตามหมู่บ้านไกล ๆ หลายครั้ง เพื่อการซัก
ความขยายผล หรือติดตามวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้อง 
เพือ่ความสมบูรณ์แห่งเรือ่งราวทีจ่ะต้องน�ามาบันทกึ
ไว้ให้ผู้สนใจได้ศึกษา ค้นคว้า ก่อนที่สิ่งต่าง ๆ เหล่า
นีจ้ะเลอืนหายไปกบักาลเวลา อีกทัง้ยงัเป็นการปพูืน้
ฐานและแนวทางให้มีการส�ารวจค้นหาในเขตพื้นที่
อ่ืนต่อไป

“ในหลายประเทศได้ให้ความส�าคัญต่อ
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามโลกเป็นอย่างมาก 
นอกจากจะสร้างอนุสรณ์สถานของทหารผ่านศึกใน
ฐานะที่ได้พลีชีพเป็นชาติพลีแล้ว ยังส่งเสริมให้
สถานที่ที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งท่องเที่ยงที่ส�าคัญของ
ประเทศที่ต้องอนุรักษ์ไว้อีกด้วย เช่น ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ รัสเซีย และมลรัฐฮาวาย เป็นต้น

“แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเขียนขึ้นด้วยความ
พยายามอย่างสูง และด้วยความต้ังใจอย่างยิ่งที่จะ
ให้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจ�าของชาวอ�าเภอ
ขุนยวมและแม่ฮ่องสอน และเพื่อบันทึกเรื่องราวที่
ขาดหายไปในอดีตช่วงหนึ่งของเมืองนี้ ให้เยาวชน
ตลอดจนผู้สนใจได้รับรู้และศึกษาค้นคว้าถึงความ
เป็นมาในอดีต วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ของผู้คนในสมัยสงคราม รวมทั้งวิวัฒนาการของ
ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ๕๐ กว่าปีก่อน เพื่อใช้เป็นหลัก
ฐานอ้างอิงทางประวติัศาสตร์ต่อไป แต่กอ็าจจะมข้ีอ
ผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่นอกเหนือไปจากความ
พยายามอย่างสุดความสามารถนี้ ซึ่งผู ้เขียนต้อง
กราบขออภัยและขอน้อมรับส�าหรับความผิดพลาด
ด้วยใจจริง

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



40 เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๒ เดือนมีนาคม - เมษายน 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



41เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๒ เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๑

“หลังจากที่กองทัพญี่ปุ ่นยกพลข้ึนบกที่
จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดประจวบ 
คีรีขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และที่ต�าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ (ค.ศ. ๑๙๔๑) แล้ว กองทัพ
ญ่ีปุ่นก็ได้เข้าควบคุมตามจุดที่ส�าคัญ ๆ

“ในต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๕ (ค.ศ. ๑๙๔๒) 
กองทัพที่ ๑๕ ส่วนหนึ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่
ส�ารวจเส้นทางของทุกจังหวัดที่เชื่อมต่อกับประเทศ
พม่า วางแผนที่จะสร้างทางรถไฟไปยังพม่า ซึ่ง
ส�ารวจไว้แล้ว ๘ เส้นทาง นอกจากนั้นยังตัดเส้นทาง
รถยนต์ขนาดกว้าง ๔ เมตรอีกหลายจุดในหลาย
จังหวัด เส้นทางหนึ่งที่เป็นจุดที่ส�าคัญในส่วนนี้      
คือ เส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปจังหวัด
แม่ฮ่องสอนที่ปากทางบ้านแม่มาลัย เขตอ�าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
อ�าเภอปาย อ�าเภอปางมะผ้า อ�าเภอขุนยวม แล้ว 
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ต่อไปทางบ้านต้นนุ ่น และออกชายแดนพม่าไป    
ต่อกับเมืองตองอูของพม่า ซึ่งเส้นทางนี้เป็นหนึ่งใน
แปดเส้นทางทีก่องทพัญีปุ่น่เคยคดิจะสร้างทางรถไฟ 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และในที่สุดกองทัพญี่ปุ่นก็
ตัดสินใจสร้างที่หนองปลาดุก จังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นระยะทางทั้งสิ้น ๔๑๕ กิโลเมตร

“การก่อสร้างทางท่ีบ้านแม่มาลัยได้เดินตาม
เส้นทางชาวบ้านเป็นหลกั แต่มกีารส่องกล้องตดัเส้น
ทางให้ตรง และลดความลาดชันของภูเขาลงบาง
ส่วน จากนั้นเกณฑ์ชาวบ้านจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง และจังหวัดแพร่มาท�างาน
ด้วย ทหารญ่ีปุ่นกระจายก�าลังออกเป็นช่วง ช่วงละ 
๒-๓ กิโลเมตร ทุกช่วงจะมีนายทหารญี่ปุ ่นเป็น
หัวหน้า ๑ คนกับผู้ช่วยอีก ๒-๓ คน คอยควบคุมคน
งานขุดถนนให้เชื่อมต่อกันตามจุดที่วางไว้เป็นช่วง ๆ 
ตั้งแต่ปากทางแม่มาลัยจนถึงเขตชายแดนพม่าที่
บ้านห้วยต้นนุ่น อ�าเภอขุนยวม 

“เส้นทางทีก่องทพัญีปุ่น่สร้างนีเ้ป็นทางทีย่าว
ที่สุด และใช้เวลาสร้างนานท่ีสุดคือ ๔ ปี เพ่ือให้เป็น
เส้นทางส่งก�าลังบ�ารุงไปสู่แนวหน้าซ่ึงอยู่ในพม่า 
อินเดีย และจีน ขณะเดียวกันกองทัพญี่ปุ่นก็เคลื่อน
ทัพเข้าพม่าโดยยกพลขึ้นบกที่วิคตอเรีย พอยต์ เม่ือ
วนัที ่๑๕ ธนัวาคม ๒๔๘๔ และทีป่ากน�า้อริะวด ีเมือ่
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๘๕ รวมทั้งเคลื่อนทัพเข้าพม่า
ตามเขตชายแดนไทยอีกหลายจุด จนกระท่ังวันที่ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๔๘๕ กองทัพญี่ปุ่นก็สามารถยึด
ประเทศพม่าทั้งประเทศได้โดยสมบูรณ์ ต่อจากนั้น
กองทัพญี่ปุ่นก็เคลื่อนทัพเข้าไปในอินเดีย และทาง
ใต้ของประเทศจีนเพ่ือหวังครอบครองภาคพ้ืนเอเชีย
ไว้ทั้งหมด

“ที่เมืองอิมพัลและโกฮิมา ในประเทศอินเดีย 
ซึ่งอยู่ห่างจากพม่าทางตอนเหนือประมาณ ๑๐๐ 
กิโลเมตร มีการสู้รบอย่างหนักระหว่างกองทัพญี่ปุ่น
กับกองทัพฝ่ายพันธมิตร ซึ่งมีอังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
อนิเดยี จนี และพม่า ทหารญีปุ่น่ถกูโอบล้อมและถกู

ตีแตกไม่เป็นขบวนเป็นระยะ ๆ ทหารที่เจ็บป่วยถูก
ล�าเลียงเข้ามารักษาที่อ�าเภอขุนยวมตั้งแต่กลางปี 
๒๔๘๗ เป็นจ�านวนมาก และมากที่สุดตอนที่ญี่ปุ่น
ใกล้จะยอมแพ้ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๘๘ ทหาร
ญี่ปุ่นจ�านวนแสนทะลักเข้ามาในเขตอ�าเภอขุนยวม 
ตอนนั้นมีทหารที่บาดเจ็บและล้มตายเป็นจ�านวน
มาก พวกเขาขาดท้ังอาหารและยารกัษาโรค เกดิโรค
ระบาดเต็มไปหมด ทหารญ่ีปุ่นเข้ามาอาศัยอยู่ตาม
หมู่บ้านชาวบ้านทุกหลังคาเรือน เหตุผลหนึ่งที่ทหาร
ญ่ีปุ่นเข้ามาในเขตอ�าเภอขุนยวมเป็นจ�านวนมาก ก็
เพราะกองทัพญี่ปุ่นถูกปิดล้อมทุกด้าน ทั้งทางบก 
ทางทะเล ในพม่า ทั้งทางอินเดีย และจีน รวมทั้งที่
จังหวัดกาญจนบุรี สะพานแม่น�้าแควก็ถูกระเบิด 
แล้วกองทัพญ่ีปุ่นจะหนีไปทางไหนได้?

“ลองย้อนกลับไปดูว่ากองทัพญ่ีปุ่นเข้ามา
ท�างานเพื่อส่งก�าลังบ�ารุงจนกระทั่งแพ้สงคราม ใช้
เวลาต้ังแต่ปี ๒๔๘๕-๒๔๘๙ ทหารญ่ีปุ่นเจ็บปวด
ขนาดไหน? อะไรเกิดขึ้น? ทิ้งร่อยรอยอะไรไว้บ้าง? 
เหล่าทหารผ่านศึกของญ่ีปุ่นทุกคนยังจ�าได้ดี พวก
เขาได้ให้ชื่อเส้นทางนี้ว่า “เส้นทางโครงกระดูก
ญีปุ่น่ คนขนุยวมและคนแม่ฮ่องสอน ต่างกย็งัจดจ�า
เหตุการณ์เหล่านั้นได้ดีไม่แพ้ทหารญ่ีปุ่น ทั้งสิ่งของ
ที่ทหารญ่ีปุ่นน�ามาใช้ในสงครามก็ทิ้งไว้ให้เราได้ 
เห็น ในศูนย์วัฒนธรรมสงครามโลกครั้งที่  ๒ ที่ 
อ�าเภอขุนยวม ซึ่งขณะนี้มีไม่ต�่ากว่าหนึ่งพันชิ้น อีก
ทั้งภาพเหตุการณ์ในสมัยนั้นที่ถูกเก็บไว ้ให้เรา  
ศึกษาหาความรู ้ และเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อเป็น
เครื่องเตือนใจในความโหดร้ายของสงคราม ซึ่ง 
“เหตุการณ์อย่างน้ีไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้ว”

จากการที่ นายทากาชิ นากาเซ พยายาม
ตามหาหลุมฝังศพทหารญี่ปุ่น ที่จังหวัดกาญจนบุรี 
เมื่อได้พบ “สุไข” เขาก็ไปเคารพศพทหารญ่ีปุ่นที่ถ�้า
ลิเจีย และที่ค่ายหนองประโด่ง ที่ทหารญี่ปุ่นฆ่าตัว
ตายตามค�าบอกเล่าของนางสุไข

และเมื่อรู้ว่ามีหลุมศพทหารญี่ปุ่นฝังอยู่เป็น
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จ�านวนมากหลายสิบแห่ง เขาจึงเปลี่ยนความคิด
จากการสร้างศาลามาเป็นเจดีย์ที่ระลึกแก่ทหาร
ญี่ปุ ่น โดยจะสร้างท่ี “วัดเจดีย์” ซึ่งตั้งอยู ่ที่ด่าน    
พระเจดีย์สามองค์ ด้วยเงินงบประมาณเบ้ืองต้น 
๓๐๐,๐๐๐ บาท บริจาคโดยมูลนิธิสันติภาพแม่น�้า
แคว ซ่ึงนายนากาเซเป็นประธาน

ในการณ์นั้นนายทากาชิ นากาเซ เล่าว่า เหตุ
ที่เขาสนใจค้นหาหลุมศพทหารญี่ปุ ่น เพราะหลัง
สงครามโลกเขาตกเป็นอาชญากรสงครามร่วมกับ
ทหารญี่ปุ่นอีกประมาณหน่ึงแสนสองหมื่นคน ที่ถูก

ขังอยู่ที่ค่ายเชลยญี่ปุ่นที่กองบัญชาการสนามของ
ญ่ีปุ่น ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่
ค่ายคลองเตยประมาณ ๑ เดือน แล้วจึงถูกส่งกลับ
ญีปุ่น่ ระหว่างนัน้เขาได้รบัความเอ้ือเฟ้ือจากคนไทย
มาก จึงอยากมาตอบแทนคนไทยตามก�าลังที่เขามี
อยู่ เช่น ช่วยติดต่อให้ทุนการศึกษาแก่คนไทยไป
ศึกษาที่ญี่ปุ่น ให้ทุนการศึกษาเด็กไทยที่ยากจนใน
จังหวัดกาญจนบุรี
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ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานับเป็น 
มหามงคลยิง่ที ่พลเอกหญงิ สมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน   
พระราชวโรกาสให้สภาทหารผ่านศึกทูลเกล้าทูล
กระหม่อม ถวายบัตรประจ�าพระองค์ทหารผ่านศึก 
นอกประจ�าการ บตัรชัน้ที ่๒ ซึง่นบัเป็นมหากรณุาธคิณุ
อย่างหาที่สุดมิได้ พ่ีน้องทหารผ่านศึกทุกคน ทุก
สมรภูมิ ต้ังแต่ในอดีตที่ผ่านมา ท่านทั้งหลายได้ร่วม
กันปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติมาด้วย
ความเสยีสละ กลา้หาญ สามคัคเีพื่อให้ประเทศของ
เราคงความเป็นไทยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ นับเป็น
วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ท่ีสมควรได้รับการยกย่องเป็น
อย่างย่ิง

วันทหารผ่านศึกในปีน้ีตรงกับวันศุกร์ที่ ๓ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ถอืเป็นวนัเชดิชเูกยีรตทิหารกล้า 
โดยจะเริ่มในเวลา ๐๗.๓๐ น. ด้วยพิธีจุดตะเกียง
ตามประทีป ดวงวิญญาณ และสักการะอัฐิ ณ 
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มวางพวง
มาลา ณ อนสุาวรย์ีชยัสมรภูม ิเวลา ๑๑.๓๐ น. การ

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันทหารผ่านศึกที่มาร่วมงาน 
ณ สนามหญ้าด้านหลังกองบังคับการกรมทหารราบ
ที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บางเขน และเวลาประมาณ 
๑๕.๐๐ น. มพีธิสีวนสนามเชดิชเูกยีรตทิหารผ่านศกึ
โดยตัวแทนของทหารผ่านศึกในหลายสมรภูมิ และ
ประกาศเกียรติคุณทหารผ่านศึกดีเด่น ณ ลาน
อเนกประสงค์ กองทพัภาคที ่๑ ภายในกรมทหารราบ
ที ่๑๑ รักษาพระองค์ โดยมี พลเอก อ�านาจ รอด
สวสัดิ ์ผอ.อผศ. กล่าวรายงานต่อ พลเอก ประวติร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม และนายกสภาทหารผ่านศึกเป็น
ประธานในพิธี โดยมีการถ่ายทอดสดทาง ททบ.๕ 
ด้วยส�าหรับการประกอบพิธีทางศาสนา คริสต์ และ
อิสลาม เพื่อร�าลึกถึงวีรกรรมของทหารผ่านศึก ที่
นับถือศาสนาดังกล่าว ได้กระท�ามาในวันก่อนหน้า
แล้ว ทหารผ่านศึกทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
วันทหารผ่านศึกได้สะดวก รวมทั้งที่ส�านักงานทหาร 
ผ่านศึกเขตที่ต้ังในภูมิภาคทั่วประเทศด้วย

ส�าหรับการวางพวงมาลานั้น จะขอจารึก

พล.ท.ทวี  แจ่มจ�ารัส
ข้าราชการบ�านาญ/ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

วันทหารผ่านศึก 
อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ส�าคัญของชาติไทย
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จ�ากัด (มหาชน) สาขาย่อยโรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้อน สมาคมภริยาทหารผ่านศึกอเมริกันใน
ประเทศไทย AVWC (THAILAND) สมาคมภริยา
ข้าราชการส�านกังานปลดักระทรวงกลาโหม สมาคม
แม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย สมาคมแม่บ้าน
ทหารบก สมาคมภริยาทหารเรือ สมาคมแม่บ้าน
ทหารอากาศ สมาคมแม่บ้านต�ารวจ สมาคมแม่บ้าน
องค์การสงเคราะห์ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษา 
ดินแดน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชปูถมัภ์กรงุเทพมหานคร คณะเวชศาสตร์
เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลราชวิถี 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  กรมทางหลวง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวง
การคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ศูนย์อ�านวยการ
แพทย์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ศูนย์การบินทหารบก ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองบิน ๖ 
กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน กรมการ
ปกครอง ส�านักอ�านวยการกองอาสารักษาดินแดน 
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 
กองทัพภาคที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพล
ทหารราบที่ ๙ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ 
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน มณฑลทหาร
บกที ่๑๑ กรมทหารราบที ่๑ มหาดเลก็รกัษาพระองค์ 
กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ กรมสรรพาวุธ
ทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมแพทย์ทหาร
บก กรมการทหารสื่อสาร กรมการขนส่งทหารบก 
กรมสวัสดิการทหารบก กรมการสัตว์ทหารบก กรม
พลาธิการทหารบก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ชุดที่ 
๑๑ สุดท้าย จะประกอบด้วย กองทัพไทย กองทัพ
บก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาและส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ   

เมื่อผู ้แทนของหน่วยงานได้วางพวงมาลา
แล้ว จะเป็นการวางพวงมาลาขององค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยทูตฝ่าย

นามหน่วยไว้เป็นประวัติศาสตร์เพื่อให้อนุชนรุ่น
ต่อไปได้ทราบโดยจะแบ่งเป็นชุด ๆ แต่ละชุดจะ
ประกอบด้วยผู้แทน เช่น ทหารผ่านศึกนอกประจ�า
การกรณีสงครามโลกคร้ังที่ ๑ กรณีสงคราม     
อินโดจีน กรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา กรณี
สงครามเกาหลี กรณีสงครามเวียดนาม กรณี
สงครามป้องกันประเทศ ทหารผ่านศึกอเมริกันใน
สงครามต่างประเทศประจ�าประเทศไทย (V.F.W) 
ทายาทของทหารผ่านศึกท่ีเสียชีวิตในราชการ
สงคราม สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี สมาคมทหาร 
ผ่านศึกเวียดนาม สมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่ง
ประเทศไทย สมาคมนักรบนิรนาม ๓๓๓ สมาคม
มิตรร่วมสมรภูมิ สมาคมเสือพรานเพื่อการเกษตร 
สมาคมเตรียมธรรมศาสตร์–จุฬา อาสาศึกปี พ.ศ. 
๒๔๘๘ สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ มูลนิธิ
ทหารผ่านศกึพกิารแห่งประเทศไทย ชมรมจงอางศึก 
ชมรมรถรบม้า สงครามอินโดจีน – เอเชียบูรพา 
ชมรมทหารเรือผ่านศึกเกาหลี ชมรมนักเรียนนาย
ทหารสารวัตร ๒๔๘๘ ชมรมทหารผ่านศึกพนักงาน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชมรม ครฟ.ผ่านศึก 
การรถไฟแห่งประเทศไทย ชมรมผูส้งูอายโุรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก สมาคมนายทหารนอกประจ�าการ 
สมาคมทหารต�ารวจนอกราชการแห่งประเทศไทย 
สมาคมข้าราชการบ�านาญทหารอากาศ มูลนิธิ
สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  มูลนิธิสงเคราะห์
ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ   
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสรีไทย ชมรมนักบิน
รบนิรนาม ชมรมอาสาศึก จปร. ชมรมนาวิกโยธิน 
สภากาชาดไทย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า
ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) การ
ท่าเรอืแห่งประเทศไทย ธนาคารทหารไทย (มหาชน) 
สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด 
(มหาชน) สาขาอนุสาวรีย ์ชัยสมรภูมิ ธนาคาร
ออมสิน สาขาชัยสมรภูมิ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
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ความมัน่คงและมจี�านวนเพิม่มากขึน้ รวมทัง้ ต้องหมัน่
ออกเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขบรรเทาความเดือดร้อน
ของทหารผ่านศึก ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

๖. ให้ความส�าคัญกับงานส่งเสริมและเชิดชู
เกียรติมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมกระตุ้น ปลุกเร้าให้
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่ืนตัวระลึกถึงความเสียสละ
อันยิ่งใหญ่ของทหารผ่านศึก ตลอดจนการจัดต้ัง
เครือข่ายทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง และการจัด
ต้ังสมาคมทหารผ ่านศึกในแต่ละจังหวัด เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และประสานการปฏิบัติทั่วทุกพื้นที่

ได ้มีกิจกรรมที่ส�าคัญอย ่างหนึ่งคือการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก 
และครอบครัว ซึ่งยอดสมาชิก ณ วันท่ี ๓๐ มิ.ย. 
๕๙ ท่ีผ่านมามีจ�านวน ๑๑๗,๐๑๐ ราย โดยเรียก
เก็บเงินสงเคราะห์ค ่าจัดการศพจากเดิมศพละ 
๒.๕๐ บาท ลดลงเหลือเป็นศพละ ๒ บาท เพื่อ
เป็นการแบ่งเบาค่าจัดการศพในแต่ละเดือน และ
ปรับแก้ระเบียบการจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ
งวดแรก ให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตามสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงให้ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์ 
ค่าจัดการศพงวดแรกจาก ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น 
๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้การจัดการศพเป็นไปอย่าง
สมเกยีรติและศักด์ิศรขีองสมาชกิทีเ่ป็นทหารผ่านศึก 
และสมาชิกประเภทอ่ืน ๆ 

และในวันจันทร์ อังคารที่ ๒๖-๒๗ ธ.ค. ๕๙ 
นายบุญเลิศ  สนใจ  นายชูวิทย์  เพชรล�้า  
ผช.ผอ.อผศ. และ นายจิระพงษ์  กาญจนาภา 
เลขาธกิารสภาทหารผ่านศกึ พร้อมคณะทีป่รกึษาได้
ลงพื้นที่  จ .สุ โขทัย และ จ.ตาก โดยได ้ไปที่ 
อ.บ้านตาก และเยี่ยมทหารผ่านศึก พลฯ จ๋อง  
แดงด�า บตัรชัน้ที ่๔ อาย ุ๙๒ ปี มสีภาพความพกิาร 
ชราภาพและยากไร้ ได้เดินทางไปเขื่อนภูมิพล 
อ.สามเงา จ.ตาก เพื่อพบผู้อ�านวยการเข่ือน  คุณ
ณัฐวุฒิ  แจ่มแจ้ง และเยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจ
พนกังานรกัษาความปลอดภยัของ อผศ. ทีด่แูลเรือ่ง
เขื่อนภูมิพล ประมาณ ๖๐ นาย ได้ไปเยี่ยมเยียน

ทหารต่างประเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงกลาโหม สภาทหารผ่านศึก การวางพวง
มาลาของผู้แทนนายกรัฐมนตรี และการวางพวง
มาลาของผู้แทนพระองค์ด้วย

ส�าหรับนโยบายการปฏิบัติงานในป ีงบ 
ประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ต.ค. ๕๙-๓๐ ก.ย. ๖๐) ของ 
พล.อ.อ�านาจ  รอดสวัสดิ์ ผอ.อผศ. ในด้านการ
สงเคราะห์และบริการแก่ทหารผ่านศึกมีดังนี้

๑. ยกระดับการสงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง เก่ียวกับการ
สงเคราะห์ให้เป็นระบบลดความซ�้าซ้อนลดขั้นตอน
การปฏบัิติ เพ่ือง่ายต่อการสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก 
ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจ�าการ

๒. ให้ความส�าคัญกับการสงเคราะห์และ
ครอบครัว ให้สามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

๓. พัฒนา รพ.ผศ. ให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพ เพื่อให้มีช่ือเสียงท่ีดีย่ิงขึ้น เป็นท่ีรู้จักของ
ประชาชนโดยทั่วไป โดยมีเป้าหมายที่จะท�าให้เป็น
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพ และความเป็นเลิศในการ
รักษาพยาบาลโดยเฉพาะด้านการผลิตกายอุปกรณ์
อวัยวะเทียม การฟื้นฟูบ�าบัด และการดูแลผู้สูงอายุ 
พร้อมทั้งให้เตรียมแผนการรองรับหากมีผู ้มาใช้
บริการเพิ่มข้ึน

๔. พัฒนาหน ่วยงานนิคมเกษตรกรรม
ทหารผ่านศึก ให้มีมาตรฐานความก้าวหน้ายั่งยืน 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยน�าแนวคิดและ
หลักการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ มาใช้เป็นแนวทางในการส่ง
เสริมอาชีพให้กับทหารผ่านศึก นอกจากนี้ ต้อง
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ๑ นิคม ๑ ผลิตภัณฑ์ให้
มมีาตรฐาน และสนบัสนนุดแูลให้สมาชกิแต่ละนคิม
เกษตรกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕. จัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึก และทหาร
นอกประจ�าการสนับสนุนภารกิจป้องกันภัยคุกคาม
ต่อความมั่นคงของรัฐ โดยให้รักษาเครือข่ายไว้ให้มี
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ทหารผ่านศกึพร้อมแจกผ้าห่มกนัหนาวกบัเงนิคนละ 
๕๐๐ บาท จ�านวน ๓๐๐ นาย ที่หอประชุม 
อ.สามเงา จ.ตาก หลังจากน้ันได้ไปท่ี อ.บ้านด่าน 
ลานหอย จ.สโุขทยั เพือ่เยีย่มเยยีน พลฯ บญุ  ชสูขุ 
บัตรชั้นที่ ๓ อายุ ๕๑ ปี ป่วยเป็นอัมพาต และนาย
ทองเพ็ชร  มหาพิงษ์ บัตรชั้นที่ ๑ อายุ ๕๗ ปี ซึ่ง
ป่วยพกิารทุกท่านได้รบัการช่วยเหลอืตามสทิธทิีท่าง
ราชการก�าหนดไว้ทุกประการ

ได ้มีพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ    
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓ ที่พระ
ต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ความตอนหนึ่งว่า “ผู้ใด
สละชีวิตเป็นชาติพลี เป็นวีรบุรุษผู้รักชาติ รักบ้าน
เกิดเมืองนอนอย่างแท้จริง และได้ท�าหน้าที่ของคน
ไทยอย่างสมบูรณ์ ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ

อย่างยิ่ง ทุกคนจักต้องรักษาเกียรติประวัติของ
ผู้กล้าหาญเหล่าน้ีไว้ และถือว่าเป็นแบบฉบับใน
การปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติตลอดสืบไป”

ฉะนั้น ประชาชนคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า 
ที่มีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาได้จนถึงทุกวันนี้ 
เพราะทหารผ่านศึกทุกคนได้เสียสละชีวิต ร่างกาย 
ต่อสู้เพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติมาตั้งแต่ใน
อดีตจนถึงปัจจุบัน จากรุ่นสู่รุ่น จึงต้องได้รับเกียรติ
และยกย่องในคุณงามความดีและความเสียสละที่
ทหารผ่านศึกได้กระท�าไว้ พวกเราทุกคนจะต้องไม่
ลืม ไม่ลืม และไม่ลืม และจะยกย่องให้เป็นวีรบุรุษ
ของชาติสืบต่อไปตราบนานเท่านาน
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ฟิลิปปินส์ หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เป็น
ประเทศที่ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ที่มีมากถึง 
๗,๑๐๗ เกาะ ซึ่งเมื่อรวมแล้วจะมีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร (เป็นพื้นดิน 
๒๙๘,๑๗๐ ตารางกโิลเมตร) ถ้าลองเทยีบขนาดแล้ว
ก็จะมีขนาดประมาณ ๓ ใน ๕ ของประเทศไทย 
ประเทศแห่งนี้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศ
เหนือและทิศตะวันตกติดกับทะเลจีนใต้ ทางทิศใต้
และทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก หมู่เกาะ
ของฟิลิปปินส์จะเป็นหมู่เกาะของเทือกเขาหินใหม่ 
ท�าให้มักเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อย
ครั้ง และในปัจจุบันนี้ก็ยังมีภูเขาไฟที่พร้อมจะปะทุ
อยู่อย่างน้อย ๒๒ ลูก โดยเฉพาะภูเขาไฟมายอน    
พินาตูโบ และทาล นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังมีที่ราบ
แคบ ๆ ซ่ึงจะมีที่ราบที่ส�าคัญก็คือ ที่ราบตอนกลาง
ของเกาะลูซอนที่เรียกว่า ที่ราบมะนิลา ถือเป็นที่ราบ
ที่ใหญ่ที่สุด ฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น ๓ หมู ่เกาะ   

หลัก ๆ คือ ลูซอน เป็นหมู่เกาะทางตอนเหนือของ
ประเทศ วิสายาส์ อยู่ทางตอนกลางของประเทศ 
และ มินดาเนา อยู่ทางตอนใต้

ฟิลิปปินส์อยู ่ในพื้นที่มรสุมเขตร้อน มี ๓ 
ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน (ช่วงเดือนมีนาคม–พฤษภาคม) 
ฤดูฝน (ช่วงเดือนมิถุนายน–ตุลาคม) และฤดูหนาว 
(ช่วงเดือนพฤศจกิายน–กมุภาพนัธ์) และจากผลของ
การอยู ่ในเขตมรสุม ฟิลิปปินส์จึงต้องประสบภัย
ธรรมชาติบ่อยครัง้จากพายแุละไต้ฝุน่ ประชากรส่วน
ใหญ่จะเป็นชนพืน้เมอืงของฟิลปิปินส์ทีเ่รยีกว่า “ชาว
มลายู” และรองลงมาจะเป็นลูกครึ่งจีน ลูกครึ่งสเปน 
และลูกครึ่งอเมริกัน มีการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการ
เลือกต้ังเป็นประมุขและเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร
ประเทศ ฟิลิปปินส์จะแบ่งออกเป็น ๑๗ เขต (๗๙ 
จงัหวดั และ ๑๑๗ เมอืง) โดยแบ่งเป็นหมูเ่กาะลซูอน 
มี ๘ เขต หมู่เกาะวิสายาส์ มี ๓ เขต และหมู่เกาะ
มินดาเนา มี ๖ เขต ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเกษตร 

โรดรีโก โรอา ดูแตร์เต
พล.ต.ดร. เจนวิทย์  ยามะรัตน์ 

ผู้เชี่ยวชาญประจ�าประธานศาลรัฐธรรมนูญ อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการความปลอดภัย โรงเรียนนายร้อยต�ารวจสามพราน

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
เสนาศึกษา       เ

สนาศึกษา   เสนา
ศึกษา      เสนาศึ

กษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศึ

กษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



49เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๒ เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๑

เมืองดาเวา ในปี ๑๙๘๘ และอยู่ในต�าแหน่งจนถึง
ปี ๑๙๙๘ เนื่องจากหมดวาระตามกฎหมาย เขาจึง
หันไปสมัครชิงเก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
ได้รับเลือกเป็นผู้แทนเขตที่ ๑ ของเมืองดาเวา แต่
หลังหมดวาระในปี ๒๐๐๑ เขาลงสมัครชิงต�าแหน่ง
นายกเทศมนตรีเมืองดาเวาอีกครั้ง และได้รับเลือก
ติดต่อกันถึง ๓ สมัย (๒๐๐๑, ๒๐๐๔ และ ๒๐๐๗) 
ก่อนจะกลายเป็นตัวแทนพรรค ‘พีดีพี-ลาบาน’ ของ
เขาเอง ลงชงิต�าแหน่งประธานาธบิดี ฟิลปิปินส์ หลงั
จากผู้สมัครตัวจริงของพรรคถอนตัวเพราะอาจไม่
ผ่านคุณสมบัติ และปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ คนที่ ๑๖ เขาถือเป็น
ประธานาธิบดีคนแรกที่มาจากเกาะมินดาเนา ซึ่งที่
นั่นเขาเคยด�ารงต�าแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมือง 
ดาเวาถึงกว่า ๒๒ ปี ในขณะที่เป็นนายกเทศมนตรี
เมอืงดาเวานัน้ เขาใช้นโยบายขัน้รนุแรงในการปราบ
ปรามอาชญากรจนเมืองดาเวากลายเป็นเมืองที่มี
อัตราอาชญากรรมต�่าที่สุดในฟิลิปปินส์ และตัวเขา
ได้รับฉายาว่า “ผู ้ลงทัณฑ์” แต่ก็ถูกวิจารณ์ว่า   
นโยบายของเขาท�าให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าพันคน

ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ เขาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดี และได้รับชัยชนะด้วยคะแนนเสียง 
๑๓.๒ ล้านเสียง หรือคิดเป็น ๓๘.๗๒% ของผู้มาใช้
สิทธิภายหลังได้รับเลือกตั้ง เขาประกาศนโยบายที่
จะใช้นโยบายขั้นรุนแรงในการกวาดล้างอาชญา 
กรรมให้หมดไปจากฟิลิปปินส์ภายใน ๖ เดือน และ
ตั้งเป้าหมายจะสังหารอาชญากรในฟิลิปปินส์ให้ถึง
หนึ่งแสนคน นอกจากนี้ดูแตร์เตยังย้ายร่างของ
ประธานาธิบดีจอมเผด็จการ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส 
ไปฝังไว้ที่สุสานวีรชนในกรุงมะนิลา หลังจากขึ้นรับ
ต�าแหน่งประธานาธิบดี เขาก็ประกาศท�าสงคราม  
ยาเสพติด โดยให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ต�ารวจสามารถ
สังหารผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดได้ทันทีโดยไม่มี
ความผิด เพียงสองเดือนหลังเขาเป็นประธานาธิบดี
มผีูต้้องสงสยัคดยีาเสพตดิถกูวสิามญัฆาตกรรมกว่า
พันคน และมีการฆ่าตัดตอนกันเองกว่าสองพันคน

กรรม แต่มีเนื้อที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกอยู่อย่างจ�ากัด 
จึงท�าให้พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่ราบต�่า
และเนินเขาที่ปรับให้เป็นขั้นบันได พืชเศรษฐกิจ
ส�าคัญ คือ มะพร้าว อ้อย ป่านอบากา และข้าวเจ้า 
นอกจากนี้ยังมีแร่ส่งออกที่ส�าคัญ คือ เหล็กโครไมต์ 
ทองแดง เงิน

โรดรโีก โรอา ดแูตร์เต (Rodrigo Roa Duterte) 
มักถูกเรียกด้วยชื่อเล่นว่า ดีกง เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ที่เมืองมาอาซิน ซึ่งตอนนี้เป็น
เมืองเอกของจังหวัดเลย์เต ทางใต้ของประเทศ
ฟิลิปปินส์ ตระกูลดูแตร์เต ถูกระบุว่าเป็นตระกูล
การเมือง เนื่องจาก บิเซนเต ตี. ดูเเตร์เต บิดาของ
เขาซึ่งเป็นนักกฎหมาย เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
ดาเวา (สมัยยังไม่แยกเป็น ๓ เมือง) และเคยเป็น
นายกเทศมนตรเีมอืงดาเวา บนเกาะเซบ ูส่วน โซเลดาด 
โรอา มารดาผู้เป็นอาจารย์ก็เป็นทายาทของผู้น�า
พลเรือนของชาวมาราเนา บนเกาะมินดาเนา ขณะ
ที่ โรนัลด์ ญาติของ ดูแตร์เต และรามอน บิดาของ
เขา ก็เคยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเซบู ครอบครัวดู
แตร์เตย้ายไปตั้งรกรากท่ีจังหวัดดาเวา ในปี ๑๙๕๑ 
ดูแตร์เต ฉายแววความห้าวตั้งแต่สมัยเรียน โดยเขา
ศึกษาช้ันประถมที่โรงเรียนประถม ‘ลาบูน’ ในเมือง
มาอาซนิ ได้ ๑ ปี ก่อนจะย้าย และเรยีนจบทีโ่รงเรยีน
ประถม ‘ซานตา อานา’ ที่เมืองดาเวา ในปี ๑๙๕๖ 
จากนั้นเขาเข้าศึกษาชั้นมัธยมแต่ถูกไล่ออกจาก
โรงเรียนถึง ๒ แห่ง เน่ืองจากความประพฤติไม่
เหมาะสม ก่อนจะเรียนจบที่สถาบัน ‘โฮลี ครอส’ ใน
เมอืงดกีอส ดแูตร์เต เรียนจบปรญิญาตรศีลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเมือง และปริญญา
ตรีสาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัย ๒ แห่งในกรุง
มะนิลา ในปี ๑๙๗๒ และเขาสอบเนติบัณฑิตผ่าน 
ได้รบัใบอนญุาตเป็นทนายความในปีเดยีวกนันัน้เอง 
เส้นทางการเมืองของ ดูแตร์เต เร่ิมขึ้นในปี ๑๙๘๖ 
หลงัเกดิเหตกุารณ์ ‘ปฏิวตัพิลงัประชาชน’ โดยเขาได้
รับแต่งต้ังเป็นรักษาการรองนายกเทศมนตรีเมือง 
ดาเวา ก่อนลงชนะเลืองตั้งได้เป็นนายกเทศมนตรี
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แม้จะถูกโจมตีอย่างรุนแรงจากองค์กรพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน แต่เขาก็เพิกเฉยต่อค�าโจมตีดังกล่าวและ
ยังคงด�าเนินนโยบายสงครามยาเสพติดต่อไป

หลงัจากช่วงเวลาหลายเดอืนของการรณรงค์
หาเสียงซึ่งเกิดการแยกขั้วแบ่งค่ายกันอย่างน่าหวั่น
เกรง จนท�าให้หวาดกลัวกันว่าจะเกิดความรุนแรง
ติดตามมาภายหลังการเลือกตั้งผ่านพ้นไป ในที่สุด
ผู ้ออกเสียงชาวฟิลิปปินส์ก็ได้ไปลงคะแนนเลือก
คณะผู ้น�าชุดใหม่ เร่ืองท่ีท�าให้ผู ้คนจ�านวนมาก    
รู้สึกประหลาดใจก็คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(Commission on Elections หรือ COMELEC) ซึ่ง
ถูกกล่าวหาเรื่อยมาว่าไร้น�้ายาและเอนเอียงไม่เป็น 
กลาง กลบัสามารถบรหิารจดัการให้เกดิการเลอืกตัง้
ครั้งที่สันติที่สุด, โปร่งใสที่สุด, และน่าเชื่อถือที่สุด
คร้ังหนึ่งในประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์ทีเดียว

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแสดง
ให้เห็นว่า โรดรีโก ดูแตร์เต นายกเทศมนตรีนคร
ดาเวา  ผู้มีถ้อยค�าโวหารแบบโหดเข้ม เลยท�าให้ถูก
น�าไปเปรียบเทียบกับ โดนัลด์ ทรัมป์ นั้น น�าหน้า
แบบทิ้งห่างคู่แข่ง จนคนท่ีมีคะแนนไล่ตามมาใกล้
ที่สุด ซ่ึงได้แก่ มานูเอล “มาร์” โรซาส เทคโนแครต
ผู้มากประสบการณ์ ก็ได้คะแนนน้อยกว่าเขาถึง ๕ 
ล ้านเสียง ดังน้ัน เขาจึงเป ็นผู ้มีชัยได ้ขึ้นเป ็น
ประธานาธิบดี คนที่ ๑๖  ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
อย่างไร้ข้อกังขา ทั้งนี้ ดูแตร์เต ซึ่งกลายเป็นว่าที่
ประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่มาจาก
เกาะมินดาเนา เกาะใหญ่ทางภาคใต้ของประเทศ 
อีกทั้งพูดถึงตนเองว่าเป็น “นักสังคมนิยม” กวาด
เสียงโหวตมาได้ทั้งสิ้นราว ๓๘.๕%

ในเวลาเดียวกัน การแข่งขันในต�าแหน่งรอง
ประธานาธิบดี ซึ่งถือเป็นการชิงชัยแยกออกมาต่าง
หากนั้น ได้กลายเป็นการรณรงค์ชนิดต้องลุ ้นกัน
เหนื่อย ระหว่าง เฟอร์ดินานด์ “บอง บอง” มาร์กอส 
จูเนียร์ บุตรชายคนเดียวของอดีตจอมเผด็จการ 
เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส กับ เลนี โรเบรโด ส.ส.สังคม

ประชาธปิไตย ซึง่ลงสมคัรเทีย่วนีใ้นนามพรรคลเิบอรลั 
ปาร์ต้ี ของคณะบรหิาร ประธานาธิบดีเบนโีญ อากโีน 
พวกผู้เชี่ยวชาญต่างคาดการณ์ว่าโรเบรโดจะเป็น     
ผู ้ชนะ ถึงแม้มาร์กอสแสดงท่าทีว่ายังไม่ยอมยุติ
อย่างง่าย ๆ และอาจจะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อไปอีก   
ตรงกันข้ามกับที่พวกสื่อมวลชนตะวันตกประโคม
ข่าว ดูแตร์เต ซึ่งเป็นที่รู้จักเรียกขานอย่างรักใคร่ของ
พวกผู้สนับสนุนว่า “นายกฯ ดีกง” จริง ๆ แล้วไม่ใช่ 
โดนัลด์ ทรัมป์ เลย เขาไม่ได้เพียงแค่ “อิน” อยู่กับ
เรื่องราวประดิษฐ์คิดแต่งขึ้นมาของซีรีย์ เรียลลิตี้โชว์
ต่าง ๆ ซึง่นีน่บัว่าตรงกนัข้ามกบัเจ้าพ่ออสงัหารมิทรพัย์
ชาวอเมริกันผู้นั้น อันที่จริง ดูแตร์เต ผู้มีชื่อเสียงโด่ง
ดงัเกีย่วกบัวถิชีวีติทีเ่รยีบง่ายของเขา สามารถคยุฟุง้
ได้ว่ามีประสบการณ์มากกว่า ๒๐ ปีทีเดียวในการ
เป็นรัฐบาลบริหารปกครองท้องถิ่น โดยที่เขาเป็นผู้
ก�ากับควบคุมการเปลี่ยนแปลงนครดาเวา จากเมือง
ที่เต็มไปด้วยอาชญากรรม ให้กลายมาเป็นสถานที่
ซึ่งค่อนข้างปลอดภัยและมั่งค่ังรุ่งเรือง

พวกผู้สนับสนุนของ ดูแตร์เต อวดว่า เวลานี้
ดาเวาไม่ใช่อะไรอืน่ มนัเป็น “สงิคโปร์แห่งฟิลปิปินส์” 
โดยแท้ เนื่องจากเป็นมหานครที่ทั้งปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับธุรกิจ กล่าวได้ว่า การผงาดขึ้นมาครอง
อ�านาจในระดับชาติของ ดูแตร์เต คราวนี้ เป็นทั้ง
สัญลักษณ์แสดงถึงระยะการเปลี่ยนผ่านซึ่งก�าลัง
ด�าเนินอยู่เบ้ืองลึกลงไปของสังคมฟิลิปปินส์ และ
ขณะเดียวกัน มันก็แสดงให้เห็นถึงความเดือดดาล
ของสาธารณชนต่อชนช้ันปกครองที่ครองอ�านาจมา
อย่างยาวนาน ถึงแม้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อย ๆ 
สบืเนือ่งจากความวติกกงัวลเกีย่วกบัประวติัแห่งการ
ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนของเขา แต่ ดูแตร์เต ก็ได้
รับค�ายกย่องชมเชยเช่นกันเกี่ยวกับผลงานอัน
ยาวนานของเขาในเรื่องการสนับสนุนสิทธิของชน 
กลุ่มน้อยทางเพศภาวะ เป็นต้นว่า ชุมชนชาวชายรัก
ชาย และชาวหญิงรักหญิง ตลอดจนการที่รัฐบาล
ท้องถิ่นของเขาเดินหน้าโครงการที่มีแนวคิดแบบ
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ก้าวหน้าหลากหลายโครงการ ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่า
ประหลาดใจอะไร ที่ ดูแตร์เต จะอ้างตนเองว่าเป็น
ผู้น�าที่เอียงไปทางฝ่ายซ้าย แต่นายกเทศมนตรีบ้าน
นอก ซึ่งน่าจะมีทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพียงแค่จ�ากัด
ผู้นี้ ใช้วิธีไหนจึงสามารถคว้าชัยชนะในระดับชาติ
และผงาดขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้   
เขามีวิธีการอย่างไรจึงยังความพ่ายแพ้ให้แก่กลไก
การเลอืกตัง้อนัใหญ่โตมหมึาของพวกผูส้มคัรกระแส
หลัก ตลอดจนยังความปราชัยให้แก่อาณาบารมี
แห่งความเป็นเซเลบฯ ของผู้สมัครหน้าใหม่ทว่าโด่ง
ดังเป็นพลุแตก อันที่จริงก็อย่างที่ แรนดี้ เดวิด นัก
สังคมวิทยาชาวฟิลิปปินส์ ได้สรุปเอาไว้อย่าง
กะทัดรัด  ดูแตร์เตนั้น “จวบจนกระทั่งถึงช่วงหลัง ๆ 
มานีเ้อง ยงัคงมฐีานะเป็นคนวงนอกส�าหรับการเมอืง
ระดับชาติ และมีชาวฟิลิปปินส์ผู้ช่างคิดไตร่ตรอง
เพียงไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งให้ความสนใจเขาอย่าง
จริงจัง” แต่แล้ว ฐานะความเป็น “คนวงนอก” ของ
เขา กลับกลายเป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาไป
เลย ความส�าเรจ็ของ ดแูตร์เต มาจากการเข้าบรรจบ
กันของปัจจัยอันโดดเด่นรวม ๓ ประการด้วยกัน

ประการแรก คอืเรือ่งของช่วงจงัหวะเวลา เขา
กระโจนลงสู่สนามแข่งขนัขณะท่ีจติวญิญาณแห่งยคุ
สมัยในเรื่อง “การเมืองแห่งความคับข้องใจ” ก�าลัง
เร่งเบ่งบาน โดยผู้มีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ก�าลัง
เรียกร้องต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรง
และทันทีทันควันขึ้นในฟิลิปปินส์ ภายหลัง ๓ 
ทศวรรษแห่งระบอบประชาธิปไตยชนิดที่ครอบง�า
โดยชนชั้นน�า ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ยังคงมีชีวิตอยู่
ในท่ามกลางความยากจนอันน่าสงสาร, การทุจริต
คอร์รัปชั่นอันเลวร้ายเรื้อรัง, และอาชญากรรมที่
ก�าลังท�าให้การปกครองตามตัวบทกฎหมาย หรือ 
“หลักนิติธรรม” กลายเป็นความมุ่งมาดปรารถนาซึ่ง
ยากที่จะบรรลุถึงด้วยความสุดแสนเบื่อหน่ายกับ
ค�ามัน่สญัญาทีพ่วกนกัการเมอืงหน้าเดมิ ๆ แนวทาง
เดิม ๆ ไม่เคยรักษา ผู้มีสิทธิออกเสียงชาวฟิลิปปินส์

จึงเพรียกหาผู ้น�าพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้
สมัครที่เป็น “คนแกร่ง” ผู้ให้สัญญาที่จะลงมือท�า
อย่างฉบัไวและเด็ดขาด ดแูตร์เต ตลอดจน มาร์กอส 
อยู่ในต�าแหน่งอันยอดเยี่ยมที่จะหาประโยชน์จาก
แหล่งน�้าอันอุดมสมบูรณ์แห่ง “ความรู้สึกโหยหาผู้
เผด็จการ” เช่นนี้

ประการที่ ๒ ดูแตร์เตได้ประโยชน์จากการ
พลาดพลัง้ของพวกปรปักษ์ของเขา รองประธานาธบิดี
เจโจมาร์ บินาย อดีตนายกเทศมนตรีเมืองมากาตี  
ที่ เป็นศูนย์กลางการเงินของประเทศที่ตั้งอยู ่ใน
มหานครมะนิลา และเพียงเมื่อสักราว ๑ ปีก่อนคือ
ผู้ที่ถูกจับตามองอย่างกว้างขวางว่าจะเป็นผู้ชนะ 
การเลอืกตัง้คราวนีแ้บบทิง้คูแ่ข่งไกลสดุกู ่แต่ปรากฏ
ว่าเขากลับต้องต่อสู ้ดิ้นรนกับเรื่องอื้อฉาวทุจริต
คอร์รัปชั่นหลายต่อหลายเรื่อง  ซึ่งได้กัดกร่อนมนตร์
เสน่ห์ความน่านิยมของเขาในหมู่ผู้มีสิทธิออกเสียง 
ส�าหรับอดีตรัฐมนตรีมหาดไทย มาร์ โรซาส นัก
เศรษฐศาสตร์ชั้นยอดเยี่ยมผู้ผ่านส�านักศึกษาระดับ
เลอเลิศอย่างวอร์ตัน (Wharton) ได้ท�าความผิด
พลาดอย่างอุกฤษฏ์ด้วยการน�าเสนอตนเองว่า การ
ลงคะแนนให้เขาก็คือการลงประชามติรับรองคณะ
บริหารชุดปัจจุบันในทางพฤตินัย ท�าให้เขาถูกเล่น
งานจนโซซัดโซเซ ด้วยข้อหาว่าไร้ความสามารถ 
และมีความรู้สึกช้าเข้าไม่ถึงความละเอียดอ่อน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกของประชาชนใน “ภูมิภาค
เมืองหลวงแห่งชาติ (National Capital Region ใช้
อักษรย่อว่า NCR) ซึ่งก็คือมหานครมะนิลา

ในส่วนของนกัการเมอืงหน้าใหม่แต่เป็นเซเลบฯ 
คนดงัอย่างวฒุสิมาชกิเกรซ โป ผูซ้ึง่ต้องเผชญิความ
ท้าทายทางกฎหมายอยู่หลายระลอกกว่าจะมีการ
ยืนยันตัดสินในท้ายที่สุดว่าเธอมีสิทธิที่จะลงสมัคร
เป็นประธานาธิบดีได้ แต่ปัญหาหนักหนาสาหัสของ
เธออยู่ที่ว่าเธอมีการคบค้าเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพวก
ชนชั้นปกครองที่เป็นผู ้มีอ�านาจอิทธิพลซึ่งได้ถูก
บริภาษไปทั่ว ตลอดจนมีความใกล้ชิดพึ่งพาอาศัย
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อดีตประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราดา โจรปล้นบ้าน
เมืองที่ถูกตัดสินว่ากระท�าผิดจริงไปแล้ว เรื่องนี้เอง
ที่ท�าให้เธอแปลกแยกจากฐานเสียง “ชนชั้นกลาง” 
ที่เคยหนุนหลังเธอ ทีมงานของดูเตอร์เตหยิบฉวย
โอกาสเหล่านีเ้อาไว้ได้อย่างมัน่คง และพยายามวาด
ภาพให้เหน็ไปว่าพวกคูแ่ข่งทัง้หมดของเขาต่างกเ็ป็น 
คนโกง, คนไร้ความสามารถ, และ/หรือเป็นหุ่นเชิด
ของชนช้ันปกครองที่ทรงอ�านาจอิทธิพล

ประการสุดท้าย ดูแตร์เต เปิดการรณรงค์หา
เสียงที่ทั้งดูเท่และท้ังเป็นระบบ โดยให้น�้าหนักอย่าง
มากแก่สือ่สงัคม ซึง่คอยวาดภาพของเขาให้เป็นผูน้�า 
“ตวัจรงิเสยีงจรงิ” เป็นบรุษุผูเ้ป็นอสิระเป็นตวัของตวั
เองและมีเจตนารมณ์ทางการเมืองอันหนักแน่น
มั่นคง ต่อชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง เขาเสนอให้
ความปลอดภัยในชีวิตและการสร้างต�าแหน่งการ
งานต่าง ๆ ต่อภูมิภาคที่เป็นชายขอบห่างไกล เขา
เสนอเพิ่มสิทธิปกครองตนเองทางการเมืองและ
ทรัพยากรทางด้านงบประมาณ ผลลัพธ์ก็คือ ความ
บากบ่ันพยายามของดูแตร์เตประสบความส�าเร็จ 
เขาได้คะแนนเสียงท่วมท้น ในมินดาเนา หลายส่วน
ของกลุ่มเกาะวิสายาส์ และ NCR ชัยชนะอย่างสุด
เซอร์ไพรส์ของดูแตร์เต คือผลผลิตของความมีโชค
และทักษะความช�านาญผสมผสานกัน 

อย่างไรก็ตาม ดูแตร์เตยังไม่ถึงขนาดได้
ชัยชนะอย่างเด็ดขาดล้นหลาม จนท�าให้เขามีสิทธิ
กระท�าอะไรก็ได้ในทางการเมือง ในจ�านวนภาค   
ต่าง ๆ รวม ๑๘ ภาคของฟิลิปปินส์ เขาชนะเพียง 
แค่ ๓ ซึ่งตอกย�้าให้เห็นความจ�ากัดของเขาในเรื่อง
คะแนนนิยมทั่วประเทศ ผู้ใช้สิทธิออกเสียงที่เลือก   
ดูแตร์เตรวมแล้วมีจ�านวนไม่ถึง ๔ ใน ๑๐ เขาโชคดี
ที่คะแนนของผู ้ซึ่งตั้งใจเลือกนักปฏิรูป ต้องมีอัน
แข่งขันแย่งกันเองระหว่าง โรซาส กบั โป ถ้าน�าคะแนน
ของทั้ง ๒ คนน้ีมารวมกันแล้วก็จะมากกว่าเสียงที่  
ดูแตร์เต ได้รับ 

นับตั้ งแต ่  “โรดรี โก ดูแตร ์ เต” ขึ้นเป ็น
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนมิถุนายนปีท่ีผ่าน

มา พร้อมกับนโยบายเดินหน้าปราบปรามยาเสพติด
แบบ “ฆ่าไม่เลอืก” และแม้ว่าจะมเีสยีงประณามอย่าง
หนักจากบรรดากลุ่มสิทธิมนุษยชนและประชาคม
ระหว่างประเทศ เรียกร้องให้ดูแตร์เตระงับมาตรการ
ดังกล่าว รวมไปถึงรายงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล ล่าสุด ที่ระบุว่า ต�ารวจฟิลิปปินส์อาจ
กลายเป็นผู้ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการ
สังหารหรือจ้างวานฆ่าผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด ตามนโยบายของประธานาธิบดีดูแตร์เต 
หากแต่ผู้น�าสายแข็งของฟิลิปปินส์รายนี้ ก็ไม่มีทีท่า
ว่าจะยกเลิกมาตรการนี้แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ช่วงหลายเดือนที่ผ ่านมา 
สงครามยาเสพติดของผู้น�าฟิลิปปินส์ดูจะสะดุดลง
เล็กน้อย จนดูแตร์เตต้องสั่งให้ต�ารวจซึ่งได้รับสิทธิ
ในการวิสามัญผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ระงับการ
ท�าหน้าที่ลงชั่วคราว หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ลักพาตัว
และสังหารนักธุรกิจชาวเกาหลีใต้ เมื่อเดือนตุลาคม
ปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นเหตุสะเทือนความสัมพันธ์
ระหว ่างประเทศฟิลิปป ินส ์กับเกาหลีใต ้  โดย
เหตุการณ์เกิดขึ้น เมื่อ นายจี อิก จู นักธุรกิจชาว
เกาหลีใต้วัย ๕๓ ปี ถูกลักพาตัวไปจากบ้านพักที่
เมืองแองเจลิส ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างการบุก
ค้นหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต�ารวจปราบปราม   
ยาเสพติด เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ และได้พา
นายจีไปยังส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ที่เมืองเกซอน 
ซิต้ี ก่อนจะสังหารนายจีด้วยการฆ่ารัดคอจนตาย
ภายในส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ แล้วน�าร่างของ
นายจีไปเผาทิ้งหลังจากเสียชีวิตไม่นาน หากแต่ไม่
กี่สัปดาห์หลังการตายของนายจี กลับมีกลุ ่มเจ้า
หน้าทีป่ราบปรามยาเสพติดทีล่กัพาตัวนายจไีป แจ้ง
กับ นางชเว คยอง จิน ภรรยาของนายจีว่า พวกตน
เป็นผู้ลักพาตัวนายจีไป พร้อมกับให้นางชเวน�าเงิน 
๕ ล้านเปโซมาเพื่อแลกตัวนายจีไป นางชเวก็ยอม
มอบเงินให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ แต่กลับถูกเรียกเงิน
เพิม่อกี ๔.๕ ล้านเปโซ ที่สุดแล้ว นางชเวก็ได้รู้ความ
จริงว่า เงินที่เสียไปนั้น เปล่าประโยชน์ เพราะสามี
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ของเธอได้เสยีชวีติไป นานแล้ว และพบเพยีงเถ้าของ
นายจเีท่าน้ัน เรือ่งท่ีเกดิขึน้ถงึกบัถกูน�าไปซกัถามกนั
ในวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ จนทุกอย่างไขกระจ่างว่า 
“ต�ารวจ” คือผู้ก่อเหตุท้ังหมดโดยพลการ ในการอุ้ม
ฆ่า นายจี อิก จู หลังเกิดเหตุ โรนัลด์ เดลา โรซา ผู้
บัญชาการต�ารวจฟิลิปปินส์ ที่ดูแตร์เตเป็นผู้แต่งต้ัง
ข้ึนมา ต้องออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดย
ฝีมือของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ และว่ารู้สึกอับอายอย่าง
ย่ิงต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นฝีมือของต�ารวจลูกน้องของ
ตน แม้อยากจะฆ่าลูกน้องเหล่านี้ แต่ก็ท�าไม่ได้
เพราะเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย เดลา โรซา ถึงกับยื่น
เรื่องขอลาออกจากต�าแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ดูแตร์เตเองยังคงให้การสนับ
สนุนนายเดลา โรซา ต่อไป และไม่ยอมให้ลาออก
จากต�าแหน่ง ส่วนดูแตร์เตยังได้ออกมาขอโทษต่อ
การตายของนายจี และแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกับขอให้มั่นใจได้ว่า ผู้
ที่ก่อเหตุทั้งหมดจะต้องถูกน�าตัวเข้าคุกทั้งหมด และ
จะต้องถูกตดัสนิลงโทษสงูสดุ กระนัน้กต็าม การตาม
เร่ืองที่เป็นไปอย่างล่าช้า และยังไม่สามารถน�าตัวผู้
กระท�าผิดมาลงโทษได้ สร้างความโกรธแค้นให้กับ
ชาวเกาหลีใต้อย่างมากขณะท่ีทางการเกาหลีใต้เอง
กอ็อกมาเรยีกร้องให้ทางการฟิลปิปินส์เร่งน�าตวัผูก่้อ
เหตุมาด�าเนิน  คดีตามกฎหมาย นายมุน แจ อิน 
สมาชิกพรรคประชาธิปไตย ที่คาดว่าน่าจะเป็นหนึ่ง
ในผูล้งสมคัรชงิต�าแหน่งประธานาธบิดเีกาหลีใต้ครัง้
ต่อไป ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ดูแตร์เตว่า ออกมา
จัดการกับเรื่องการอุ ้มฆ่านักธุรกิจชาวเกาหลีใต้
ล่าช้าเกินไป เป็น การไม่เคารพในทางการทูต ซึง่การ
ทีช่าวเกาหลผีูบ้รสิทุธิถ์ูกฆ่าโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจมา
เก่ียวข้องเป็นเรื่องที่  น่าตกใจอย่างยิ่ง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญ
ส�าหรับสงครามยาเสพติดของดูแตร์เต แต่ไม่ใช่ว่า
จะยกเลิกมาตรการน้ีไป หากแต่เป็นการยุบหน่วย
งานต่อต้านยาเสพติดของต�ารวจทิ้ง และต�ารวจจะ

ไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปดูแลเรื่องการปราบปราม
ยาเสพตดิชัว่คราว ปล่อยให้เป็นหน้าทีข่องส�านกังาน
ต่อต้านยาเสพติดท�าหน้าที่ไป ขณะที่ส�านักงาน
ต�ารวจฟิลิปปินส์ ถูกสังคายนาครั้งใหญ่ และดูแตร์
เตเองก็เริ่มเล็งเห็นถึงปัญหาอีกอย่างที่ต้องรีบเข้าไป
จดัการ คือเรือ่งปัญหาการคอร์รปัชัน่ในหมูเ่จ้าหน้าที่
ต�ารวจ ที่น�าไปสู่การสังหารผู้คนจ�านวนมาก โดย
เฉพาะการอุ้มนักธุรกิจชาวเกาหลีใต้ไปฆ่าทิ้ง ดูแตร์
เตถึงกับสั่งโยกบรรดาเจ้าหน้าที่ที่มีมลทินทั้งหลาย
ไปอยู่ตามแนวหน้าทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งเป็น
พืน้ทีท่ีม่กีารปะทะระหว่างเจ้าหน้าทีก่บักลุม่แบ่งแยก
ดนิแดนอยู ่พร้อมกบัประกาศจะกวาดล้างหน่วยงาน
ต�ารวจ และท�าให้ส�านักงานต�ารวจ “สะอาด” ขึ้นแต่
กระนั้นก็ตาม นโยบายท�าสงครามยาเสพติดของ     
ดูแตร์เต ก็ยังคงด�าเนินต่อไป หลังจากที่ก่อนหน้านี้ 
ดูแตร์เต เคยประกาศไว้ว่า จะก�าจัดปัญหายาเสพ
ติดในฟิลิปปินส์ให้หมดสิ้นภายในสิ้นปี ๒๕๕๙ แต่
ในเมื่อหมดปีไปแล้ว เป้าหมายยังไม่บรรลุ จนต้อง
มกีารประกาศยดืเวลาในการก�าจดัยาเสพติดออกไป
ให้หมดสิน้ภายในสิน้เดือนมนีาคม ๒๕๖๐ แต่ล่าสดุ 
ท่านผู้น�าฟิลิปปินส์รายน้ี ก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่า “จะ
ยดืระยะเวลาในการต่อสูก้บัยาเสพตดิออกไปจนกว่า
จะลงจากต�าแหน่งประธานาธิบดี” ก็ถ้าเป็นแบบไม่
โดนถอดออกจากต�าแหน่งก่อน ดูแตร์เตก็จะเป็น
ประธานาธิบดีฟิลปิปินส์ไปจนถงึราว ๆ สิน้ปี ๒๕๖๕ 

ดแูตร์เต เป็นประธานาธบิดทีีใ่ห้ความส�าคญั
กับเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมมากกว่า
นโยบายทางเศรษฐกิจ ในช่วงก่อนรับต�าแหน่งจึง
สร้างความผิดหวังให้กับนักธุรกิจทั้งในและต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะในการประชมุ Makati Business 
Club เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ดูแตร์เต แทบ
ไม่ได้ให้แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจใด ๆ เหมือนผู้
แข่งคนอืน่ ๆ อกีทัง้การปราบปรามอาชญากรรมและ
ยาเสพติดอย่างเด็ดขาดยงัก่อให้เกดิความกงัวลเรือ่ง
ความมั่นคงของรัฐบาล และการต่อต้านจากกลุ่ม
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สิทธิมนุษยชนหลายกลุ่ม แต่ภายหลังการเลือกตั้ง
มุมมองของภาคธุรกิจต่อประธานาธิบดีคนนี้ก็ได้
เปลี่ยนไป หลังจากการประชุมที่เมืองดาเวา เมื่อ   
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยทีมเศรษฐกิจของ    
ดูแตร์เต น�าโดยรัฐมนตรีคลัง ได้ประกาศแผน
เศรษฐกิจ ๑๐ ข้อ ท่ีน�ามาซึ่งความต่อเน่ืองของ
นโยบายทางเศรษฐกจิ และการค้าของรฐับาลชดุเก่า
รวมถงึการปฏริปูทางด้านภาษ ีการเพิม่ความสะดวก
ในการด�าเนินธุรกิจ การเพิ่มการลงทุนโครงสร้าง     
พื้นฐาน การกระจายความเจริญสู่ชนบท การปฏิรูป
ทีด่นิ การลงทนุพฒันาแรงงาน การส่งเสรมิเทคโนโลยี   
การเพิ่มสวัสดิการ และการส่งเสริมการวางแผน
ครอบครวั แต่นโยบายที่รัฐมนตรีคลัง ดูจะให้ความ
ส�าคัญเป็นพิเศษ น่าจะเป็นเรื่องการลดภาษีรายได้
ส่วนบุคคล และภาษีเงินได้นิติบุคคล ท่ีปัจจุบันสูง
ถึง ๓๒% และ ๓๐% (ตามล�าดับ) ลงสู่ ๒๕% รวม
ทัง้การเพิม่การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานเป็น ๕% ของ 
GDP และการปรับกฎเกณฑ์ให้ส่งเสริมการตั้งกอง
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ นโยบาย
เหล่านีล้้วนแล้วแต่ช่วยกระตุน้ให้เกดิการพฒันาทาง
เศรษฐกิจที่ประเทศฟิลิปปินส์รอคอย การประชุมที่
เมืองดาเวา ไม่เพียงชี้ให้เห็นถึงแผนการของรัฐบาล
ชุดใหม่ที่จะตอบสนองความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ แต่การประชุมครั้งนี้ยังถือว่าประสบ
ความส�าเรจ็อย่างมากในการดงึดดูเมด็เงนิการลงทุน
ให้ขยายตวัเพิม่ขึน้ อาทิ บริษทั San Miguel มแีผนที่
จะเปิดนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกท่ีเมืองดาเวา และ
มีแผนที่จะสร้างอีก ๓ แห่งในเกาะมินดาเนา พร้อม
กับโรงไฟฟ้าก�าลังการผลิต ๓๐๐ MW อีก ๓ โรงบน
เกาะนี้บริษัท Megaworld เตรียมสร้างอาคาร
ส�านักงานอีก ๒ แห่ง ท่ี Davao Park District ใน
ขณะที่ บริษัท Ayala Land พร้อมที่จะลงทุนอีก ๘ 
พันล้านเปโซบนเกาะมินดาเนา นอกจากนี้ บริษัท 
JG Summit Holdings ซ่ึงเป็นเจ้าของผู้ผลิตขนม
รายใหญ่ คาดว่าจะขยายโรงแป้งและสายการผลิต

ขนมที่ เมืองคากายัน เดอ โอโร่ 
สิ่งที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับนักลงทุน คงไม่ใช่

เพียงแต่นโยบายที่เป็นเพียงค�าพูด แต่ความมุ่งมั่น
และทุ่มเทของ ดูแตร์เต ที่ท�าให้เขาแตกต่างจาก
ประธานาธบิดคีนทีผ่่านมาอย่างประธานาธบิดอีากโีน 
ซึ่งแม้จะมีนโยบายที่ดี และเน้นการบริหารจัดการ
แบบมีธรรมาภิบาล แต่กลับถูกวิจารณ์ในเรื่องความ
ล่าช้าของการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐาน      
ดังนั้น ดูแตร์เต จึงเข้ามาผลิกโฉมประเทศฟิลิปปินส์ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ และตลาดทุน ท�าให้ตลาดหุ้น
ฟิลิปปินส์เป็นอีกตลาดที่ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น
กว่า ๒.๑๔% ในเดือนกรกฎาคม โดยตลาดปรับตัว
ขึ้นถึงระดับ ๗,๙๖๓ จุด จากความมั่นใจของนัก
ลงทุนต่อความสามารถในการด�าเนินนโยบายของ
ประธานาธิบดีโรดรีโก ดูแตร์เต นอกจากนี้ การ
เติบโตของการปล่อยสินเชื่อในเดือนกรกฎาคม    
กว่า ๑๘% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง
ยั งคงอยู ่ ในระดับที่ ดีมากเมื่ อ เทียบกับเ ดือน 
พฤษภาคมที่ ๑๗% แสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจ
ที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โรดรีโก ดูแตร์เต ด�ารง
ต�าแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ครบรอบ ๑ ปี เมื่อ
วันที่ ๓๐ มิถุนายนที่ผ่านมาในฐานะผู้น�าที่  ได้รับ
ความนิยมเป ็นอย ่างสูงหลังจากที่น�าพาชาว
ฟิลิปปินส์ไปสู่ “การใช้ความเด็ดขาด” ในการปราบ
ปรามยาเสพติด และการกลับล�าด้านนโยบายต่าง
ประเทศ ดูแตร์เต ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักใน
เรื่องการปราบปรามยาเสพติดโดยใช้ความรุนแรง
อย่างไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งคร่าชีวิตผู ้คนหลายพัน  
และยังครบรอบ ๑๒ เดือนในการด�ารงต�าแหน่ง
ประธานาธิบดีโดยต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุด
นบัตัง้แต่ขึน้สูอ่�านาจ จากการท่ีกลุม่ตดิอาวธุอสิลาม
สุดโต่งเข้ายึดพื้นที่ในเมืองทางภาคใต้ของประเทศ 
ดูแตร์เต ยังสั่นคลอนช่วงเวลาหลายทศวรรษแห่ง
ความมเีสถยีรภาพด้านนโยบายต่างประเทศ เมือ่เขา
กล่าวโจมตีสหรัฐอเมริกา พันธมิตรแต่ด้ังเดิมของ
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ฟิลปิปินส์อย่างรนุแรงหลายครัง้ ขณะทีน่�าฟิลปิปินส์
เข้าไปใกล้ชดิขัว้ตรงข้ามอย่างจนีและรัสเซยี ถงึอย่าง
นั้นก็ตาม ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน     
เขา เห็นได้จากผลส�ารวจความคิดเห็นของส�านัก
โพลล์ต่าง ๆ โดยชิ้นท่ีใหม่ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ๗๕ 
เปอร์เซ็นต์ พอใจผลงานของรัฐบาลดูแตร์เต 

ริคาร์โด อาบัด หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยอาเทเนโอ ในกรุง
มะนลิาบอกว่า ผูค้นชอบดแูตร์เตทีม่สีไตล์ความเป็น
ผู้น�าที่เด็ดขาด ขณะที่ในต่างประเทศ ดูแตร์เต มีชื่อ
เสียงเรื่องความยินดีปรีดาอย่างชัดเจนในการท�า
สงครามปราบปรามยาเสพตดิ เช่นเดยีวกับภาษาชัน้
ต�่าที่บ ่อยคร้ังเขามักจะเรียกบรรดาผู ้ ท่ี วิพากษ์
วิจารณ์เขาว่า “ไอ้ลูกโสเภณี” ทว่า ชาวฟิลิปปินส์
จ�านวนมากมองข้ามค�าพูดที่หยาบคายนี้และเห็นว่า
ดูแตร์เต เป็นคนติดดิน ต่อต้านชนชั้นน�า ผู้ที่เห็นอก
เห็นใจในความยากล�าบากของพวกเขา และพร้อม
ที่จะใช้มาตรการสุดโต่งเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
อย่างใหญ่หลวงตลอดท่ัวทุกภาคส่วนของสังคม 
“เขาน�ามาซึ่งแบบฉบับใหม่ของความเป็นผู้น�า ซึ่ง
ผู ้คนคิดว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ” เอ็ดมุนด์      
ตาเยา อาจารย์รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยซานโต 
โทมัสกล่าวในค�ากล่าวสุนทรพจน์หลังรับต�าแหน่ง   
ดแูตร์เตไม่ได้ตกแต่งค�าพดูส�าหรบัแผนการทีเ่ขาวาง
ไว้ให้สวยหรูกว่าที่ควรจะเป็น เขากล่าวว่า “การเดิน
ทางคร้ังนี้อาจจะขรุขระ มีอุปสรรค แต่ขอให้มาร่วม
กันกับผม” ส่วนท่ีขรุขระที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาคือ
การปราบปรามยาเสพติด โดยข้อมูลของทางการ
ระบุว่า ต�ารวจสังหารผู้ต้องสงสัยค้ายาไป ๓,๑๗๑ 
ราย ขณะที่มีกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ทราบฝ่ายสังหารผู้คน
ในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก ๒,๐๙๘ 
ราย นอกจากนี้ยังมีการฆาตกรรมที่ไม่รู้ถึงแรงจูงใจ
ที่แน่ชัดอีก ๘,๒๐๐ คดี

กลุ่มสิทธิและฝ่ายท่ีวิพากษ์วิจารณ์เตือนว่า 
ดูแตร์เตอาจมีความผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อ

มนุษยชาติ โดยกล่าวหาว่า ดูแตร์เตปล่อยให้เกิด
ต�ารวจที่ประพฤติมิชอบและทีมสังหารที่ท�าหน้าที่
เป็น “ศาลเต้ีย” ในการฆาตกรรมหมู่ 

อย่างไรกต็าม ดแูตร์เต กไ็ด้ถกูยกย่องว่าเป็น
ผู ้น�าที่มีชีวิตง ่าย ๆ ชัยชนะในการเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ของดูแตร์เตเป็นเหตุการณ์
ทีน่่าประหลาดอย่างหนึง่ คู่แข่งของดูแตร์เตล้วนเป็น
คนมีชื่อในระบบเดิมที่เป็นอยู่ คนที่มีความคิดความ
อา่นของฟิลปิปนิสไ์มม่ีใครคดิวา่ดแูตร์เตจะชนะการ
เลือกตั้ง แต่ดูแตร์เตเป็นนักการเมืองที่มองการเมือง
ว่าเป็นการเข้าถงึชาวบ้าน การสร้างความผกูพนัธ์กบั
คนทีม่สีทิธิเ์ลอืกตัง้ จดุแขง็ตรงนีไ้ม่มนีกัการเมอืงคน
ไหนท�าได้ดีกว่าดูแตร์เตเพราะเหตุนี้ ดูแตร์เตจึงเป็น
นักการเมืองที่ไม่เคยแพ้การเลือกตั้งเลย ดูแตร์เตยัง
ท�าให้นักการเมืองคู่แข่งเห็นตัวอย่างว่า ผู้น�าการ 
เมืองคือคนแบบธรรมดาสามัญ บทความของ New 
York Time เรื่อง การขึ้นมาเป็นผู้น�าที่เข้มแข็งของดู
แตร์เตเขียนไว้ว่า เมื่อขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี ดู
แตร์เตต้องปรับตัวอย่างมาก หลังจากชนะการเลือก
ตั้ง แม้เวลาจะผ่านมาแล้วหลายเดือน ดูแตร์เตคิด
ว่าตัวเองยังเป็นนายกเทศมนตรีอยู่ ดูแตร์เตชอบที่
จะกลับไปอยู่บ้านเดิมที่เมืองดาเวามากกว่าอยู่ที่
ท�าเนียบประธานาธิบดีในกรุงมะนิลา บ้านเดิมที่
ดาเวาเป็นบ้าน ๒ ชั้นธรรมดา ๆ ทุกวันนี้ บ้านหลัง
นี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของดาเวา     
ชนิโซ อาเบะ นายกรฐัมนตรญีีปุ่น่กเ็คยไปเยีย่มบ้าน
หลังนี้มาแล้ว ห้องนอนของดูแตร์เตยังใช้มุ้งกันยุง
อยู่ และเพิ่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่นานมานี้
เอง ครั้งหนึ่ง ดูแตร์เตไปเยี่ยมศูนย์รักษาโรคมะเร็ง
เด็กที่ดาเวา แล้วเห็นว่าพวกเด็ก ๆ ที่ศูนย์ไม่มี
โทรทัศน์ดู ดูแตร์เตกลับมาที่ศูนย์อีกพร้อมกับ
โทรทัศน์ ๙ เครื่อง Dr.Mae Dolendo หัวหน้าศูนย์
บอกกับ New York Times ว่า “ดูแตร์เตเป็นคนมี
จิตใจช่วยเหลือคนมาก เราเคยมีประธานาธิบดีที่
ท�าตัวเหมือนกับที่เราทั้งหลายอยากเห็นคนเป็น
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ประธานาธิบดีเขาท�ากัน แต่คนพวกนี้ก็ไม่ได้แก้
ปัญหาประเทศ ดแูตร์เตไม่ใช่คนทีส่มบรูณ์แบบอะไร 
เขาชอบพูดด่าคน แต่เป็นคนที่แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้
ลุล่วงไปได้”

หลังจากการเมืองฟ ิลิปป ินส ์ประสบกับ
ปัญหาทีส่บัสนวุน่วายและชะงกังนัมาอย่างยาวนาน 
การมีผู้น�าแบบดูแตร์เต สะท้อนสิ่งท่ี อันโตนีโอ กรัม
ชี (Antonio Gramsci) นักคิดสังคมนิยมท่ีมีชื่อเสียง

ในต้นศตวรรษ ๒๐ ของอิตาลี เคยกล่าวไว้ว่า “โลก
เก่าก�าลงัตาย ส่วนโลกใหม่ก�าลงัต่อสูเ้พือ่ทีจ่ะได้เกดิ
ขึ้นมา” ผู้น�าแบบดูแตร์เตอาจเป็นผู้น�าแบบใหม่ของ
ฟิลปิปินส์ ท่ีก�าลงัเกดิขึน้ หรอือาจเป็นแค่ผูน้�าในช่วง
การเปลี่ยนผ่านดังกล่าว

บรรณานุกรม

 ข้อมูลท่ัวไปของประเทศฟิลิปปินส์, http://th.wikipedia.org (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

 ประวัติ นายโรดรีโก ดูแตร์เต, http://th.wikipedia.org  (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

 ปรีดี บุญซื่อ, โรดรีโก ดูแตร์เต ฉายา “Duterte Harry” ผู้น�าฟิลิปปินส์สไตล์จ่าโหด “Dirty Harry

 ริชาร์ด จาวัด เฮย์ดาเรียน, บทวิเคราะห์หลังเลือกตั้งฟิลิปปินส์ : ท�าไม ‘ดูเตอร์เต’ถึงชนะได้ขึ้นเป็น  

  ประธานาธิบดี

 โรดรีโก ดูแตร์เต” ประธานาธิบดี “The Punisher, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

 สงครามยาเสพติดฟิลิปปินส์ สู่การ สังคายนาต�ารวจ, https://www.matichonweekly.com/ 

  (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

 เสกขภูมิ วรรณปก, ๑ ปีของ ‘โรดรีโก ดูแตร์เต’ ในฐานะผู้น�าฟิลิปปินส์
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เสนาศึกษา
                                                                                           

พันเอกหญิง ชมนาด เทียมพิภพ๒

ประเทศในทวปีอเมรกิาใต้ เป็นดนิแดนทีห่่าง
ไกลและไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของผู้คนชาวไทย ประเทศ
ต่าง ๆ ในอาณาบริเวณนี้ จึงเปรียบเสมือนดินแดน
สุดขอบโลก ที่หลายคนฝันอยากไปเยือน  

สาธารณรัฐเอกวาดอร์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่
สามารถเป็นภาพสะท้อนแห่งทวีปอเมริกาใต้ ผู้ที่ได้
มีโอกาสไปเยือนเอกวาดอร์จะพบว่าเอกวาดอร์เป็น
ประเทศที่น่าสนใจเกินกว่าที่หลายคนคาดคิด ทั้งใน
ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คน 

เอกวาดอร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของทวีปอเมริกาใต้ มีขนาดเล็กกว่าประเทศไทย
เกือบ ๒ เท่า ชื่อ “Ecuador” เป็นภาษาสเปนตรงกับ
ค�าว่า“Equator” ในภาษาอังกฤษ

กรุงกีโต (San Francisco de Quito) เมือง
หลวงของประเทศ นับเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่สูงที่สุด
ในโลก เพราะตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีส ซึ่งมีความ
สูงเหนือน�้าทะเลถึง ๒,๘๕๐ เมตร ท�าให้กรุงกีโตมี
อากาศเย็นสบายตลอดปี ยิ่งไปกว่านั้น เอกวาดอร์

ยงัมอีธปิไตยเหนอืหมูเ่กาะกาลาปากอสซึง่มชีือ่เสยีง
เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกอีกด้วย 

การที่ใครก็ตามได้มีโอกาสไปเยือนสาธารณ 
รฐัเอกวาดอร์นัน้ นบัได้ว่าเป็นช่วงเวลาทีส่�าคญัท่ีสดุ
ครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะจะท�าให้ได้ศึกษาวิถีชีวิต    
อันงดงามของผู้คนชาวเอกวาดอร์ หนึ่งในดินแดน
อเมริกาใต ้ที่ เราไม ่ค ่อยรู ้จัก และยังได ้ ศึกษา
ภูมิประเทศอันเป ็นที่ตกผลึกทางความคิดของ  
ทฤษฎีวิวัฒนาการและการคัดสรรโดยธรรมชาติ 

สุดขอบโลกที่เอกวาดอร์ 
ตอนที่หนึ่ง : 

สภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยา๑

 (ที่มา : https://w
w

w
.npr.org)

๑ ผู้เขียนขอแสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรง
มีพระเมตตาอันยิ่งใหญ่เอนกอนันต์ ซึ่งเป็นที่มาของการเขียนสารคดีบทนี้
๒ ท่ีมาของข้อมูลที่ปรากฏในสารคดีบทนี้ประกอบด้วยบันทึกความทรงจ�าของผู้เขียน, สมุดปกขาวของกระทรวงการต่างประเทศ, 
ก�าหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นฯ และเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐเอกวาดอร์ฯ 
๒๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐, Robert & Daisy, Ecuador & Galapagos, รวมทั้งแหล่งข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ อีกจ�านวนหนึ่ง
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(The Origin of Species by Mean of Natural 
Selection) ซึง่น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงความเชือ่ของ
มนุษย์เก่ียวกับก�าเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่มีมา
นานไปอย่างสิ้นเชิง

การเดนิทางจากประเทศไทยไปเอกวาดอร์ใน
ทรปินี ้นบัเป็นการเดนิทางทีย่าวนานมาก เพราะต้อง
บินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก ผ่านผืนแผ่นดินสหรัฐ 
อเมริกาจากฝั่งตะวันตกสุด ไปยังฝั่งตะวันออกสุด
ของประเทศ เพ่ือเปลี่ยนเครื่องบินจากนครแอตแลน
ต้า มลรัฐจอร์เจีย ไปยังกรุงกีโต 

การเดินทางต้องใช้เวลารวม ๆ กันทั้งสิ้น ไม่
ต�่ากว่า ๓๐ ชั่วโมงเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม แม้
หนทางจะยาวไกลราวกับอยู่สุดขอบโลก แต่ก็นับ
เป็นโชคดีของผู ้เขียน ด้วยมีอายุอานามมากพอ
สมควร จึงท�าให้สามารถหลับไปได้ตลอดการเดิน
ทาง (อย่างไม่น่าเชื่อ) ดังนั้นเมื่อได้ย่างก้าวแรกบน
นครหลวงที่สูงท่ีสุดในโลกแห่งน้ี ผู้เขียนจึงมีโอกาส
ได้เรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของสาธารณรัฐเอกวาดอร์
ได้อย่างกระตือรือร้น

ดนิแดนทีปั่จจบุนัคอืสาธารณรฐัเอกวาดอร์มี
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า มีการตั้งถ่ินฐานของผู้คน
ในดนิแดนแถบนี ้มาเป็นเวลามากกว่าสองพนัปีก่อน
คริสตกาล ต่อมาในคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๖ สเปนได้
เข้ามาครอบครองดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลสุด
พรรณนาในทวปีอเมรกิา จนท�าให้ดนิแดนตัง้แต่ตอน
ใต้ของสหรัฐอเมริกา ดินแดนอเมริกากลาง จน
กระทัง่ถงึดนิแดนปลายสดุของทวปีอเมริกาใต้ได้เคย
ตกเป็นอาณานิคมของสเปนทั้งสิ้น (ยกเว้นดินแดน
บราซิลเท่านั้นซึ่งเป็นของโปรตุเกส) จนกระทั่ง ค.ศ. 
๑๘๒๐ ชาวลาตินอเมริกาจึงได้ร่วมกันต่อสู้กับเจ้า
อาณานิคม และประกาศเอกราชจากสเปน

จากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ที่ต้องตกอยู่
ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลายาวนาน
หลายศตวรรษนี้เอง มีผลให้เอกวาดอร์เป็นประเทศ

หนึ่งที่มีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ผสมผสานกัน
ระหว่างวัฒนธรรมพื้นเมืองกับวัฒนธรรมสเปน ซึ่ง
รู้จักกันดีในนามของวัฒนธรรมลาตินอเมริกัน 

ด้วยเหตนุี ้ภาพแรกสดุทีผู่เ้ขยีนได้เหน็ ณ ดนิ
แดนเอกวาดอร์ก็คือ ภาพการแต่งกายอันงดงาม
แปลกตาของผู้คนที่เป็นลูกผสมระหว่างชาวกีตุส 
(Quitus - ที่มาของชื่อกรุงกีโต) ชนพื้นเมืองเจ้าของ
ถิน่ด้ังเดิม กบัพวกสเปนเจ้าอาณานคิม การแต่งกาย
อันงดงามดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมการแต่งกายของท้องถิ่นและการ
แต่งกายแบบสเปน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เสือ้ผ้าลกูไม้
ที่ชาวกีโตสวมใส่นั้นช่างมีลวดลายน่ารักน่าเอ็นดู
เหลือเกิน 

ภาพแรกพบนี้เอง ที่อาจเป็นดรรชนีชี้ให้เห็น
ว่า การศึกษาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และสังคม
วัฒนธรรมของเอกวาดอร์ในทริปนี้จะต้องน่าสนใจ
มากเพียงใด ดังนั้นการเล่าเรื่อง “สุดขอบโลกที่
เอกวาดอร์” ในบทความนี ้ผูเ้ขยีนจงึขอแบ่งออกเป็น

ภาพรูปปั้นแสดงการแต่งกายของชาวกีโต
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สองตอน ตอนที่หนึ่งว่าด้วยเรื่อง “สภาพภูมิศาสตร์
และธรรมชาติวิทยา” และตอนที่สองจะว่าด้วยเรื่อง 
“มรดกโลกที่กรุงกีโต”

การพิจารณาสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติ
วิทยาของเอกวาดอร์เท่าที่ผู้เขียนได้มีโอกาสพบเห็น
ที่กรุงกีโตและเกาะกาลาปากอสน้ัน ผู้เขียนขอเล่า
ให้ท่านผู้สนใจเรื่องราวและสถานที่ซึ่งได้ไปเยือนดัง
ต่อไปนี้

เรื่องแรกสุดคือ ชื่อของประเทศ “Ecuador” 
ซ่ึงแปลว่า “ประเทศที่ตั้งอยู่บนเส้นศูนย์สูตร” นั้น มี
ที่มาเนื่องมาจากใน ค.ศ. ๑๗๓๙ นักธรณีวิทยาชาว
ฝร่ังเศส หลุยส์ โกดิน ปิแอร์ บูเกอร์ (Louis Godin 
Piea  Bueguer) และ ชาร์ลส์ มารี เด ลา คอน
ดาไมน์ (Charles Mare de La Condamine) ได้
ทดลองและก�าหนดจุดเส้นศูนย์สูตร ซึ่งลากผ่าน
ประเทศแห่งนี้ ด้วยเหตุอันสมควรแก่การภาคภูมิใจ
นี้เอง ใน ค.ศ. ๑๙๗๙ รัฐบาลเอกวาดอร์จึงได้จัด
สร้างอนุสรณ์สถาน “เมืองแห่งศูนย์กลางโลก” ขึ้น 

สถานที่ซึ่งเรียกว่า “เมืองแห่งศูนย์กลาง
โลก” ประกอบด้วยอนุสาวรย์ีสงู ๓๐ เมตร ลานด้าน
หน้าอนุสาวรีย์จัดแสดงรูปปั้นนักธรณีวิทยาส�าคัญ 
ผู้ศึกษาและก�าหนดจุดเส้นศูนย์สูตร ที่น่าสนใจคือ 
มีการขีดเส้นสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์การแบ่งซีก
โลกเหนอืและซกีโลกใต้ โดยมอีนสุาวรย์ีตัง้อยูบ่นจดุ
ก่ึงกลาง 

ภายในอาคารอนุสาวรีย์แบ่งเป็น ๔ ชั้น แต่ 
ละชั้นจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติ    
การก่อสร้างอนุสาวรีย์ศูนย์กลางโลก วิถีชีวิตชาว
เอกวาดอร์ในภูมิภาคต่าง ๆ เครื่องแต่งกาย ผ้าทอ
เอกวาดอร์ วิถีชีวิตชนเผ่าแถบลุ่มแม่น�้าอเมซอน 
รวมทั้งความเป็นมาของการปลูกต้นกาเกา (Cacao 
tree) และกระบวนการผลติชอ็กโกแลตในเอกวาดอร์ 
นอกจากนั้น ณ ที่แห่งนี้ ผู้เขียนยังได้มีโอกาสได้เห็น
ผู้คนที่แต่งกายแบบพื้นเมือง ซึ่งดูงดงามแปลกตา
น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง 

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนรู้สึกต่ืนเต้นและทึ่งที่
ตนเองยืนอยู่ระหว่างซีกโลกเหนือและใต้อยู่ได้ไม่
นานนัก ก็ได้รับแจ้งว่า จากการวัดต�าแหน่งด้วย
เครื่องมืออันทันสมัยในยุคปัจจุบัน ท�าให้พบว่า 
ศูนย์กลางโลกที่แท้จริงตั้งอยู ่ห่างจากเมืองแห่ง
ศูนย์กลางของโลก ไปทางทิศเหนือประมาณ ๒๕๐ 
เมตร จดุทีก่ล่าวว่าเป็นเส้นศูนย์สตูรจากการค�านวณ
ใหม่นี้เป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์สุริยะอินติญัน      
(Intinan Solar Museum) 

พิพิธภัณฑ์สุริยะอินติญัน เป็นสถานที่น่า
สนใจเป็นอย่างยิ่ง ณ พิพิธภัณฑ์เอกชนแห่งนี้ มีการ
แสดงและการทดลองหลากหลายที่เกิดขึ้นได้เฉพาะ
ในบริเวณเส้นศูนย์สูตร เช่น การต้ังไข่บนตะปูเพื่อ
ทดสอบแรงโน้มถ่วงของโลก การสงัเกตปรากฏการณ์
ความแตกต่างทีเ่กีย่วข้องกบัแรงโครอิอลสิ (Coriolis 
effect) ระหว่างฝั่งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ การ
สังเกตทิศทางหมุนของน�้า การเดินทรงตัวบนเส้น 

     ผู้เขียนยืนอยู่ระหว่างเส้นสีเหลืองสัญลักษณ์

ซึ่งแบ่งซีกโลกเหนือและใต้
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ศูนย์สูตร โดยพยายามไม่ให้เสียสมดุล ปฏิทินดวง
อาทิตย์ (Sun Calendar) นาฬิกาแดด (Sun dial) 
และนาฬิกาธรรมชาติ (Natural Clock) ฯลฯ

การจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑ์ท่ีผู้เขียนสนใจมาก
ที่สุดคือ การจัดแสดงหมู่บ้านจ�าลอง หัตถกรรมพ้ืน
เมือง ตามวัฒนธรรมชาวกีตู-การา (Quitu-Cara) 
ศิลปหัตถกรรม เช่น ผ้าทอบันโจซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ชองผู้คนแถบแอนดิส ซึ่งทอแสดงและจ�าหน่าย มี
ลวดลายสวยเก๋แปลกตามาก

สถานที่อีกแห่งซึ่งให้ความรู ้ เกี่ยวกับภูมิ 
ศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา และพืชพันธุ์ต่าง ๆ ในแถบ
แอนดิสคือ สวนพฤกษศาสตร์แห่งกรุงกีโต สวน
พฤกษศาสตร์บนเนื้อที่ ๑๘,๖๐๐ ตารางกิโลเมตร
แห่งนี้ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เก็บสะสม รักษา จัด
แสดงและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับพนัธ์ุดอกไม้พืน้ถิน่
ของเอกวาดอร์และแถบเทือกเขาแอนดีส

การจัดแสดงในสวนประกอบด้วย การจ�าลอง
ระบบนเิวศต่าง ๆ เช่น พืน้ท่ีชุม่น�า้ในเขตภูเขาสงู เขต
ป่าเมฆหมอก เขตพืน้ท่ีแล้ง ฯลฯ การวจิยัพชืพนัธ์ุไม้
ต่าง ๆ เรือนวิจัยพันธุ์กล้วยไม้ ซ่ึงมีท้ังพันธุ์เมือง

หนาว พันธุ์ท้องถิ่นและพันธุ์เมืองร้อน จ�านวนกว่า 
๑,๒๐๐ ชนิด พันธุ์พืชกินสัตว์ กระบองเพชร พืชพื้น
ถิ่นเอกวาดอร์ ตลอดจนพันธุ์พืชจากแหล่งเทือกเขา
สูงและเขตป่าอเมซอน

ใครก็ตามที่ได้เข้าไปศึกษาและชื่นชมต้นไม้
ดอกไม้ประดับในสวนพฤกษศาสตร์แห่งกรงุกโีตต่าง
ต้องยอมรับถึงความพยายามของนักพฤกษศาสตร์
ชาวกีโต   ผู้เพียรพยายามท�านุบ�ารุงฟูมฟักเลี้ยงดู
ต้นไม้ในสวนแห่งนี้ถึง ๒๐ ปี ก่อนจะเปิดแสดงให้
ผู้คนได้เข้ามาศึกษาชื่นชม ต้นไม้ในสวนล้วนเจริญ
งอกงาม บางต้นเติบใหญ่จนเหลือเชื่อ ที่ติดตาตรึง
ใจมาก เช่น ต้นกล้วยที่ล�าต้นสูงและออกผลใหญ่
ที่สุดเท่าที่ผู้เขียนเคยเห็นมา และ กล้วยไม้หน้าลิง 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีต ้นกุหลาบซึ่งออกดอก
สวยงาม ดอกใหญ่ กลีบแข็ง สีสดใส เนื่องจากภูมิ
อากาศแถบกรุงกีโตนี้ เป็นเขตที่ปลูกกุหลาบได้ดี
ที่สุดเขตหนึ่งของโลก

 บ้านพื้นเมืองจำาลองของชาวกีตู-การา

(ดอกกล้วยไม้หน้าลิง)
 ที่มา : https://www.google.co.th/search

ในการศึกษาธรรมชาติวิทยาและพืชพันธุ์
ประจ�าถิ่นของทวีปอเมริกาใต้นั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่า 
พนัธุพ์ชืประจ�าถิน่บนภาคพืน้ทวปีแห่งนี ้ทีม่ชีือ่เสยีง
ขจรขจายรูจ้กักนัไปทัว่โลกอย่างแท้จรงิคอื โกโก้และ
ช็อกโกแลต เอกวาดอร์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็น
แหล่งเพาะปลูก และผู ้ส่งออกต้นโกโก้สายพันธุ ์   
อารีบา (Arriba) ซึ่งมีชื่อเสียง 

ผู ้ที่หลงรักโกโก้และช็อกโกแลตอาจจะไป
ศึกษาเร่ืองราวเกีย่วกบัประวติั สายพนัธ์ุ การเพาะปลกู 
การผลิต และยังได้มีโอกาสท�าโกโก้และช็อกโกแลต 
ด้วยตนเอง ณ พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต เรพูบลิกา 
เดล กาเกา (Republica del Cacao Chocolate 
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Museum and Shop) ซึ่งตั้งอยู่กลางกรุงกีโต 
ช็อกโกแลตพันธุ์ดีที่สุดในโลกที่เรียกว่า กา

เกาอโรมา (Cacao Aroma) หรือกาเกาอารีบา 
(Cacao Arriba) ของเกษตรกรชาวเอกวาดอร์นั้น 
นับเป็นพันธุ์โกโก้และช็อกโกแลตท่ีมีคุณภาพและ
มีชื่อเสียงที่สุด การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตโกโก้
และช็อกโกแลตพันธุ์ดังกล่าว มีผลให้เกษตรกรชาว
เอกวาดอร์มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน

---

กล่าวกันว่า ในการศึกษาสภาพภูมิศาสตร์
ของเอกวาดอร์นั้น การที่ได้ไปศึกษาพันธุ์พืชและ
สัตว์ที่ใด ก็ไม่ดีเท่าการท่ีได้ไปศึกษา ณ หมู่เกาะ
กาลาปากอส

หมู่เกาะกาลาปากอสเป็นหมู่เกาะท่ีต้ังอยู่
กลางมหาสมุทรแปซิฟิกห่างออกจากแผ่นดินใหญ่ 
๙๖๕ กิโลเมตร บนแนวเส ้นศูนย ์สูตร มีพื้นที่
ประมาณ ๘,๐๑๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 
๑๘ เกาะหลักและเกาะใหญ่น้อยอีกมากมาย หมู่
เกาะเหล่าน้ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ
ประมาณ ๘ ล้านปีมาแล้ว  

หมู่เกาะกาลาปากอสมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไป
ทั่วโลกเนื่องจาก เมื่อ ค.ศ. ๑๘๓๕ ชาร์ลส์ ดาร์วิน 
นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษได้เดินทางมาศึกษา
พันธุ์พืชและสัตว์ในทวีปอเมริกา และได้ใช้เวลา ๑๙ 
วัน ศึกษาความหลากหลายและแตกต่างของสิ่งมี
ชีวิตในหมู่เกาะกาลาปากอส ซึ่งเขาเรียกว่า “ห้อง
ปฏิบัติการวิวัฒนาการที่มีชีวิต” 

ดาร์วินได้สังเกตเห็นว่า พืชและสัตว์ที่อาศัย
อยู่ตามเกาะต่าง ๆ ในหมู่เกาะกาลาปากอสนั้น มี
ลักษณะเฉพาะของสายพันธุ์ และไม่มีการผสมพันธุ์
กันข้ามเกาะ เนื่องจากสายน�้าที่เช่ียวกรากและ
สายลมที่พัดอย่างรุนแรง ได้ตัดขาดเกาะแต่ละเกาะ
ออกจากกันโดยสิ้นเชิง ท�าให้พืชและสัตว์ในแต่ละ
เกาะไม่สามารถติดต่อกนัได้ จากการสงัเกตน้ีเอง ใน
ที่สุดดาร์วินจึงตกผลึกเป็น “ทฤษฎีวิวัฒนาการและ
การคัดสรรโดยธรรมชาติ” 

ทฤษฎีที่ดาร์วินน�าเสนอนั้น ได้ท�าลายความ
เชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ที่ว่าด้วย การสร้างสรรพสิ่งใน
โลกของพระผู้เป็นเจ้า และยังผลให้นักสังคมศาสตร์
น�าไปตีความและอธิบายต่อเน่ืองถึง การเอารัดเอา
เปรียบและความเหลื่อมล�้าในสังคม “ปลาใหญ่กิน
ปลาน้อย สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็ก” ที่เรียกว่า “ทฤษฎี
ดาร์วินทางสังคม – Social Darwinism” อีกด้วย 
คงจะไม่กล่าวเกนิเลยไปนกัว่า ไม่มนีกัเรยีนคนใดใน
โลกทีไ่ม่รูจ้กัชาร์ลส์ ดาร์วนิและหมูเ่กาะกาลาปากอส

ในการเดินทางจากกรุงกีโตไปยังหมู ่เกาะ
กาลาปากอส นักเดินทางต้องโดยสารเครื่องบินซึ่ง
ให้ความส�าคญัต่อการอนรัุกษ์ธรรมชาตเิป็นทีส่ดุ ใน
ระหว่างการบินมีการฉายภาพยนตร์เพื่อให้สติผู้ที่จะ
ไปเยือน ได้เห็นความส�าคัญของธรรมชาติ ช่วยกัน
รักษา และไม่ท�าลายสภาพธรรมชาติบนหมู่เกาะ 
นอกจากนั้นก่อนเครื่องบินจะลงจอด  พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องยังได้เดินฉีดสเปย์เหนือศีรษะของ
ผู ้โดยสาร ตั้งแต่หัวล�าถึงท้ายล�า นัยว่าเป็นการ
ท�าลายเชื้อโรคจากภายนอกไม่ให้เล็ดลอดเข้าไปใน
หมู่เกาะ 

 ภาพหมู่เกาะกาลาปากอส
ที่มา : http://www.mappery.com/map-of/Galapagos-

Islands-Map
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หมูเ่กาะกาลาปากอสเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสม
เป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาภูมิศาสตร์และธรรมชาติ
วิทยา ดังจะเห็นได้จากที่ เมืองปวยร์โตอโยรา บน
เกาะซานตา ครูซ น้ันเป็นท่ีตั้งของศูนย์วิจัยชาร์ลส์ 
ดาร์วิน (Charles Darwin Research Station) มูล
นิธิชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin Foundation) 
และอุทยานแห่งชาติกาลาปากอส (Galapagos 
National Park) ศนูย์กลางของความพยายามและที่
ปรึกษาของรัฐบาล ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่ง
แวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในหมู่
เกาะ 

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ศูนย์วิจัยชาร์ลส์ 
ดาร์วิน มีโครงการที่มีชื่อเสียงและประสบความ
ส�าเร็จ เช่น การส่งเต่ายักษ์กลับคืนสู่ธรรมชาติ การ
อนุรักษ์ป่าชายเลน การอนุรักษ์นกบนดิน และการ
ควบคุมพันธุ์พืชและสัตว์รุกราน (ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยง    
ที่มนุษย์น�าเข้ามา นับตั้งแต่การอพยพมาตั้งถิ่น  
ฐานในทศวรรษ ๑๙๔๐) รวมไปถึงการเก็บรวบรวม
ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต ๓ แบบ ได้แก่ พืช สัตว์มี
กระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กล่าว
ได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งน้ีเป็นสถานท่ีน่าสนใจท่ีสุดแห่ง
หนึ่งในการศึกษาธรรมชาติวิทยาและกระบวนการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้นบนเกาะอื่น ๆ ก็มีสถานที่ที่น่า
สนใจในการศึกษาเช่นเดียวกัน ตัวอย่างคือ เกาะ
ซานติอาโก เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงส�าหรับผู้ที่สนใจ
ด้านธรณวีทิยาและการศกึษาเกีย่วกบัภเูขาไฟ  เกาะ
บาร์โตโลเม เป็นพื้นที่ในการศึกษาเกี่ยวกับการ
ก�าเนิดของหมู ่เกาะกาลาปากอส การก่อตัวของ
ภูเขาไฟหลากสีสัน เนื่องจากเป็นเกาะที่มีอายุน้อย
ที่สุดและเกาะแห่งนี้ยังมีผาหินแหลมสูงที่มีชื่อเสียง
คือ พินนาเคิลร็อก (Pinnacle Rock) ซึ่งผุดขึ้นมา
จากขอบมหาสมุทร 

สาเหตุที่พินนาเคิลร็อก เป็นสถานที่ที่โด่งดัง
เนื่องมาจาก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐ 
อเมริกาได ้สร ้างสนามบินบนเกาะซานติอาโก           
ที่ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะบาร์โตโลเม และนักบินได้ใช้          
พินนาเคิล ร็อกเป็นเป้าหมายในการฝึกยิง 

สิ่งที่ส�าคัญคือ บนเกาะต่าง ๆ นั้นต ่าง
ประกอบด้วยสายพันธุ์ ทั้งที่เป็นพืชและสิ่งมีชีวิตที่
มีชื่อเสียง ซึ่งสามารถอยู่รอดได้ในสภาพความเป็น
อยู ่ที่ยากล�าบาก เช่น นกเพนกวินกาลาปากอส 
(Galapagos penguins) กิง้ก่าลาวาจิว๋ (Small lava 
Iizarck) อีกัวน่าทะเล (Marine Iguana) อีกัวน่าบก 
(Iguana) สิงโตทะเล (Sea Lions) รวมทั้งนกหลาก
หลายชนิดซึ่งผู ้เขียนเห็นว่าช่างแปลกประหลาด
เหลือเกิน เช่น นกบูบี้ เท ้าสีฟ้า (Blue-Footed เต่ายักษ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แห่งกาลาปากอส

เบื้องหลังผู้เขียนคือ พินนาเคิลร็อก ต้องเดินลัดเลาะขึ้น
ภูเขาเกือบ ๒ ชั่วโมงจึงได้มายืนอยู่ ณ จุดนี้เสนาศึกษา       เ
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Booby) ซึ่งมีเท้าสีฟ้าจริง ๆ ดังชื่อ และ นกฟริเกต 
(Frigeat birds) ซึ่งสามารถพองหน้าอกสีแดง เพื่อ
อวดความงามของตัวเอง เป็นต้น 

ฝงูสตัว์เหล่านีอ้าศยัอยูร่่วมกนัตามธรรมชาติ
และไม่สนใจหรือเกรงกลัวผู ้คนแม้แต่น้อย พวก
มนุษย์ที่มาเยือนจึงเสมือนเป็นปาปารัสซี ผู้แอบไป
ช่ืนชม แอบถ่ายรูป และต้องเดินเฉพาะบนเส้นทาง
ที่ก�าหนดไว้ โดยที่ไม่กระท�าการใดกระทบกระเทือน
หรือท�าร้ายทั้งธรรมชาติและฝูงสัตว์

---

การเดินทางเพื่อไปศึกษาสภาพภูมิศาสตร์
และธรรมชาติวิทยาของประเทศเอกวาดอร์ ซึ่งมี
ระยะทางไกลเปรียบเสมือนเดินทางไปสุดขอบโลก 
ท�าให้ผู้เขียนได้ตระหนักว่า กระบวนการโลกาภิวัตน์
ที่เริ่มขึ้นเม่ือราวห้าศตวรรษที่แล้ว ได้น�าผู้คนจาก
คนละฟากโลกให้มาพบปะสงัสรรค์กนั โดยตลอดระยะ
เวลาอันยาวนานดังกล่าว ธรรมชาติ สิงสาราสัตว์
ต่าง ๆ และผู้คนได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันทั้งในทาง
บวกและทางลบ ในทางบวกก็คือ ได้น�าความเจริญ
ทางวัตถุจากโลกยุโรป มายังโลกของผู้คนพื้นเมือง
ในทวีปอื่น ๆ หากในเวลาเดียวกันความเจริญดัง
กล่าวนั้น อาจกลายเป็นการท�าลายวิถีชีวิตหรือ
วัฒนธรรมในทุกด้านของท้ังธรรมชาติและคนพื้น
เมืองได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประมาณ ๗๐ ปีที่
ผ่านมา มนุษยชาติมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

อย่างก้าวกระโดด ผู้คนได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานในดิน
แดนที่สิงสาราสัตว์เคยอาศัยอยู ่ ก่อให้เกิดการ
ท�าลายธรรมชาติและเกิดมลภาวะ มนุษย์ต้องสูญ
เสียความงดงามและความมั่งคั่งแห่งธรรมชาติไป
อย่างยากที่จะน�ากลับคืนมาได้ การท�าลายความ
สมดุลแห่งธรรมชาติระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในโลกนี้เอง มีผลไปถึงความผิดปกติ
และความเสียหายตั้งแต่ใต้พิภพ บนพื้นโลก ท้อง
ทะเล มหาสมุทร ตลอดจนท้องฟ้าซึ่งห่อหุ้มโลกของ
เราอยู่ ดังจะเห็นได้จากภัยพิบัติที่มนุษย์ก�าลังเผชิญ
อยู่ทุกวันนี้

เมื่อเป็นเช่นนี้ ความพยายามในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของรัฐบาลเอกวาดอร์โดยการสนับสนุนการ
ท�างานของศูนย์วิจัยชาร์ลส์ ดาร์วิน การศึกษาวิจัย
ของนักพฤกษศาสตร์ชาวกีโต หรือความพยายาม
สร้างมาตรการเพือ่ให้นกัเดนิทางได้เข้าไปศกึษาและ
ชื่นชมธรรมชาติ พืชและสัตว์ บนเส้นทางที่ก�าหนด
ให้เดินเท่านั้น จึงนับเป็นแบบอย่างที่ดีมาก

นอกจากนัน้ การเดนิทางไปศกึษาทีเ่อกวาดอร์
ยงัท�าให้ได้ข้อสงัเกตว่า ความรูใ้หม่ ๆ ทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนั้น อาจเป็นปัจจัยที่ท�าลายความรู้
ดั้งเดิมที่มนุษย์เคยเชื่อกันมาเป็นเวลาช้านานได้    
ดังที่เราจะเห็นได้จาก“ทฤษฎีวิวัฒนาการและการ 
คัดสรรโดยธรรมชาติ” ของชาร์ลส์ ดาร์วิน ซึ่งท�าลาย
แนวความคดิเรือ่งก�าเนดิของธรรมชาตแิละสิง่มชีวีติ

นกบูบี้เท้าสีฟ้า
ที่มา : https://www.nytimes.com/2017/03/07/

นกฟริเกตกำาลังพองอกเพื่ออวดความงาม
ที่มา : https://www.santacruzgalapagoscruise.comเสนาศึกษา       เ
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ทั้งมวลบนดาวโลกของเรา หรือเทคโนโลยีที่ท�าให้
เกิดความเที่ยงตรงยิ่งขึ้นในก�าหนดเส้นแบ่งซีกโลก
เหนือและใต้ ซ่ึงท�าลายความภาคภูมิใจของ “เมือง
แห่งศูนย์กลางโลก” และ การท�างานของนกัวทิยาศาสตร์
เมื่อกว่าสามศตวรรษที่แล้ว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาของเทคโนโลยีอัน
ก่อให้เกิดความรู ้ใหม่นั้น ก็ย่อมเป็นสิ่งที่จ�าเป็น 
เพราะอาจท�าให้ผู้คนได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ดังเห็นได้จาก 
การพัฒนาพันธุ์โกโก้ ช็อกโกแลต และดอกกุหลาบ 
ซึ่งมีผลให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของเอกวาดอร์มีชื่อ
เสียงไปทั่วโลก และเกษตรกรชาวเอกวาดอร์มีความ
กินดีอยู่ดี นอกจากน้ันการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย
ยังท�าให้ผู้คนจากท่ัวโลกได้เดินทางมาศึกษาเรื่อง
ราวต่าง ๆ ของประเทศเอกวาดอร์ มีผลให้เกิดการ
เรียนรู้ การถ่ายทอด ท�าให้ผู้คนในดินแดนที่ห่างไกล
กันได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น 

การเดินทางไปยังที่แห่งใดก็ตาม ย่อมก่อให้
เกิดการเพิ่มมุมมองจากการไปเยือนท่ีน้ัน ๆ เสมอ  
เนื่องจากผู ้ เดินทางได้มีโอกาสเพิ่มมิติการรับรู ้
ข่าวสาร และสามารถท�าลายกรอบภาพเพียงบาง
ด้านที่ได้รับจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีข้อจ�ากัด จากมุม
กล้อง ความกว้างของเลนส์ หรือการตีความของสื่อ
นัน้ ผูไ้ด้ไปเยอืนสามารถจะได้เห็นภาพในมติท่ีิกว้าง
ขวางข้ึน เลยกรอบภาพออกไป ได้ภาพทั้งที่อยู่ด้าน
ข้าง ด้านหลัง หรืออยู่ด้านตรงข้าม

เช่นเดียวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
เดินทางไปเยือนเอกวาดอร์ มีผลให้มุมมองของผู้

เขียนต่อประเทศในลาตินอเมริกาเปลี่ยนไป จากที่
เคยรับรู้มาว่า เป็นประเทศที่มีความเจริญล้าหลัง 
กว่าประเทศในทวีปอื่น ๆ กลับกลายเป็นว่า ใน
สายตาของผู ้เขียน ประเทศบนเทือกเขาแอนดิส  
และเส้นศูนย์สูตรแห่งนี้ ก็มีความงดงาม มั่งคั่ง 
เอกลักษณ์และวิถีชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่แตกต่าง
จากประเทศใดในโลกเหมือนกัน 

สิ่ งที่ส�าคัญคือ ใครก็ตามที่ ได ้ ไปเยือน
ประเทศเอกวาดอร์ จะได้บทเรียนจากการศึกษา 
“สภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยา” ในดินแดน
สุดขอบโลกแห่งนี้ว่า กระบวนการรักษา ด�ารง และ
สร้างความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและผู้คนนั้น
มีความส�าคัญมากเพียงใด  

เพราะ “การเก็บดอกไม้นั้น สะเทือนถึง
ดวงดาวอย่างแท้จริง”

--------------------------------------------
(ผู้สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือวิถี

ชีวิตของชาวเอกวาดอร์ โปรดติดตาม“สุดขอบโลกที่
เอกวาดอร์” ตอนที่สอง “มรดกโลกที่กรุงกีโต” ใน
ฉบับหน้า)
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เสนาศึกษา

บทน�ำ
บทความน้ีน�าเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ 

Digital Divide ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาร่วมสมัย 
(Contemporary Issue) ท่ีได้รับความสนใจ มีการ
วพิากษ์วจิารณ์กันอย่างแพร่หลายในปัจจบุนั สาเหตุ
หลัก ของปัญหามาจากความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลย ีโดยเฉพาะด้านการสือ่สารและสารสนเทศ 
(Information and Communication Technology; 
ICT) ที่เป็นเสมือนเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ให้
อ�านาจในการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาสังคมให้กับประเทศ แต่ในความเป็นจริง
แล้ว เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศ    
ก่อให้เกิดความเสียเปรียบกับประเทศ ชุมชน หรือ
กลุ่มคนที่ขาดการเข้าถึง และมีข้อจากัดในการใช้ 
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว ส่งผลให้เกิด
ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม      
(Social Disparity) เก่ียวกับการใช้ทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยี (Technology Resources) โดยที่

เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศได้กลาย
มาเป็นตัวหลักในการแบ่งแยกกลุ่มคนในสังคมออก
เป็น ๒ ประเภท ประเภทแรก คือ กลุ่มคนที่สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย คนกลุ ่มนี้ถูกเรียกว่า      
“ผู้มี” (“The Have”) ประเภทที่สอง คือ กลุ่มคนที่ไม่
สามารถเข้าถึงและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีได้ คน
กลุ ่มนี้ถูกเรียกว่า “ผู ้ไม่มี” (“The Have-not”) 
นอกจากนี ้Digital Divide ยงัก่อให้เกดิปรากฏการณ์
ช่องว่างในการเข้าถึงสารสนเทศ หรือที่เรียกว่า       
“Information Gap” ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและ 
สารสนเทศ

แนวความคิด Digital Divide ที่ปรากฏใน
บทความนี้ ต้องการชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีด้านการ
สื่อสารและสารสนเทศจ�าเป็นและมีประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานของทุกองค์กร ขณะเดียวกันเทคโนโลยี

Digital  Divide 
กับการพัฒนาเทคโนโลยี

ด้านการสื่อสารของกองทัพ(เรือ) 
 น.ท.หญิง ปภำพร กล่อมศิริ รน. 

หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ ส�านักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
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ดังกล่าวสามารถเป็นอุปสรรคให้องค์กรไม่สามารถ
บริหารจัดการประยุกต์ใช้ พัฒนา และใช้ประโยชน์
จากตัวเทคโนโลยีได้เต็มท่ีเท่าท่ีควร ส่งผลให้องค์กร
ไม่สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ในการปฏบิตังิาน (Value 
Added Work) เช่น การเพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน 
และประสิทธิผลการท�างาน เน่ืองจาก ปัญหาภาวะ 
Digital Divide ของเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดช่องว่าง
ในการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและการเข้าถึง
สารสนเทศของกลุ่มคนภายในองค์กร กองทัพเรือ
เป็นองค์กรหนึ่งท่ีประสบกับปัญหา Digital Divide 
จึงควรมีการศึกษาเรื่องนี้ให้มีความเข้าใจที่ชัดเจน 
วัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวความคิด Digital 
Divide เพื่อเขียนบทความนี้มี ๓ ประการ ประกำร
แรก เพือ่ศกึษาแนวคดิเกีย่วกบั Digital Divide และ
ปัจจัยที่มีผล กระทบกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การสื่อสารและสารสนเทศของกองทัพเรือ ประกำร
ที่สอง เพื่อกระตุ้นให้ กองทัพเรือ (หรือเหล่าทัพ   
อื่น ๆ) เห็นความส�าคัญของปัญหา Digital Divide 
ประกำรสุดท้ำย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา   
ขีดความสามารถ (Competency) ทางเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารและสารสนเทศให้กับกองทัพเรือ 
(หรือเหล่าทัพอื่น ๆ)

Digital Divide คือ อะไร
ค�าว่า “Digital Divide” ได้กลายเป็นที่รู้จัก

และนิยมแพร่หลายในยุคเศรษฐกิจและสังคมฐาน
ความรู้ ที่ต้องอิงการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
และสารสนเทศเป็นกลไกขบัเคลือ่นการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เน่ืองจากปัจจัย 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่น 
รายได้ อายุ การศึกษา เพศ และชนชั้น เป็นสาเหตุ
ที่ท�าให้เกิดปัญหา Digital Divide ในหลายประเทศ
ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ค�าว่า “Digital Divide” ใน
ภาษาไทยนั้น ยังไม่มีการบัญญัติค�าศัพท์เรียกที่เป็น
ทางการจากราชบัณฑิตยสถานหรือจากนักวิชาการ

ไทย ซึ่งปกติที่พบเห็นมักเป็นการเรียก ทับศัพท์เป็น
ส่วนใหญ่ ดังนัน้ผูเ้ขยีนจงึเหน็ว่าควรมกีารอธิบายให้
ทราบถึงนิยามของค�าว่า “Digital Divide” เพื่อที่ผู้
อ่านจะได้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ชัดเจน

บรรดานักวิชาการหรือเหล่าองค์กรที่ท�าการ
ศกึษาและวิจยัเกีย่วกบั Digital Divide ต่างให้นยิาม
ของค�า ๆ นี้ ที่สามารถสื่อให้เข้าใจความหมายได้ใน
ลกัษณะทีม่คีวามคล้ายเคียงกนั กล่าวคือ นยิามของ  
Digital Divide โดยทั่วไปหมายถึง ภาวะความไม่
เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายดิจิทัล 
เช่น อินเทอร์เน็ต และโอกาสในการเรียนรู้วิธีการใช้
งานเทคโนโลยีด้านการสื่อสารสารสนเทศ ขณะที่
บางคนเหน็ว่า Digital Divide คอื ความไม่เท่าเทยีม
กนัในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยด้ีาน
การสื่อสารสารสนเทศสมัยใหม่ ส่งผลให้เกิดการ
แบ่งแยกระหว่างกลุ่มคนที่สามารถครอบครองและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้เต็มที่กับกลุ่มคนที่ไม่
สามารถครอบครองและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ได้ นอกจากนี้ Digital Divide หมายถึง การแบ่ง
แยกระหว่างกลุ่มคนที่เข้าถึงและควบคุมสารสนเทศ
ได้ที่เรียกว่า “Rich Information Procession” กับ
กลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงและควบคุมสารสนเทศ
ได้ที่เรียกว่า “Poor Information Procession” ซึ่ง
คนสองกลุ่มนี้จะมีความแตกต่างกันในด้านความ
สามารถในการสร้างนวตักรรมและระดบัการประยกุต์
ใช้สารสนเทศ/เครอืข่ายทางเทคโนโลย ีอีกทัง้ Digital 
Divide ยงัเป็นภาวะความไม่เท่าเทยีมกนัระหว่างคน
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ที่สามารถเข้าถึงกับ คนที่ไม่สามารถเข้าถึงการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยสภาวการณ์แบ่ง
แยกดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับประชากรทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเด็กหรือกลุ่มผู้ใหญ่ แต่โดยมาก
จะให้ความส�าคัญกับสภาวการณ์แบ่งแยกที่เกิดกับ
กลุม่คนทีข่าดโอกาสในการเข้าถงึการใช้คอมพวิเตอร์
และอินเทอร์เน็ตมากกว่า เน่ืองจากคนกลุ่มนี้เป็น
พวกที่ มีรายได้ต�่่า และอาศัยอยู่ในเขตภูมิภาคที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เมื่อพิจารณานิยามของ Digital Divide      
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อประมวลสรุปความหมายโดย
รวมแล้ว ผู้เขียนมีความเห็นว่า Digital Divide เป็น
ปรากฏการณ์ของภาวะความไม่เท่าเทียมกันในการ
เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารสารสนเทศ
ของกลุ่มคน อาทิ การเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์และ
อนิเทอร์เนต็ นอกจากนี ้Digital Divide ยงัหมายรวม
ถึงภาวะความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการใช้
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการใช้
สารสนเทศ เช่น การเข้าถงึการใช้เทคโนโลยด้ีานการ
สื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Tech-
nology) ด้วย เนื่องจากกลุ่มคนมีปัจจัยที่แตกต่าง
กัน เช่น การศึกษา สังคม การเงิน การเมือง เป็นต้น 
ซึง่ปัจจยัดงักล่าวก่อให้เกดิโอกาสความไม่เสมอภาค
ในการเข ้าถึงการใช ้ เทคโนโลยี ขณะที่สภาพ
แวดล้อมในปัจจุบันมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงจาก
เดิม ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหันมาใช้เทคโนโลยี แบบ 
On-line เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ

สารสนเทศมากขึ้น ส่งผลให้ผู ้ที่สามารถบริหาร
จดัการ และเข้าถงึทรพัยากรด้านเทคโนโลย ีสามารถ
สร้างความได้เปรียบเหนือกว่าผู้ที่ไม่สามารถบริหาร
จดัการและเข้าถงึทรพัยากรด้านเทคโนโลยไีด้ ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีผล 
กระทบกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศทีก่�าลงัพฒันาและประเทศทีด้่อยพฒันา
โดยตรง เนื่องจากเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและ
คมนาคมเป็นเสมือนเครื่องมือที่ทรงอ�านาจและมี
คุณประโยชน์มากมาย อาทิ เป็นเครื่องมือทาง
เศรษฐกิจในการเข้าถึงเงินทุน (Capital Acquisi-
tion) เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่สร้างการติดต่อ
เชื่อมโยงกับเขตพื้นที่อยู ่ห่างไกล (Geographic 
Area Connection) รวมทั้งเป็นเครื่องมือทางสังคม
ในการลดความไม่เสมอภาคทางการศึกษาและ
ความแปลกแยกทางวัฒนธรรม (Educational and 
Cultural Inequality)

การพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคมในภาพ
รวมจ�าเป็นต้องพึ่งพาการใช้เทคโนโลยีด้านการ
สื่อสารและสารสนเทศเป็นเครื่องมือ ทั้งนี้หากไม่
สามารถเข้าถึง หรือมีข้อจ�ากัดในการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดังกล่าว จะท�าให้เกิดช่องว่างขนาด
ใหญ่ในสังคมระหว่างกลุ่มคนที่สามารถเข้าถึงกับ
กลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิด
อุปสรรคและความเสี่ยงในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนั้นจึงเป็นที่มาให้นักวิชาการและ 
เหล่าองค์กรทั้งหลายท�าการศึกษาและวิจัยอย่าง
จริงจังเกี่ยวกับปัญหาภาวะ Digital Divide และ
เรียกร้องให้ผู้บริหารประเทศ ผู้บริหารองค์กรทั้งภาค
รัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู ้ที่เกี่ยวข้องให้ความ
สนใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างทั่วถึงและมีความ
เท่าเทียมกัน การสร้างโอกาสนี้ถูก เรียกว่า “Build 
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Digital Bridges” ให้กบัทกุกลุม่คน ซึง่มวีตัถปุระสงค์
เพื่อสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมใน
การใช้เทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ต ท�าให้เกิดการ 
กระตุ้นและพัฒนาความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ 
สังคม โดยมีผลพวงมาจากการบริหารจัดการและ
การใช้ประโยชน์จากการใช้ทรพัยากรด้านเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ

แนวคิดที่มำของ Digital Divide
Digital Divide ไม่ได้เป็นแนวความคิดที่เพิ่ง

เกิดข้ึนมาใหม่ แนวความคดินีไ้ด้ถกูน�ามาศกึษาและ
วิจัย โดยนักวิชาการทั้งหลายตั้งแต่ปี 1970 โดย   
เร่ิมมีการตรวจสอบภาวะปัญหาความไม่เท่าเทียม
กันในการเข้าถึง และใช้สารสนเทศ (Information 
Inequality) ที่มาจากการเผยแพร่ของสื่อตัวกลาง 
(Media) แต่กลับได้รับการสนใจศึกษาปัญหาดัง
กล่าวในเชงิสงัคมศาสตร์เพยีงเลก็น้อย เมือ่เริม่มกีาร
ใช้งานเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศ 
อาทิ อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย ผู ้น�าของ
องค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก สหภาพ 
ยุโรป องค์การสหประชาชาติ และประเทศในกลุ่ม 
G๘ รวมถึงนักวิชาการในหลาย ๆ ประเทศ ต่างเริ่ม
ตระหนักถึงความส�าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระ
ทบจากการใช ้เทคโนโลยีด ้านการสื่อสารและ
สารสนเทศที่เรียกว่า “Information Gap” หรือภาวะ
ช่องว่าง (ความไม่เท่ากัน) ในการเข้าถึงสารสนเทศ 
ส่งผลให้นักวิชาการ ตลอดจนถึงผู ้ท่ีเก่ียวข้องใน
หลาย ๆ ประเทศต่างท�าการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหา ปัจจัย และผลกระทบของภาวะ 
Digital Divide อย่างจริงจัง เพื่อหาหนทางในการ
แก้ไขและลดผลกระทบของปัญหาดังกล่าว ซึ่งวิธี
การหรือแนวทางในการแก้ไขภาวะ Digital Divide 
เพื่อลดช่องว่าง (ความไม่เท่ากัน) ระหว่างกลุ่มคนที่ 
เรียกช่ือต่าง ๆ กันว่า “Bridge The Digital Divide” 
หรือ “Building the Bridge” เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะ

เรียกชื่อ วิธีการหรือแนวทางอย่างไรก็ตาม สิ่งที่วิธี
การหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาวะ Digital 
Divide ล้วนมีจุดหมายเดียวกัน คือ การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคให้กับคนทุกกลุ่มในการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและ
สารสนเทศ เพื่อให้คนทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงและ
สามารถน�าสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์
สูงสุด เมื่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเสมือนกลไกในการเร่งความเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่   
ก�าลังพัฒนา รวมทั้งมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิต การเรียนรู้ และการท�างาน จะเห็นได้ว่าปัญหา
ภาวะ Digital Divide เป็นปรากฏการณ์ที่ หลาย ๆ 
ประเทศจะต้องเผชิญไปตลอดศตวรรษที่ ๒๑

นอกจากนี้ แนวความคิด Digital Divide ไม่
ได้หมายถงึแต่สภาวการณ์แบ่งแยกกลุม่คนในสงัคม 
ออกเป็น ๒ ประเภท (“ผู้มี” กับ “ผู้ไม่มี”) ที่กล่าวไว้ 
บรรดานกัวจิยัต่างรายงานข้อเสยีเปรยีบทีเ่กดิกบั “ผู้
ไม่มี” ว่ามาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ที่
มีประสิทธิภาพต�่า คุณภาพต�่า หรือราคาที่สูงของ
การเชื่อมต่อเข้ากับเทคโนโลยีเครือข่าย (เช่น การ
เชื่อมต่อแบบ Dialup แบบ Narrowband แบบ 
Broadband ฯลฯ) ความยากล�าบากในการเข้าถึง
การใช้งานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่มีความทัน
สมัย นอกจากนี้ข้อเสียเปรียบที่เกิดกับ “ผู้ไม่มี” มา
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จากปัจจัยนอกเหนือจากเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
และสารสนเทศ เช่น ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวด้วย ส่วนอีกด้านหนึ่ง 
Digital Divide เป็นภาวะปัญหาในระดับสากล 
(Global Level) ส่งผลให้เกดิการแบ่งแยก (ช่องว่าง) 
เศรษฐกิจโลก เนื่องจากประเทศที่มีการให้บริการที่ 
เข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มากกว่า สามารถ
สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจท้ังในระดบัจลุภาค 
(ระดับประเทศ) และระดับมหภาค (ระดับสากล) ได้
ดีกว่า ซึ่งสังคมในปัจจุบันพบว่าการท�างานและการ
ศกึษามคีวามเกีย่วข้องโดยตรงกบัการใช้อนิเทอร์เนต็ 
กรณีประเทศใดก็ตามท่ีไม่สามารถเข้าถึงการใช้
อนิเทอร์เนต็และเทคโนโลยอีืน่ ๆ ได้นัน้ จะต้องเผชญิ
กับปัญหาความเสียหายด้านการศึกษา รวมทั้ง
ประชากรที่ขาดการศึกษาไม่สามารถแข่งขันทาง
เศรษฐกิจในระดับมหภาคได้ ส ่งผลกระทบให้
ประเทศยากจนประสบความยากล�าเค็ญจากภาวะ
เศรษฐกิจ ขณะที่ประเทศที่ร�่ารวยสามารถสร้าง
ความก้าวหน้าทางการศึกษาและเศรษฐกิจได้ แนว
ความคิด Digital Divide จึงถูกน�ามาอ้างอิงในการ
อธิบายความที่เกี่ยวกับภาวะช่องว่าง (ภาวะความ
ไม่เท่าเทียมกัน) ระหว่างคนที่เข้าถึงการใช้อินเทอร์ 
เน็ตที่ถูกเรียกว่า “ผู้มีสารสนเทศ” (“Information 

Haves”) กบัคนทีไ่ม่สามารถเข้าถงึการใช้อนิเทอร์เนต็ 
ที่ถูกเรียกว่า “ผู ้ขาดสารสนเทศ” (“Information 
Have-nots”) รวมทั้งการอธิบายความที่เกี่ยวกับ
ทกัษะของคน เช่น การแบ่งแยกระหว่างกลุม่คนทีใ่ช้
งานเทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงและการวิเคราะห์
ข้อมลูได้กบักลุม่คนทีไ่ม่สามารถใช้เทคโนโลยใีนการ
เข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลได้

ประเทศไทยเป ็นประเทศหนึ่งที่ประสบ
ปัญหาภาวะ Digital Divide เช่นเดียวกับประเทศ
อ่ืน ๆ ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ซึง่จากผลการส�ารวจ
ในปี ๒๐๑๔ โดย Statista พบว่าจ�านวนประชากรผู้
ใช้อินเทอร์เน็ต (นับรวมประเทศไทย) ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกคิดเป็นร ้อยละ ๔๔ ของจ�านวน
ประชากรผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก โดยข้อมูลปี 
๒๐๑๖ จาก NECTEC ระบุว่าประเทศไทย (อยู่ใน
ล�าดับที่ ๒๗ ของโลก) ที่มีจ�านวนประชากรผู ้ใช้ 
อินเทอร์เน็ตประมาณ ๔๓,๘๗๓,๗๓๒ คน (จาก
จ�านวนประชากรทั้งสิ้น ๖๙,๑๒๖,๔๑๒ คน) ซึ่งได้
รวมจ�านวนผู้ใช้ Mobile Internet ด้วย เพิ่มจาก 
๒๗,๖๕๓,๙๓๗ ในปี ๒๐๑๔ ที่ยังไม่มีการนับรวม
จ�านวนผู้ใช้ Mobile Internet ส่งผลให้รัฐบาลไทย
ให้การสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียนภายใต้ชื่อ “The Asean Initiative” และ
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กลุ ่มประเทศ APEC ในการแก้ไขปัญหาภาวะ 
Digital Divide โดยส่งเสริมการศึกษาเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ เพื่อให้เป็นหนทาง
ในการแก้ไขปัญหาภาวะดังกล่าว รวมท้ังให้ความ
ส�าคญักับการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ 
ระดมทรัพยากรมนุษย์และก�าหนดกรอบกฎหมายที่ 
เกี่ ยวข ้องกับเทคโนโลยีด ้านการสื่อสารและ
สารสนเทศด้วย ท้ังน้ีรฐับาลไทยคาดการณ์ว่า ความ
พยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาภาวะ 
Digital Divide จะช่วยให้ประเทศสามารถบรรลแุผน
ยุทธศาสตร์ IT ๕ ด้าน ประกอบด้วย E-government 
E-industry, E-education, E-commerce และ      
E-society ในการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและ
สารสนเทศ เพือ่สนบัสนนุการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิ 
(พาณิชย์และอุตสาหกรรม) และทางสังคม (การ
ศึกษาและสังคม) โดยมีการปฏิรูปและใช้ระบบ
ราชการและรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นแกนกลางใน
การบูรณาการระบบ IT ทั้ง ๕ ด้านเข้าด้วยกัน

ปัจจยัและผลกระทบของ Digital Divide
เมื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ของสภาพแวด 

ล้อมในปัจจุบันท่ีก่อให้เกิดปัญหา Digital Divide 
นั้น พบว่า มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบกับ
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปโดยรวมได้ดังนี้

๑. การเข้าถึงโครงสร้างทางกายภาพ (Phys-
ical Access) ของเทคโนโลยี โดยเฉพาะพิจารณา 
ประเด็นการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและ
สารสนเทศ เช่น คนสามารถเข้าถึงการใช้คอมพิว 
เตอร์หรือไม่? องค์กรได้จัดเตรียมและสร้างโครง 
สร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ส�าหรับ
การใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตเพียงพอหรือไม่? ค�าถามเหล่านี้มีผลต่อ
การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ จ�าเป็น
ต่อการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการ
ประเมนิเบ้ืองต้นและสะท้อนภาพรวมของกลุม่คนใน

องค์กรว่าสามารถเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่ 
นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านเทคนิคการเข้าถึงโครงสร้างทางกายภาพ
ของเทคโนโลยีด ้วย ดังนั้นการลงทุนเพื่อสร ้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน เทคโนโลยเีป็นปัจจยัเบ้ืองต้นและ
เป็นหนทางในการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบของภาวะ 
Digital Divide

๒. การเข ้าถึงการศึกษาและการเรียนรู ้    
(Literacy and Education) การที่คนสามารถเข้า 
ถึงการใช้โครงสร้างกายภาพดังกล่าวได้ จะต้องเป็น
ผู ้ มี องค ์ความ รู ้ ในการใช ้ เทคโนโลยี ให ้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นผู้เข้าถึงการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี (The Haves) และสารสนเทศ (The 
Information Haves) ในขณะผู้ที่ขาดองค์ความรู้ดัง
กล่าวไม่สามารถกระท�าได้เช่นนั้น จึงกลายเป็นผู้ที่
ไม่สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
(The Have-nots) และสารสนเทศ (The Informa-
t ion Have-nots)  ทั้ งนี้  คนกลุ ่มที่ ไม ่ เคยใช ้
คอมพิวเตอร์มาก่อน จะต้องถูกพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
เพื่อให้ใช้งานเป็น ดังนั้นการเรียนรู ้ เทคโนโลยี 
(Technological Literacy) จึงมีความจ�าเป็นในการ
พฒันาองค์ความรู ้เพือ่ให้เป็นผูใ้ช้งานทีม่ทีกัษะและ
เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการใช้สารสนเทศ 
(Value Added in Using Information) ให้มี
คุณภาพเหมาะกับวิถีชีวิตประจ�าวันของผู ้ ใช ้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
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๓. อุปสรรคด้านภาษา (Language Barri-
ers) การขาดความรู้ด้านภาษา โดยเฉพาะภาษา
อังกฤษ เป็นปัจจัยท�าให้เกิดปัญหาภาวะ Digital 
Divide ได้ เนื่องจากเอกสารสารสนเทศที่ปรากฏบน 
Web-pages ใน ระดับมหภาค จะเขียนเป็นภาษา
อังกฤษ (ภาษาทางการ) เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นผู้ใช้
สารสนเทศทีไ่ม่รูภ้าษาองักฤษ อาจไม่สามารถเข้าใจ
สารสนเทศใน Web-pages ส่งผลให้เกิดภาวะช่อง
ว่างระหว่างผู้รู้และผู้ไม่รู้ ภาษาดังกล่าวในการเข้า
ถึงและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
ได้ ยกตัวอย่าง กรณีคนญี่ปุ่นประสบปัญหาภาวะ 
Digital Divide ทีเ่กดิจากอปุสรรคทางด้านภาษา ส่ง
ผลให้เกดิภาวะช่องว่างในการเข้าถงึ และใช้ประโยชน์
จากสารสนเทศ (Information Gap) ในญี่ปุ่น อีก
กรณีหนึ่ง คือ กรณีคนจีนที่ประสบปัญหา ภาวะ 
Digital Divide เนื่องจากส่วนใหญ่เข้าถึงได้แต่
สารสนเทศที่เป็นภาษาจีนใน Web-pages จึง
สามารถ เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในระดับจุลภาคได้
เพยีงอย่างเดยีว ส่งผลให้คนจนีส่วนใหญ่ไม่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศในระดับ
มหภาคที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักได้ดีเท่าที่ควร   
ส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะ Digital Divide ทีข่าดสมดุล

ในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ (Information 
Imbalance) เป็นต้น

มุมมอง Digital Divide กับกองทัพเรือ
ปัจจุบันเทคโนโลยีด ้านการสื่อสารและ

สารสนเทศมบีทบาทส�าคญักบัการน�ามาประยกุต์ใช้
งานในองค์กร จะเห็นได้ว่าองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว ต่างน�าเอา
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศมาเป็น
ยุทธศาสตร์หลักในการเสริมสร้างความทันสมัย 
ความรู้ความสามารถ และการสร้างความได้เปรียบ
ให้กับองค์กร ส่งผลให้แนวความคิดการบริหารสมัย
ใหม ่ภายในองค ์กรมีส ่วนเกี่ยวข ้องกับการใช ้
เทคโนโลยีด ้านการสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่ง
เทคโนโลยีโดยตัวของมันเองแล้วเป็นเพียงเครื่องมือ 
(Tool) ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น หัวใจของความ
ส�าเร็จในการน�าเอาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา
องค์กรจึงขึ้นอยู่กับ “วิธีการใช้และการประยุกต์ใช้
งานเท่านั้น” แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
การขาดความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก่อให้
เกิดปรากฏการณ์ปัญหาภาวะ Digital Divide ที่มา
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จากความไม่สมดลุกนัระหว่างการพฒันาและการใช้
งานเทคโนโลยี ท�าให้เกิดปัญหาภาวะความไม่เท่า
เทียมกัน (ช่องว่าง) ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีด้านการสือ่สารและสารสนเทศ โดยที่
เทคโนโลยเีป็นตวัแบ่งแยกภาวะดงักล่าวออกเป็น ๒ 
ส่วน คือ ส่วนที่ เป ็นสารสนเทศและส่วนที่ เป ็น
เทคโนโลย ีส่งผลให้เกดิข้อจ�ากดัหรอือปุสรรคในการ
ประยุกต ์ ใช ้ เทคโนโลยีด ้ านการสื่ อสารและ
สารสนเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการบริหาร
จัดการและพัฒนาองค์กร

กองทัพเรือได้น�าเอาเทคโนโลยีด้านการส่ือ 
สารและสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในเชิงยุทธศาสตร์ 
เพื่อบริหารจัดการ เสริมสร้างความทันสมัย และ
สร้างความได้เปรียบให้กับกองทัพ แต่ไม่อาจตอบ
สนองตามวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีด้าน
การสื่อสารและสารสนเทศของกองทัพเรือเท่าที่ควร 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการท่ีกองทัพประสบกับปัญหา
ภาวะ Digital Divide จากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว 
เช่นเดียวกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาค
เอกชนก�าลังประสบอยู ่ ดังนั้นเพื่อให้กองทัพเรือ
สามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จ�ากัดและใช้
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบดังกล่าวให้ 
สนองเข้ากับแนวความคิดและการใช้งานด้านการ
บริหารที่เกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้เขียนจึงได้น�าเสนอบทความ
นี้ เพื่อให้กองทัพเรือ (หรือเหล่าทัพ อื่น ๆ) ตระหนัก
ถึงความส�าคัญของภาวะ Digital Divide ดังจะเห็น
ได้จากปัจจัยและผลกระทบของ Digital Divide    
ทัง้ ๓ ประการ คอื การเข้าถงึโครงสร้างทางกายภาพ 
การเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ และอุปสรรค
ด้านภาษา ล้วนเป็นอุปสรรคที่มี ผลกระทบต่อการ
ประยุกต์ใช้งานและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ
สื่อสารและสารสนเทศของกองทัพ สิ่งที่ผู้เขียน หวัง
เป็นอย่างยิ่งก็ คือ การท่ีกองทัพเรือ (หรือเหล่าทัพ

อ่ืน ๆ) มีความเข้าใจที่ชัดเจน มีการศึกษาและวิจัย
แนวความคิด Digital Divide อย่างถ่องแท้ เพื่อให้
ทราบสภาพปรากฏการณ์ Digital Divide ที่เกิดขึ้น
จริง ภายในกองทัพเรือ (หรือเหล่าทัพอ่ืน ๆ) เพราะ
สิง่เหล่านีม้คีวามส�าคญัและมผีลกระทบกบัแนวทาง
ในการพัฒนา ขีดความสามารถเทคโนโลยีด้านการ
สื่อสารและสารสนเทศของกองทัพเรือ (หรือเหล่า 
ทัพอ่ืน ๆ)

ควำมเห็นและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
การแสดงความตระหนักรู ้ เกี่ยวกับความ

ส�าคัญและบทบาทของเศรษฐกิจและสังคมฐาน
ความรู้ที่อิงการใช้สารสนเทศในอนาคต เป็นเรื่องที่
มีความส�าคัญ แต่สิ่งที่ส�าคัญกว่าคือ การขาดความ
รูแ้ละความเข้าใจทีเ่กีย่วข้องกบัประเด็นเรือ่ง Digital 
Divide ที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานและพัฒนา
เครื่องมือทางเทคโนโลยีด ้านการสื่อสารและ
สารสนเทศ มาเป็นตัวขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกจิและ
สังคมดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้น�าองค์กรคนใด
แสดงเจตนารมณ์ในการ Bridge the Digital Divide 
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ภาวะ Digital Divide 
เป็นปัญหาหลายมิติ ในขณะที่คนทั่วไปเข้าใจว่า
ภาวะดังกล่าวเกิดจากการเข้าถึงการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี เพียงอย่างเดียว ปัจจัยอื่น ๆ เช่น 
องค์ความรู้ ทักษะการใช้งาน บริบทของสารสนเทศ 
ข้อจ�ากัดทางสังคม ข้อจ�ากัดทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 
ล้วนมผีลกระทบกบัภาวะ Digital Divide ด้วยกนัทัง้
สิ้น ดังนั้น หากกองทัพเรือ (หรือเหล่าทัพอื่น ๆ) 
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ต้องการริเริ่มแนวทางการแก้ปัญหา Digital Divide 
กองทัพเรือจะต้องกลั่นกรองประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภาวะ Digital Divide แล้วก�าหนดกรอบแนวความ
คิดดังกล่าวให้มีความชัดเจน เนื่องจากปัญหา 
Digital Divide มีหลายมิติ จึงควรมีการพิจารณา
ปัญหาในทุกมิติให้ครบถ้วน ในเบื้องต้นน้ี จะขอ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะ Digital 
Divide เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารและสารสนเทศให้กับกองทัพเรือ 
(หรือเหล่าทัพอื่น ๆ) ซึ่งมี ๒ ประเด็นหลักด้วยกัน

๑. กองทัพเรือ (หรือเหล่าทัพอื่น ๆ) ควรจัด
เตรียมโครงสร้างทางกายภาพของเทคโนโลยีไว้ให้
พร้อม เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต การ
เช่ือมโยงบริบทสารสนเทศของเครือข่ายภายในและ
ภายนอกกองทัพ และการสนับสนุนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อ
เป็นการสร้างโอกาสให้ข้าราชการและ ลูกจ้าง
ของกองทัพเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีของกองทัพ การท�าเช่นนี้ เป็นการส่ง
เสริมบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีในลักษณะ Learning by Doing ให้แก่ 
ข้าราชการและลูกจ้างภายในกองทัพ ซึ่งเป็นหนทาง
เบือ้งต้นในการลดระดบัภาวะปัญหา Digital Divide 
ของกองทัพ

๒. กองทัพเรือ (หรือเหล่าทัพอื่น ๆ) ควรส่ง
เสรมิให้มกีารศกึษาและใช้งานเทคโนโลย ีเช่น มกีาร
อบรม การใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ต่าง ๆ รวมทัง้วธิกีารวเิคราะห์
และประยุกต์ใช้สารสนเทศให้กับข้าราชการและ
ลูกจ้าง เพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
ทักษะการประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีกับงานได้ 
การท�าเช่นนี้ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการผลิตผู้ใช้
เทคโนโลยี (Users) และผู้พัฒนาโครงสร้างเทคโน 
โลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นวิธีเบ้ืองต้นในการลดภาวะ Digital Divide 
ของกองทัพ

บทสรุป
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสาร 

สนเทศมีบทบาทส�าคัญต่อการบริหารจัดการของ 
กองทัพเรือ เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเครื่องมือเชิง
ยุทธศาสตร์ที่ใช้สร้างอ�านาจความได้เปรียบให้กับ
กองทัพ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตัวเทคโนโลยีเอง
กลับสร้างความเสียเปรียบให้กับกองทัพเรือ (หรือ    
เหล่าทัพอื่น ๆ) ได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากกองทัพเรือ
มข้ีอจ�ากดัในการเข้าถงึการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
ท�าให้เกิดสภาวการณ์ แบ่งแยกคนออกเป็น ๒ กลุ่ม 
คือ กลุ่มคนที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี (The Have) 
และสารสนเทศ (The Information Have) อีกกลุ่ม 
คือ กลุ ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี (The 
Have-not) และสารสนเทศ (The Information 
Have-not) ส่งผลให้เกิดภาวะความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างกลุ่มคนภายในกองทัพเรือ (หรือเหล่าทัพ   
อื่น ๆ) ที่เรียกว่า “Digital Divide” ซึ่งบทความนี้
ต้องการกระตุ้นให้เห็นความส�าคัญ และสะท้อนให้
เห็นถึงผลกระทบของ Digital Divide ที่มีต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศ
ของ กองทัพเรือ (หรือเหล่าทัพอ่ืน ๆ) ในอนาคต

การที่กองทัพเรือ (หรือเหล่าทัพอ่ืน ๆ) เห็น
ความส�าคญัของแนวความคดินี ้กเ็ปรยีบเสมอืนการ
ดูแล เอาใจใส่ร่างกายของตัวเรานั่นเอง เพราะตัว
เทคโนโลยีของกองทัพเรือเปรียบเสมือนสรีระของตัว
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เรา มีระบบคอมพิวเตอร์เป็นเสมือนตัวร่างกายของ
เรา มีระบบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเป็น
เสมือนสมองของเรา มีระบบปฏิบัติการเป็นเสมือน
ระบบเส้นเลือด และมีระบบเครือข่ายเป็นเสมือน
ระบบประสาทของเรา ดังน้ันการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศน้ี ก็คือ 
การบริหารจัดการองค์รวมของส่วนต่าง ๆ ให้เกิด
ความสมดลุกนั จดัสรรให้เกดิการประสานกนัให้เกดิ
ประโยชน์กับกองทัพเรือ (ตัวเรา) มากที่สุด ดังน้ัน

หาก Digital Divide เป็นเสมือนโรคที่มีผลกระทบ
ท�าให้สรีระของเราผิดปกติไป เราจะต้องเร่งท�าการ
รักษาเพื่อให ้ตัวเรากลับเป ็นปกติ สามารถท�า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตามที่ตัวเราต้องการได้อีก 
เช่นเดียวกัน เมื่อกองทัพเรือ ประสบปัญหาภาวะ 
Digital Divide กองทัพจะต้องหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการ Bridge the Digital 
Divide เพื่อให้กองทัพเรือ (หรือเหล่าทัพอ่ืน ๆ) 
สามารถรักษาสมดุลในการบริหารจัดการองค์รวม 
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศของกอง
ทัพให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพัฒนาขีดความ
สามารถ (Competency) ของกองทัพเรือในการ
สร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนา
กองทัพให้เป็นองค์การแห่งการสร้างสรรค์และ
ประยกุต์ใช้นวตักรรมเทคโนโลยด้ีานการสือ่สารและ
สารสนเทศในอนาคต
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ช่ือบทความภาษาอังกฤษนี้ เป ็นค�าศัพท์
เฉพาะทางภาษาศาสตร์ที่ยังไม่มีการบัญญัติเป็น
ภาษาไทย เท่าที่ได้ค้นหาใน “ศัพท์ภาษาศาสตร์” 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ค�าจ�ากัดความภาษา
อังกฤษมีต่าง ๆ กันไป เช่น

Placeholder name, a term or terms  
referring to something or somebody whose 
name is not known or, in that particular      
context, is not significant or relevant

Placeholder(s): something used or      
included temporarily or as a substitute for 
something that is not known or must remain 
generic; that which holds, denotes, or reserves 
a place for something to come later.

A place holder is a word (such as     
whatchamacallit) used by speakers to signal 
that they don’t know or can’t remember a more 
precise word for something. Also known as 
kadigan, tongue-tipper, and dummy noun

ถ้าจะสรุปให้ง่ายที่สุดก็คือ Placeholder คือ
การใช้ค�า (ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นค�านาม) มาแทนค�าที่
ผู้พูดนึกไม่ออกหรือจ�าไม่ได้ว่าค�าที่ตรง ๆ ชัดเจนคือ
ค�าอะไร ผู้เรียนภาษาอาจเคยได้ยินค�าเหล่านี้อยู่ใน
ประโยคที่เจ้าของภาษา (Native speaker) พูดอยู่

เสนาศึกษา

ประปราย เมื่อผู ้เขียนศึกษาอยู ่ต่างประเทศและ
ได้ยินอาจารย์ใช้ค�าเหล่านี้ก็พยายามจะคิดสื่อความ
หมายจากบริบทที่อาจารย์ใช้อยู่ แรก ๆ ก็ไม่ค่อย
เข้าใจแต่เมื่อฟังไปบ่อย ๆ ก็จะเริ่มจับความได้        
มีอาจารย ์สอนภาษาศาสตร ์ท ่านหนึ่งชอบใช ้    

Placeholders อยู่สองค�าบ่อย ๆ นั่นก็คือ What 
have you และ What not เมื่อคุ้นชินกับอาจารย์ก็
จะเข้าใจว่าอาจารย์หมายถึงอะไรในบริบทนั้น ๆ 

What have you ที่อาจารย์ใช้ก็มักจะหมายความว่า 
whatever, anything, all else, or others ส่วน 
What not ก็จะหมายถึง et cetera (etc.) or and 
so on

ตัวอย่าง Placeholders ที่ใช้ในภาษามีดังนี้ 
“You need something to sell.  Now this could 
be anything. It could be a thingamajig or a 
whosi-whatsi or (pulls out a whatchamacallit 
candy bar from his pocket)

(Steve Carell as Michale Scott in     
“Business Office,” The Office)

“Work,  the what’s  –i ts-name of         
thingummy and the thing-um-a bob of the 
what’d you-call-it.”

(P.G. Wadehouse, P Smith, Journalist, 
1915)

อาจารย์ไก่
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Placeholders เหล่านี้บางค�ามีรูปแบบหลาก
หลาย (Variants) แต่ค�าจ�ากัดความก็เหมือน ๆ กัน
เช ่น thing, thingo, thingy, thingummy,          
thingamabob, thingamajig, thingummyjig,     
ค�าจ�ากัดความคือ…used to refer to or address 
a person or thing whose name one has         
forgotten, does not know, does not need to 
mention, ex. ‘One of those thingamajigs for 
keeping all the fireplace tools has together’

ค�าอื่น ๆ เช่น doohickey ก็มีค�าจ�ากัดความ
คล้าย ๆ กันคือ…a small object or gadget,       
especially one whose name the speaker does 
not know or cannot recall, ex. ‘a garage      
filled with electronic parts and other valuable       
doohickeys’

ค�าอธิบายทางภาษาศาสตร์ส�าหรับ Place-
holders ก็คือเป็นตัวแทน (Stand in word) เมื่อผู้
พูดไม่รู้ว่าจะเรียกของบางอย่างว่าอะไรซึ่งเชื่อมโยง
กับปรากฎการณ์ท่ีเรียกว่า Tip-of-the-tongue 
Phenomenon (TOT) ซึ่งเป็นสภาวะปรกติของผู้ใช้
ภาษาในทุกเพศวัย แต่อาจจะเป็นมากขึ้นเมื่ออายุ
มากขึ้น ชื่อของปรากฎการณ์มาจากส�านวนภาษา

อังกฤษที่ว่า “It’s on the tip of my tongue.” เมื่อ
ผู้พูดนึกค�าที่จะพูดไม่ออก ค�าจ�ากัดความของ TOT 
เป็นภาษาอังกฤษคือ…TOT is the phenomenon 
of failing to retrieve a word from memory, 
combined with partial recall and the feeling 
that retrieval is imminent. TOT reveals that 
lexical access occurs in stages.

Placeholders เป็นเครื่องมือทางภาษาที่มี
ประโยชน์หลากหลาย (Versatile) ทกุภาษาใช้เครือ่ง
มือนี้ เช่นในภาษาอิตาเลียนมีค�าว่า Coso  เช่นเดียว
กับภาษาฝร่ังเศสมีค�าว่า Machin ทั้งสองค�าแปลว่า 
“สิ่งของ” ส่วนภาษาไทยก็มีค�าว่า “ไอ้นั่น” “ไอ้โน่น” 
“ไอ้นี่” “อันนั้น” “อันนี้” เป็นต้น ปรากฎการณ์ทาง
ภาษาเช่นนี้เปิดเผยให้เรารู้ว่าการเข้าถึงค�าศัพท์ของ
ผู้ใช้ภาษานั้นเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอน

       

WIKIPEDIA
LINGUA OBSCURA ARCHIVES
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ตอนที่ ๓
ขณะที่พระยาราชนิกูล (ทองค�า) อยู่ที่บ้าน

สะแกกรังนั้น  ภรรยาให้ก�าเนิดบุตรชายคนโต
ช่ือ “ทองดี” มีความปรากฏเป็นหลักฐานในพระราช
หัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัวที่ทรงมีถึง  เซอร์  จอห์น  เบาริ่ง  ในหนังสือ THE 
KINGDOM AND PEOPLE มีความแปลดังน้ี

 “ผู ้ซึ่งเป็นพระมหาชนกแห่งปฐมกษัตริย์
ราชวงศ์จักรี และเป็นพระอัยกาของพระบิดาแห่ง
กษตัรย์ิองค์ปัจจุบนั (คอื ตัวข้าพเจ้าเอง) ของประเทศ
สยาม เป็นราชโอรสอันสูงศักดิ์ของราชวงศ์ที่สืบเชื้อ
สายมาจากตระกูลขุนนาง กระทรวงต่างประเทศ ซึ่ง
ได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา และต่อมาได้
ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บ้านสะแกกรัง อันเป็นหมู่บ้าน
เล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น�้า อันเป็นสาขาของแม่น�้า
ใหญ่เช่ือมอาณาเขตติดต่อภาคเหนือและภาคใต้
ของประเทศสยาม ประมาณเส้นรุ้ง ๑๓” ๑๕” ๓๐ 
เหนอื ดจูะกว่าบ้างเลก็น้อย เส้นแวง ๙๙” ๙๐”ตะวนั
ออก เล่ากันว่าบุคคลผู้มีความส�าคัญได้ถือก�าเหนิด
ที่นี่ และกลายเป็นผู ้มีความรู ้ความสามารถเป็น
พิเศษของราชวงศ์สยามที่มาจากหมู่บ้านสะแกกรัง 
สู่กรุงศรีอยุธยา…”

บุคคลผู้มีความส�าคัญถือก�าเนิดท่ีบ้านสะแก
กรังตามหลักฐานนี้ คือทองดี  นั้นต่อมาก็คือสมเด็จ
พระปฐมบรมมหาชนกนาถ (ทองดี) ผู ้ซึ่งเป็นพระ 

บรมชนกนาถของต้นราชวงศ์จักรีน่ันเอง
  “นายทองดี” บุตรชายคนโตของพระยาราช 

นิกูล (ทองค�า) ผู้นี้เกิดที่บ้านสะแกกรัง  แขวงเมือง
อุทัยธานี ได้ติดตามบิดาและมารดาเข้ามาอยู่ที่กรุง
ศรีอยุธยา  เมื่อเจริญวัยบิดาจึงได้น�าตัวเข ้ารับ
ราชการอยู่ด้วยที่กรมมหาดไทย  โดยช่วยงานอยู่กับ  
ตนในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ ์ 
(พ.ศ. ๒๒๗๕-๒๓๑๐) นายทองดีได้รับราชการจน
ได้รบัต�าแหน่งเป็น “หลวงพนิจิอักษร” ในเสมยีนตรา
กรมมหาดไทย ครั้นเม่ืออายุได้  ๒๐ ปี  หลวงพินิจ
อักษรจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

เมือ่ลาสกิขาบทแล้วพระยาราชนกิลู (ทองค�า) 
จึงได้สู่ขอ “ดาวเรือง” (บางแห่งว่าชื่อ “หยก”) หลาน
สาวของพระยาอภยัราชา สมหุนายกว่าราชการแผ่น
ดินในกรุงศรีอยุธยา ได้แต่งงานอยู่กินตามประเพณี 
ต่อมาหลวงพินิจอักษร (ทองดี) ได้รับแต่งตั้งเป็น 
พระอักษรสุนทรศาสตร์  เสมียนตรากรมมหาดไทย 
มีหน้าที่ร่างพระราชสาสน์ตราต่าง  ๆ  ของพระมหา
กษัตริย ์และรักษาพระราชลัญจกร  อันเป็นตรา
ประจ�าแผ่นดิน

เจ้าคุณพระอักษรสุนทรศาสตร์ (ทองดี) และ
คุณนายดาวเรืองได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ภายในก�าแพง 
ตรงกันข้ามกับป้อมเพชรด้านหลังนั้น  ปรากฏว่าได้
เป็นทีร่กัใคร่ของคนทัว่ไป  เมือ่มฐีานะดีขึน้จงึได้ถวาย

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ หมายเหตุแห่งสยาม
ราชวงศ์จักรี (CHAKRI MONARCH)
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เนื่องด้วยเจ้าคุณพระฯ  นั้นมีบุตรธิดาที่อายุ
ยังน้อยอยู่หลายคน  จึงต้องการผู้เลี้ยงดูบุตรชาย
หญิง ท�าให้ได้ตกลงใจสูข่อน้องสาวของคุณนายดาว
เรือง  มาแต่งงานเป็นแม่น้า  เพื่อดูแลครอบครัว     
ต่อไป ต่อมานางได้มีบุตรด้วยกันคนหนึ่งเป็นหญิง      
ชื่อ  กุ (คือ  เจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทรเทวี  หรือ  เจ้า
ครอกวัดโพธิ์)

เด็กชายทองด้วง เมื่ออายุได้ ๑๓ ปี  เจ้าคุณ
พระฯ  และ  คุณแม่น้าฯ  นั้นได้จัดให้มีพิธีโกนจุก 
พร้อมกับนิมนต์พระภิกษุเจ้าฟ้านเรนทร์  กรมขุน       
สุเรนทร์พิทักษ์ เสด็จมาท�าพิธีโกนจุก และรดน�้า

ครั้นเมื่อนายทองด ้วงมีอายุพอที่จะรับ
ราชการได้แล้ว พระอักษรสุนทรศาสตร์ (ทองดี) ได้
น�าตัวเข้าถวายเป็นมหาดเล็กในเจ้าฟ้าอุทุมพร กรม
ขุนพรพินิจ  ส่วนบุตรชายคนที่สองชื่อบุญมานั้นได ้
รับราชการเป็นทหารใน พ.ศ. ๒๒๙๓

ต่อมา  พ.ศ.  ๒๓๐๑  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกษฐ์  เสด็จสวรรคตลง และได้มอบราชสมบัติ
ให้แก่เจ้าฟ้าอุทุมพร กรมขุนพรพินิจ ขึ้นครองราชย์
เป็นกษัตริย์  สมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรครองราชย์มาได ้
๒ เดอืนกม็เีหตทุีท่�าให้พระองค์ต้องเวนคนืราชสมบตัิ
นั้นให้แก่ เจ้าฟ้าเอกทัศน์ กรมขุนอนุรักษ์มนตรี พระ
อนุชาขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ต่อมา  ทรงพระนาม
ว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุริยามรินทร์” หรือ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์

ใน พ.ศ. ๒๓๐๒ นายทองด้วงมีอายุได้ ๒๒ 
ปี  พระอักษรสุนทรศาสตร์ (ทองดี) บิดาจึงได้จัดพิธี
บวชให้ตามประเพณี  โดยจ�าพรรษาอยู ่ที่วัดมหา
ทะลาย อยู่ร่วมกับพระภิกษุสิน (คือ สมเด็จพระเจ้า 
ตากสิน) ระหว่างที่อุปสมบทอยู่นั้น  จีนแสหมอดูได้
ท�านายพระภิกษุทั้งสองไว้ว่าจะได้เป็นกษัตริย์  ดัง
พระนิพนธ์ในเรื่อง  สามกรุง  ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ ว่า

ทีด่นิสร้างวดัชือ่วดัทอง (ต่อมาเปลีย่นเป็นวดัสวุรรณ
ดาราม) ไว้ใกล้ ๆ บ้านและถือเป็นวัดประจ�าตระกูล
ตามคตโิบราณทีน่ยิมสร้างวดัให้ลกูหลานวิง่เล่นและ
ใช้ท�าบุญในหมูญ่าตทิีร่วมตวักนัเป็นชมุชนใหญ่

คุณนายดาวเรืองภรรยาของพระอักษรสุนทร
ศาสตร์(ทองดี)นั้นมีบุตรคนแรกเป็นหญิงชื่อสา คน
ที่สองเป็นชายชื่อราม  และบุตรคนที่สามเป็นหญิง 
ชื่อแก้ว

ครั้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๒๗๙ คุณนายดาวเรืองได้
ตั้งครรภ์บุตรคนที่สี่ พอเวลาครรภ์แก่จวนใกล้คลอด
นั้น พระภิกษุเจ้าฟ้านเรนทร์  กรมขุนสุเรนทร์พิทักษ์ 
พระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ซึ่ง
เสด็จออกทรงผนวชนั้นได้เสด็จมาเยี่ยม  และได้ท�า
น�้ามนต์สะเดาะเคราะห์ให้นางคลอดบุตรง่าย  ครั้น
ถึงวันพุธ  เดือน ๔  แรม ๕  ค�่า  ปีมะโรงตรงกับวัน     
พุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๗๙ คุณนายดาวเรืองได้
คลอดบุตรเป็นชาย ในครัง้นัน้พระภกิษเุจ้าฟ้านเรนทร์ 
กรมขุนสุเรนทร์พิทักษ์ ทรงฉีกชายสบงผูกคอเด็กให้
เป็นมงคล  บุตรชายคนที่สี่นี้พระอักษรสุนทรศาสตร์
ตั้งชื่อว่า “ทองด้วง”

เมื่อทองด้วงอายุได้ ๕  ขวบนั้น  ชอบวิ่งเล่น
ตามประสาเดก็ผูช้าย ครัง้หนึง่เดก็ชายทองด้วงได้วิง่
ถลาเข้าไปในกองไฟท่ีลกุโชนโดยท่ีคณุนายดาวเรอืง
ไม่ทันเห็น สา และ แก้ว พี่สาวทั้งสองคนเห็นจึงช่วย
กันดึงร ่างเด็กชายทองด้วงออกมาจากกองไฟ 
ปรากฏว ่าเนื้อตัวของเด็กชายทองด้วงไม ่เป ็น
อันตรายแต่อย่างใด  นับเป็นสิ่งอัศจรรย์ในบุญญา   
ธิการที่เกิดขึ้นในสมัยยังเป็นเด็ก

ต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑ ค�่า 
ปีกุน ตรงกับวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๒๘๖ เวลา ๒ 
ยามเศษ คณุนายดาวเรอืงได้คลอดบตุรคนท่ี ๕ เป็น
ชายชื่อบุญมา หลังจากนั้นไม่นานคุณนายดาวเรือง
ได้ถึงแก่กรรม จึงท�าให้พระอักษรสุนทรศาสตร์โศก
เศร้าเป็นอย่างมาก
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     “ท่านเป็นบุรุษต้องตามลักษณ์        ล้วนแล

    บุญเด่นเห็นประจักษ์  เจิดหล้า

             จักสู่กระภูศักดิ์                          สุรกษัตริย์

              สืบศุภวงษ์ตรงหล้า                      สฤษดิ์เลี้ยงเวียงสยาม” 

ครั้นเมื่อพระภิกษุทองด้วงลาสิกขาบทแล้ว 
พระอักษรสุนทรศาสตร์ (ทองดี) ได้ไปสู่ขอ “นาค” 
บุตรีของเศรษฐีทอง  และนางสั้น  ชาวบ้านอัมพวา 
แขวงบางช้าง เมอืงราชบุรมีาแต่งงานกบันายทองด้วง

ส่วนนายบุญมานั้นพออายุได้ ๑๖ ปี  ได้เข้า
รับราชการเป็นมหาดเล็กในเจ้าฟ้าเอกทัศน์ กรมขุน
อนุรักษ์มนตรี ต่อมานายบุญมาน้ันได้รับแต่งตั้งเป็น
นายสุดจินดา มหาดเล็กหุ้มแพรเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๖

ต่อมานายทองด้วงน้ันได้ย้ายไปรับราชการ
อยู่ที่เมืองราชบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๐๓ ภายหลังได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นหลวงยกกระบัตรเจ้าเมืองราชบุรี  จึง
ได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านอัมพวา แขวงบางช้าง
อันเป็นบ้านต้นตระกูลของคุณนาค ภรรยา

นายสิน  ผู ้เป็นสหายเมื่อครั้งบวชนั้นได้รับ
ราชการ  จนมีต�าแหน่งเป็นพระยาตาก (สิน) เจ้า
เมืองตาก ภายหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระยาวชิร
ปราการ (สิน) เจ้าเมอืงก�าแพงเพชรเมือ่ พ.ศ.๒๓๐๘ 
จึงเดินทางมารับต�าแหน่งในกรุงศรีอยุธยา ประจวบ
กับเป็นเวลาที่มีข่าวว่า พม่ายกกองทัพเข้ามาท�าศึก
สงคราม ท�าให้พระยาตาก  (สิน) ได้ถูกขอตัวให้อยู่
ช่วยราชการทัพที่กรุงศรีอยุธยาก่อน  โดยแต่งตั้งให้
เป็นนายกองทัพเรือ  ตั้งรับศึกพม่าที่ยกมาตีกรุงศร ี
อยุธยา พระยาตาก  (สิน)  ได้สู้รบเป็นสามารถ  แต่
เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ไม่สนใจการศึก
สงคราม  และมีความอ่อนแอไม่คิดท�าการสู้รบกับ
ข้าศึก  จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ท�าให้เหล่าทหารหาญต่าง
ท้อแท้หมดก�าลังใจ  จนในท่ีสุดเมื่อวันเสาร์ที่  ๓ 
มกราคม  พ.ศ.  ๒๓๑๐  พระยาตากหรือพระยา      
วชิรปราการ (สิน) จึงตัดสินใจน�าก�าลังจ�านวนมาก
(ใช้ค�าพูดเรียกว่า ๕๐๐ หมายถึง จ�านวนมากนับไม่
ได้ )ออกจากค่ายวัดพิชัยตีฝ่าด่านพม่าไปทางตะวัน

ออก ผ่านบ้านหันตรา บ้านข้าวหันตรา บ้านข้าวเม่า 
มุ่งหน้าไปทางหัวเมืองชายทะเลตะวันออก โดยมุ่งที่
จะไปตัง้มัน่เพือ่รวบรวมก�าลงัอยูใ่นหวัเมอืงด้านนอก

ครั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงในวันที่   ๗ 
เมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐  เวลา ๑๖.๐๐ น. ตรงกับวัน
ขึ้น ๙ ค�่า  เดือน ๕ ปีกุน นพศก ท�าให้พม่าเข้ากรุง
ศรีอยุธยาท�าการเผาบ้านเรือนเสียหายมากขึ้น จาก
เดิมที่ถูกปล้นสดมภ์เผาบ้านเรือนอยู่แล้ว  ผู้คนพา 
กนัระส�า่ระสายต้องพากนัท้ิงกรงุ  หนเีอาตวัรอดหลบ
ไปอาศัยอยู่ตามเมืองต่าง  ๆ  ในครั้งนั้นพระอักษร
สุนทรศาสตร์ (ทองดี) และภรรยาชื่อ มา พร้อมด้วย
บุตรชายที่เกิดจากคุณมา ชื่อ ลา นั้นได้พากันอพยพ
หนีขึ้นไปอยู่กับเจ้าพระยาพิษณุโลก (เรือง) ซึ่งสนิท
สนมกัน ประกอบกับเมืองพิษณุโลกนั้นเป็นบ้านของ
คุณมา ภรรยาด้วย

ส่วนนายสุดจินดา (บุญมา) บุตรชายคนที่
สองนั้น ได้หลบออกจากกรุงพร้อมด้วยเพื่อนร่วมใจ
อกี ๒ คน เลด็ลอดลงเรอืโกลนพร้อมด้วยฆ้องกระแต 
อันเป็นสมบัติของเจ้าคุณปู่ (คือ  พระยาราชนิกูล) 
ล่องมาตามล�าน�้า  หลบหลีกวางกลอุบายลวงพม่า
โดยคว�า่เรอืล่องตามน�า้ และเมือ่กูเ้รอืแล้วพบว่าฆ้อง
กระแตนั้นยังผูกติดเรืออยู่ไม่จมน�้าหายไป  จึงเก็บ
รักษาเป็นสมบัติของตระกูลต่อมา  นายสุดจินดา
(บุญมา)ได้ล่องเรือลงไปทางใต้ จนสามารถตามหา
หลวงยกกระบัตร พี่ชายซึ่งอยู่ที่เมืองราชบุรีจนพบ 
ขณะนัน้หลวงยกกระบัตร (ทองด้วง) ได้พาครอบครวั
หลบหนีพม่าอยู่ในป่า

นายสดุจนิดา (บุญมา) น้องชายได้ชกัชวนให้ 
พี่ชายไปรับราชการอยู่กับพระยาวชิรปราการ (สิน)   
เจ้าเมืองตาก ที่ช่วยราชการทัพป้องกันพระนครและ
ได้น�าก�าลังหลบหนีออกมารวบรวมไพร่พลเพื่อกอบ
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กู้อิสรภาพ  ซ่ึงมีข่าวว่าตั้งมั่นอยู่ที่เมืองระยอง
แต่เนื่องจากคุณนาค  ภรรยาของหลวงยก

กระบัตร (ทองด้วง) ขณะนั้นก�าลังตั้งครรภ์อยู่ จึงได้
ฝากพระธ�ารงค์ ๓  วง  และดาบทองค�าเล่มหนึ่งไป
มอบให้พระยาวชิรปราการ (สิน) แทนตัว พร้อมกับ
แนะน�าให้นายสดุจนิดา (บญุมา) น้องชายไปรบันาง
นกเอี้ยงมารดาของพระยาวชิรปราการ (สิน) จาก
บ้านแหลม เมอืงเพชรบุรไีปพร้อมกนัด้วย  เพือ่จะได้
ไปอยู่กับพระยาวชิรปราการ (สิน) ผู้เป็นบุตรให้หาย
ห่วงใย   ส่วนตนนั้นเมื่อสิ้นภาระแล้วจะติดตามไป
สมทบด้วยในภายหลัง  ขอให้คุณนาคภรรยาคลอด
บุตรเสียก่อน มีความปรากฏในพงศาวดารว่า

“ส่วนสุดจินดา มหาดเล็กนั้นหนีออกไป
พ�านักอยู่ ณ เมืองชลบุรี ครั้นเมื่อรู้ข่าวว่าเจ้าตาก
ออกไปตั้งอยู่ ณ เมืองจันทบุรี จึงพาพรรคพวกบ่าว
ไพร่เดินบกออกไปพ่ึงด้วยเจ้าตาก เจ้าตากก็รับไป
ชุบเลี้ยงตั้งเป็นพระมหามนตรี เพราะรู้จักคุ้นเคยกัน
มาแต่ก่อนกรุงยังไม่เสียนั้น”

ขณะนั้นเจ้าเมืองอื่น  ๆ  ได้ถือโอกาสตั้งตน
เป็นใหญ่ในยามที่บ้านเมืองระส�่าระสาย  ส�าหรับ
พระยาวชิรปราการ (สิน) นั้น  ได้พยายามรวบรวม
ก�าลังจากทหารที่หนีออกจากกรุงศรีอยุธยาและ
ท�าการปราบปรามพม่าและบรรดาก๊กต่าง ๆ ไว้เป็น
พวก

ในที่สุดพระยาวชิรปราการ(สิน) หรือ พระยา
ตาก   นั้นได้สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อวันที่  ๒๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๑๑    ทรงพระนามว่า  สมเด็จ
พระบรมราชาที่  ๔  หรือเรียกกันทั่วไปว่า  สมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรี  หรือ  สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช   สิ่งแรกที่ต้องท�าคือ สร้างพระนครให้เป็น
ที่มั่นคงก่อน  โดยใช้เมืองธนบุรีศรีสมุทร  เมืองด่าน
ขนอนบางกอกนั้นเป็นราชธานี  เพื่อรวบรวมก�าลัง
และปราบชุมนุมต่างๆให้เป็นปึกแผ่นต่อไป

ครัง้นัน้ พระมหามนตร ี(บญุมา) เจ้ากรมพระ
ต�ารวจในขวา  ถือศักดินา  ๒,๐๐๐  ไร่  ได้ทูลขอ

สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวออกไปรับหลวงยกกระ
บัตร  (ทองด้วง) เจ้าเมืองราชบุรี  ผู้เป็นพี่ชายมารับ
ราชการอยู่ด้วย หลวงยกกระบัตร (ทองด้วง) ได้เข้า
มารับราชการและได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระราช          
วรนิทร์  กรมพระต�ารวจนอกขวา ถอืศกัดินา ๑,๖๐๐ 
ไร่ พี่น้องทั้งสองท่านนี้ได้รับราชการท�าความดีความ
ชอบในการสงครามมากมาย  จนได้รับการแต่งตั้ง
ต�าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้

พระมหามนตรี (บุญมา)   รับราชการมี
ต�าแหน่งเป็น พระอนุชิตราชา  จางวางพระต�ารวจ
ฝ่ายในขวา  ส่วนพระราชวรินทร์  (ทองด้วง) เป็น
พระยาอภยัรณฤทธิ ์จางวางพระต�ารวจฝ่ายนอกขวา 
พร้อมกับได้รับพระราชทานบ้าน ที่ดิน อยู่บริเวณใต้
วดั บางหว้าใหญ่ (คอืวดัระฆังโฆษติาราม กรงุเทพฯ)

สมเด็จพระเจ้าตากสิน ได้ยกทพัขึน้ไปตีเมอืง
พิษณุโลกทั้งทางบกและทางเรือ  ในครั้งนั้นเจ้า 
พระยาพิษณุโลก (เรือง) เจ้าเมืองพิษณุโลกได้สั่งให้
หลวงโกษา (ฝัง) คุมกองทพับกและกองทพัเรอืมาต้ัง
รับที่ต�าบลเกยชัย  แขวงเมืองนครสวรรค์  ได้ท�าการ
รบพุ่งกันเป็นสามารถและยิงปืนต้องพระชงฆ์ข้าง   
ช้าย  จนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต้องสั่งให้
ถอยทัพกลับกรุงธนบุรี

เจ้าเมืองพิษณุโลก (เรือง) จึงได้ใจก�าเริบ
ถือว่าตนเองมีบุญญาธิการสามารถเอาชนะสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชได้  จึงตั้งตนเป็นกษัตริย์ 
และแต่งต้ังพระอักษรสนุทรศาสตร์ (ทองดี) ซึง่ถอืว่า
เป็นเจ้านายผู้ใหญ่ที่หลบหนีพม่าขึ้นไปอยู่ที่เมือง
พษิณุโลกเป็น “เจ้าพระยาจกัรศีรอีงครกัษ์ สมหุนายก
เสนาบดี”  ส่วนเจ้าพระยาพิษณุโลก (เรือง) นั้น  ได้
สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์   ครั้นจัดพิธีราชาภิเษก
ได้  ๗  วัน  ก็ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคฝีละลอกในคอ 
พระอินทรชากร น้องชายจึงปกครองเมืองพิษณุโลก
แทนพี่ชาย แต่ไม่ได้สถาปนาเป็นกษัตริย์  

พระอักษรสุนทรศาสตร์ (ทองดี) หลังจากได้
รับแต่งตั้งให้เป็นที่ “เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ 
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สมหุนายกเสนาบด”ี แล้ว ต่อมา เจ้าพระยาจกัรฯี ได้
ถึงแก่อสญักรรม ใน พ.ศ. ๒๓๑๑  คณุนายมาภรรยา
น้อย และนายลา บุตรชาย พร้อมด้วยนายขวัญ (ต่อ
มาได้เป็นนายช�านาญกระบวน  นายเวรกรมมหา
ไทย) นายยิ้ม  นายแย้ม  ได้ช่วยกันจัดการเรื่องศพ
และน�าพระอัฐิของเจ้าพระยาจักรีฯนั้น  ลงมาหา
พระยาอภยัรณฤทธ์ิ (ทองด้วง) ท่ีต�าบลเกยชยั แขวง
เมืองนครสวรรค์

พระอฐัขิองเจ้าพระยาจกัรศีรอีงครกัษ์ (ทองดี)    
นี้  ได้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ  ส่วนหนึ่งเป็นของ
พระยาอภัยรณฤทธิ์ (ทองด้วง) และอีกส่วนหนึ่งเป็น
ของพระอนุชิตราชา (บุญมา) บุตรชายท้ังสองคน 
แล้วต่างก็ร่วมกันรับคุณนายมา นายลา และพรรค
พวกไว้ในอุปการะทั้งหมด

ในปี พ.ศ. ๒๓๑๒ เจ้าพระฝาง (เรือง) ได้ยก
กองทัพล้อมเมืองพิษณุโลก ๓ วัน ๓ คืน ก็สามารถ
ตีเมืองและยึดครองเมืองพิษณุโลกได้  ชาวเมือง
พิษณุโลก  เมืองพิจิตรจึงพากันอพยพครอบครัวลง
มาพึง่พระบรมโพธิสมภารของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ
เป็นอันมาก  และในที่สุดสมเด็จพระเจ้าตากสิน
สามารถปราบปรามก๊กเจ้าฝางได้

เมื่อท�าการปราบปรามก๊กต่าง ๆ ส�าเร็จ และ
จดัแจงบ้านเมืองให้เหตกุารณ์สงบเรียบร้อย ประเทศ
สยามก็สามารถรวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นด�ารง
ความเป็นเอกราชได้แล้ว พระอนุชิตราชา (บุญมา)   
จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยายมราช  และเจ้า 
พระยาสุรสีห์พิษณุวาธิราช  ผู้ส�าเร็จราชการเมือง
พิษณุโลกตามล�าดับ  ส่วนพระอภัยรณฤทธิ์ (ทอง
ด้วง) นัน้ ได้รบัแต่งตัง้เป็น พระยายมราช เจ้าพระยา
จักรีสมุหพระกลาโหม และ สมเด็จเจ้าพระยามหา
กษัตริย์ศึก แม่ทัพ ตามล�าดับ

บุคคลท้ังสองพี่น้องน้ีได้รับราชการอยู ่กับ
สมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนกรุงธนบุรีได้เกิดเหตุ
ระส�่าระสายมีการจลาจลตอนปลายรัชกาล  โดย
พระยาสรรค์   จากเมืองสรรค์ที่น�าก�าลังเข้ามาช่วย
รักษาพระนครนั้นได้เข้ายึดอ�านาจไว้

ครั้งนั้น  มีขุนสรวิชิต (หน) นายด่านเมือง
อุทัยธานี  ซ่ึงน�าก�าลังทหารด่านมาช่วยกรุงธนบุรี   
ได้น�าความทางกรุงธนบุรีขึ้นไปรายงานสมเด็จเจ้า 
พระยามหากษัตริย์ศึก  (ทองด้วง) ซึ่งเป็นแม่ทัพไป
ปราบเขมรอยู่ให้รู้เรื่องและเชิญกลับ  ขุนสรวิชิตนั้น
ได้น�าทหารด่านเมืองอุทัยธานีออกไปรับกองทัพของ
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) ณ ทุ่ง
แสนแสบ (เขตบางกะปิ) แล้วน�ากองทพัเข้ากรุง โดย
ตั้งทัพพักที่วัดสระเกศ ๑ คืน

ครัน้รุง่เช้าวนัเสาร์ที ่๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ 
ตรงกับวันแรม ๙  ค�่า  เดือน  ๕  เวลา  ๒  โมงเศษ 
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) ได้จัด
กระบวนกองทพัเดนิตรงมานัง่เรอืพระทีน่ัง่ข้ามไปยงั
กรุงธนบุรี  ท�าการปราบจลาจลเสร็จแล้ว  ได้ท�าการ
ช�าระความบ้านเมืองซ่ึงมีปรากฏในพงศาวดารว่า

“มุขมนตรีทั้งหลายพร้อมกับการกราบทูลว่า
พระเจ้าแผ่นดินทุจริตธรรมเสียฉะนี้ ก็เห็นว่าเป็น
เสี้ยนหนามหลังตออันใหญ่อยู่ในแผ่นดินจะละไว้
มิได้ควรจะให้ส�าเร็จโทษเสีย จึงรับสั่งให้มีการกระทู้
ถามเจ้าตากเจ้าแผ่นดินผู้ทุจริตว่า ตัวเป็นเจ้าแผ่น
ดินใช้เราไปกระท�าการสงครามได้ความล�าบาก กิน
เหง่ือต่างน�้า เราอุตสาหะท�าศึกมิได้อาลัยต่อชีวิต    
คิดแต่จะท�านุบ�ารุงแผ่นดินให้สิ้นเสี้ยนหนาม จะได้
สมณพราหมณาจารย์และไพร่ฟ้าประชากรอยู่เย็น
เป็นสุขสิ้นด้วยกัน ก็เหตุไฉนอยู่ภายหลังตัวจึงเอา
บุตร ภรรยาเรา มาจองจ�าโทษ แล้วโบยตีพระภิกษุ
สงฆ์ และลงโทษแก่ข้าราชการและอาณาประชา 
ราษฎร์ เร่งเอาทรัพย์สินโดยพลการด้วยหาความผิด
มิได้ กระท�าให้แผ่นดินเดือดร้อนทุกเส้นหญ้า ทั้ง
พระพุทธศาสนาก็เสื่อมทรุดเศร้าหมองดุจเมือง
มจิฉาทฐิฉิะนีโ้ทษตวัมปีระการใดจงให้การไปให้แจ้ง 
และเจ้าตากสินก็รับผิดทั้งสิ้นทุกประการ”

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ วันอาทิตย์
ขึ้น  ๑๐  ค�่า  เดือน  ๖  ปีขาล  จึงได้ท�าพิธีตั้งเสา
หลักเมืองกรุงเทพมหานคร  และต่อมาวันที่  ๑๐ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๕ วันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑ ค�่า 
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สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) ได้
ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่า “พระ 
บาทสมเด็จพระบรมราชาธิราช  รามาธิบดี” และได้
สถาปนาราชวงศ์ขึ้นเป็นราชตระกูล  กล่าวคือ  ได้
สถาปนาพระอัฐของพระอักษรสุนทรศาสตร์  ผู้เป็น
พระบิดาที่ถึงแก่อสัญกรรม ณ  เมืองพิษณุโลก นั้น
เป็น “สมเด็จพระชนกาธิบดี” และน�ามหาสังข์อุตรา
วัฏของประจ�าตระกูล  เข้าพิธีปราบดาภิเษกเป็น
กษตัรย์ิ ประดษิฐานพระราชวงศ์ใหม่โดยน�าเอานาม
บรรดาศักดิ์ของ “เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์”  มา     
ตั้งเป็นราชวงศ์จักรี และได้สถาปนาพระราชวงศานุ
วงศ์  มีสมเด็จพระพี่นาง ๒ พระองค์  และพระเจ้า
น้องยาเธออีก ๑ พระองค์ รวมเป็น ๑๙ พระองค์

เจ้าพระยาสุรสีห์พิษณุวาธิราช (บุญมา) นั้น 
ได้รับสถาปนาให้เป็น “สมเด็จพระบวรราชเจ้า     
มหาสุรสิงหนาท  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล” 
ต�าแหน่งพระมหาอุปราชวังหน้า

ส�าหรับพระอัฐิของพระชนก ส่วนท่ีเป็นของ
พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราช รามาธิบดี (ทอง
ด้วง) นั้นได้อัญเชิญเข้าประดิษฐานในพระโกศ
ทองค�าประดับพลอยและทับทิม  ตั้ งไว ้บนหอ
นมัสการในพระบรมมหาราชวัง ส�าหรับพระองค์ทรง
สักการบูชาและให้พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจน
ข้าราชการ ได้ถวายบังคมในพิธีถือน�้าพิพัฒน์สัตยา
แทนธรรมเนียมเดิม  ท่ีนิยมถวายบังคมพระเชษฐ
บิดร  อันได้แก่รูปสมเด็จพระรามาธิบดี (พระเจ้า
อูท่อง) ผูส้ถาปนากรงุศรอียธุยา ส่วนพระอฐัขิองพระ
ชนกอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นของสมเด็จกรมพระราชวัง
บวรสรุสงิหนาท (บญุมา) สนันษิฐานว่าคงจะอญัเชิญ
เข้าประดษิฐานในพระเจดย์ีทองทีม่ณฑป วดัมหาธาตุ 
จึงต ้องตั้งเครื่องทองน้อยส�าหรับพระองค์ทรง         
สักการะบูชาเป็นพิเศษ ณ  พระเจดีย์ทองในพระ
มณฑป สืบต่อมา

ต่อมาได้มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ 
บรมอัฐิของ  สมเด็จพระชนกาธิบดีสนองพระเดช

พระคุณ  เพราะเมื่อสมเด็จพระชนกาธิบดีสวรรคต 
นั้นเป็นเวลาบ้านเมืองเกิดจลาจล พระราชวงศานุ
วงศ์กระจดักระจายพลดัพรากกนั สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั
และสมเด็จพระพี่นาง  สมเด็จพระอนุชาธิราชกรม
พระราชวังบวรสถานมงคล  ก็หาได้ถวายพระเพลิง
พระบรมศพสมเด็จพระชนกาธิบดีได้ไม่ พระองค์จึง
โปรดให้สร้างพระเมรุมาศขนาดใหญ่  และเครื่อง
มหรสพสมโภชเหมอืนอย่างการพระบรมโกศพระเจ้า
แผ่นดินครั้งกรุงเก่า  เจ้าอนัมก๊ก  และองค์สมเด็จ 
พระนารายณ์ รามาธบิด ีเจ้ากรงุกมัพชูาเมือ่ได้ทราบ
ข่าวกแ็ต่งทตูให้คุมสิง่ของเข้ามาทลูถวายช่วยในการ 
พระเมรุทั้ง ๒ เมือง

ครั้น ณ  เดือน ๕ ปีมะโรง  อัฐศก จุลศักราช 
๑๑๕๘ การพระเมรุสร้างเสร็จแล้ว  วันขึ้น  ๑๓ ค�่า 
โปรดให้แก่พระบรมสารีริกธาตุออกมาสู่พระเมรุมี
การมหรสพสมโภช ๓ คืน ๓ วัน

ครั้นวันแรม  ๑  ค�่า  จึงโปรดให้จัดพิธีแห่
พระบรมอัฐิ  ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชโยงพระบรมอฐัด้ิวยพระองค์เอง สมเดจ็พระ
อนุชาธิราช  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ก็ทรง
พระราชฐานโปรยข้าวตอกน�า ในกระบวนแห่พระ
ราชยานอัญเชิญพระบรมอัฐิ พร้อมด้วยพระราชวงศ์
ทรงรูปสัตว์สังเค็ด ประคองผ้าไตรเข้าในกระบวนแห่
ด้วยหลายพระองค์  นับเป็นพระราชพิธีบ�าเพ็ญพระ
ราชกุศลที่จัดขึ้นคร้ังแรกที่มีความเป็นเอนกประการ
อย่างราชประเพณีกรุงศรีอยุธยา

อนึง่ในการมหรสพสมโภชพระบรมอฐัคิรัง้นัน้ 
ได้มีการจัดโขนชักรอกโรงใหญ่ จัดโขนวังหลวงและ
วังหน้า แล้วประสมโรงเล่นกลางแปลง เล่นเรื่องศึก
ทศกัณฐ์ยกทัพกับ ๑๐ ขุน ๑๐ รถ โขนวังหน้านั้นจัด
เป็นทัพทศกัณฐ์  ยกออกจากพระราชวังบวรสถาน
มงคล มาเล่นรบกันกับทัพพระรามจากพระราชวัง
หลวงในท้องสนามหลวง  หน้าพลับพลา  โดยมี
การน�าเอาปืนบาเรียมลางเกวียน  (เทียมล้อ)  ลาก
ออกมายิงดังสนั่นในงานพระเมรุมาศ
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ครั้นถึงวันแรม ๔  ค�่า  ได้อัญเชิญพระบรม
ธาตุแห่กลับแล้ว  เวลาน้ันถวายพระเพลิงพระบรม
อัฐิด้วยไม้หอมต่าง  ๆ  ในเวลาระหว่างที่ถวายพระ
เพลิงพระบรมอัฐิ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จ
พระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ได้
ช ่วยกันทรงเชิญพระจิตกาธาน  ซึ่งประดิษฐาน
พระบรมอัฐิไว้ด้วยพระหัตถ์ จนถวายพระเพลิงเสร็จ 
รุ่งขึ้นโปรดฯให้แห่พระอังคารไป  ลอยตามประเพณี

นับเป็นพระราชพิธีที่มีการสร้างพระมหา
พิชัยราชรถและเครื่องประกอบริ้วพระอิสริยยศ
ตามแบบโบราณตลอดจนการสร้างพระเมรมุาศ
ขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์

 
       

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

ส�ำนักงำนสนับสนุนหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ (นทพ.) กองบัญชำกำรกองทัพไทย

แอลกอฮอล์ได้มำจำกกำรหมักพืช
ผลทำงกำรเกษตร เช่น อ้อย มันส�ำปะหลัง ข้ำวโพด 
องุ่น นิยมน�ำมำใช้ท�ำเป็นเคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ ได้แก่ สุรา เบียร์ และไวน์ เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์เหล่ำน้ีมส่ีวนผสมของเอทลิแอลกอฮอล์ 
ซ่ึงเป็นส่วนผสมหลักส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ดื่มเกิดอำกำร
เมำ เอทิลแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเครื่องดื่มเหล่ำนี้ จะมี
ฤทธิ์กดสมองไม่ให้ท�ำงำนได้ตำมปกติ คนท่ีดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เหล่ำนี้จึงมีอำกำรเมำแบบ 
มึนงง เวียนศีรษะ ขำดสติยับยั้ง และไม่สำมำรถ
ทรงตัวได้ถ้ำได้รับปริมำณแอลกอฮอล์ท่ีสูงกว่ำคน
นั้นรับได้ ในบรรดำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่ำนี้ 
เครื่องดื่มประเภทสุรำอำจเป็นเคร่ืองดื่มที่คำร์โบ 
ไฮเดรตต�่ำที่สุดแต่ก็มีโทษต่อสุขภำพมำกท่ีสุดด้วย 
หลำยคนเลือกที่จะดื่มสุรำมำกกว่ำเพรำะคิดว่ำจะ
อ้วนน้อยกว่ำดืม่เบยีร์หรอืไวน์ และส่วนใหญ่คนชอบ
อ้ำงผลวิจัยจำก University of Western Ontario ที่

ว่ำ เบยีร์กบัไวน์แดง เป็นตวัเลอืกเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ที่ดีกว่ำสุรำ เพรำะเบียร์และไวน์แดงมีสำรต้ำน
อนุมูลอิสระที่สูงกว่ำลดควำมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
มะเร็งตับได้ดีกว่ำสุรำ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นหน่วยงำนวิชำกำรส่วนกลำงของ
กรมควบคุมโรค ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จัดตั้ งขึ้นใหม ่ เมื่อวันที่  ๒๙ กุมภำพันธ ์  พ.ศ. 
๒๕๕๑ สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนให้สอดคล้องภำรกิจ
เกี่ยวกับกำรควบคุมป้องกันกำรบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันจะท�ำให้กำรปฏิบัติ
ภำรกิจตำมอ�ำนำจหน ้ำที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น แจ้งว่ำ มำตรำ ๓ ในพระรำช
บัญญัติฉบับนี้ 

“ดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร
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“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมำยควำมว่ำ    
สุรำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุรำ ท้ังน้ี ไม่รวมถึงยำวัตถุ 
ออกฤทธิ์ต ่อจิตและประสำท ยำเสพติดให้โทษ      
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น

“ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมำยควำม
ว่ำ บคุคลทีด่ืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์จนก่อให้เกดิผล
เสียต่อสุขภำพร่ำงกำยหรือจิตใจ โดยกำรดื่มนั้นมี
ลักษณะที่ต้องเพิ่มปริมำณมำกขึ้น และเมื่อหยุดด่ืม
จะมีอำกำรแสดงของกำรขำดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในร่ำงกำย

ค�าแนะน�าการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
อย่างปลอดภยั (จำกกำรรวบรวมผลงำนวจิยัหลำย
ฉบับ)

ก่อนอื่นต้องท�ำควำมเข้ำใจเรื่อง ปริมาณ
มาตรฐานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ standard drink 
(๑ ดริ๊งค์ หรือ ๑ แก้ว) ว่ำขึ้นกับควำมเข้มข้นของ
ชนิดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นั้น โดยทั่วไป คือ 

วิสกี้ หรือ บรั่นดี ๑ แก้ว คือ ๔๕ ซีซี หรือ 
๑.๕ ออนซ์ (๔.๕ ฝำสูง)

เบียร์ ๑ แก้ว คือ ๓๖๐ ซีซี หรือ ๑๒ ออนซ์ 
(ประมำณ ๑ กระป๋องเล็ก)

ไวน์ ๑ แก้ว คือ ๑๕๐ ซีซี หรือ ๕ ออนซ์ 
(ประมำณ ๑/๕ ขวดมำตรฐำน)

๑. ผู้ชำยไม่ควรดืม่เกนิก�ำหนดดงัน้ี คอื เบยีร์ 
๑ กระป๋องเล็ก ไวน์ ๑ แก้ว วิสกี้หรือบรั่นดี ๑ แก้ว
ต่อวัน 

๒. ผู้หญิงไม่ควรดื่มวิสกี้หรือบรั่นดี เกิน ๓๕-
๔๐ ดีกรี (เกิน ๑ แก้วต่อวัน) และไม่ควรดื่มเกิน ๒ 
วัน ใน ๑ สัปดำห์ 

๓. ก่อนจะไปด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ให้รบั
ประทำนอำหำรย่อยง่ำยรองท้องไปก่อน ควรหลีก
เลีย่งอำหำรจ�ำพวกคำร์โบไฮเดรต รบัประทำนอำหำร
จ�ำพวกโปรตีนและไฟเบอร์จะดีกว่ำ

๔. หลงัดืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์แล้วร่ำงกำย
ต้องกำรน�้ำมำกขึ้น แนะน�ำให้ดื่มน�้ำสะอำดบริสุทธิ์
ตำมหลังมำก ๆ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบไหนดีท่ีสุด 
(เรียงตำมล�ำดับโทษน้อยไปมำก)

๑. ไวน์แดง (Red Wine) ดีที่สุด เพรำะไวน์
แดงมีสำรเรสเวอรำทรอล (Resveratral) ที่ช่วย
ชะลอควำมแก่และช่วยลดไขมันในเลือด (ไวน์ ๑ 
แก้ว ให้พลังงำนเท่ำกับ ๑๐๐-๑๒๐ แคลอรี่)

๒. ไวน์ขำว (White Wine) ๑ แก้ว
๓. วิสกี้ผสมน�้ำเปล่ำ (Whisky) ๑ แก้ว
๔. วอดก้ำ (Vodka) ๑ แก้ว
๕. เบียร์ และ สุรำอ่ืน ๑ แก้ว ควรหลีกเลี่ยง

เพรำะท�ำให้อ้วน บวม ไม่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยถ้ำ
ดื่มปริมำณมำก (เบียร์ และ สุรำ ๑ ขวด ให้พลังงำน
เท่ำกับ ๒๕๐-๓๐๐ แคลอรี่)  
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โทษของแอลกอฮอล์
๑. กำรดื่มแอลกอฮอล์มำกจะท�ำให้ตับ

อักเสบ ตับแข็ง โรคระบบประสำท โรคหัวใจ และ
ท�ำให้อ้วนได้ 

๒. ท�ำลำยกำรท�ำงำนของสมอง ท�ำให้ควำม
จ�ำเสื่อม เกิดภำวะซึมเศร้ำ ขำดสติ 

๓. ท�ำให้ร ่ำงกำยอ่อนแอ ภูมิคุ ้มกันของ
ร่ำงกำยต�่ำ 

๔. ปวดท้อง ปวดล�ำไส้ เนื่องจำกสุรำมีฤทธ์ิ
เป็นกรด 

๕. หลังดื่มแอลกอฮอล์จะมีกลิ่นตัว 
๖. บุคลิกภำพขำดควำมน่ำเชื่อถือ 

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์
• แอลกอฮอล์ ๑ กรัม ให้พลังงำนเท่ำกับ ๗ 

แคลอรี ่ส่วนใหญ่จะถกูดดูซมึเข้ำกระแสเลอืด ๙๕% 
และที่เหลือจะถูกขับออกจำกเหงื่อ ปัสสำวะและ
อุจจำระอีก ๕% 

• กำรดื่มแอลกอฮอล์วันละนิดในปริมำณไม่
เกินค�ำแนะน�ำจะไม่ส่งผลเสียต่อร่ำงกำยในระยะสั้น

• กำรงดเหล้ำเข้ำพรรษำ ในทำงกำรแพทย์
ถือว่ำไม่ดีต่อร่ำงกำย เพรำะหลังจำก ๓ เดือนแล้ว
มักจะกลับมำดื่มหนักกว่ำเดิม ท�ำให้ร่ำงกำยปรับ
สภำพไม่ทันส่งผลเสียต่อร ่ำงกำยในระยะยำว
มำกกว่ำ

• กำรดื่มสุรำท�ำให้เสียเงิน เสียสุขภำพกำย
ใจ และอำจเสียชีวิตได้

• ภำยใน ๑ ปี มผีูเ้สยีชวีติท่ัวโลกจำกกำรดืม่
สุรำถึง ๒.๕ ล้ำนคน หรือเสียชีวิตเฉลี่ย ๕ คน ในทุก 
๑ นำที

เทคนิคการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพ
มีรำยงำนเผยแพร่ข่ำวผลงำนวิจัยของแพทย์

และนักวิทยำศำสตร์จำกหลำยสถำบันมีควำมเห็น
ว่ำ คนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�าไม่เกิน ๑ 

แก้วมาตรฐาน standard drink ต่อวัน มีสุขภำพ
แข็งแรงสมบูรณ์และมีชีวิตยำวนำนกว่ำคนที่ไม่ดื่ม
สุรำ มีอัตรำเสี่ยงตำยจำกโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน 
น้อยกว่ำคนทีไ่ม่ด่ืมสรุำถงึร้อยละ ๓๐ ลดควำมเส่ียง
เป็นโรคมะเร็งที่ล�ำไส้ได้ รวมทั้งมะเร็งที่กระเพำะ
อำหำรด้วย กำรดื่มสุรำปริมำณน้อยเป็นประจ�ำ
ท�ำให้ร่ำงกำยใช้อินซูลิน (ฮอร์โมนที่ควบคุมน�้ำตำล
ในเลือด) ได้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และจำกกำร
ควบคุมระดับน�้ำตำลในเลือดได้ดีนี้จึงช่วยลดอัตรำ
เสี่ยงกำรเป็นโรคเบำหวำนได้ แต่สุรำก็คงยังมีโทษ
เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยในระยะยำวที่กระดูกเพรำะ
แอลกอฮอล์นั้นเป็นตัวท�ำลำยเซลล์สร้ำงกระดูกจึง
ท�ำให้กระดูกเปรำะบำงแตกหักได้ง ่ำยเมื่ออำยุ    
มำกขึ้น รำยงำนเหล่ำนี้อำจจะท�ำให้นักดื่มสุรำยิ้ม
ออกกนัได้บ้ำง แต่ค�ำถำมทีต่ำมมำคอื ด่ืมแค่ไหนได้
สุขภำพ ดื่มแค่ไหนเสียสุขภำพ

ควรดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน ๑ แก้วมำตรฐำน 
standard drink ต่อวัน ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่ำงอื่นที่แรงกว่ำก็ลดปริมำณซีซีลงตำมควำมแรง
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ส่วนไลท์เบียร์จะมี
ปริมำณแอลกอฮอล์น้อยกว่ำเบียร์ทั่วไปเล็กน้อย 
หรือเบียร์อิมพอร์ตน�ำเข้ำบำงยี่ห้ออำจมีปริมำณ
แอลกอฮอล์มำกกว่ำเบียร์ทั่วไป นอกจำกนี้บำงคน
ที่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทมิกซ์ผสม
อย่ำงอื่น เช่น Rum & Coke, Vodka & Orange, 
Tequila, Margarita, White Russian, Sex on the 
Beach, Jager, Absinthe ก็ต้องพิจำรณำปริมำณ
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ที่ดื่มตำมปริมำณแอลกอฮอล์ที่ผสมในเครื่องดื่ม
แต่ละชนิด

ปริมาณการดื่มให้พอดีกับตัวหรือไม่ ให้
คิดค�านวณจากน�้าหนักตัวเป็นหลัก โดยทั่วไป 
ร่ำงกำยจะเจือจำงแอลกอฮอล์ ๑ แก้วใช้เวลำ
ประมำณ ๑ ชั่วโมง ตัวอย่ำงเช่น คนที่หนัก ๘๐ 
กิโลกรัม ถ้ำดื่มเหล้ำไป ๒ แก้วในเวลำ ๒ ชั่วโมง จะ
มีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดประมำณ ๓๐ mg% ฤทธิ์
แอลกอฮอล์แค่นี้ยังไม่แรงพอที่จะท�ำให้อำรมณ์
ควำมรู้สึกเปลี่ยนแปลงหรือเรียกว่ำอำกำรเมำยังไม่
ชัด แต่ถ้ำดื่มชั่วโมงละ ๒ แก้ว ปริมำณแอลกอฮอล์
ในเลือดจะเพิ่มเป็น ๕๐ mg% ดีกรีสูงขึ้นมำเท่ำตัว 
ร่ำงกำยก็จะเริ่มเมำเล็กน้อยอำรมณ์ผ่อนคลำยและ

เป็นกันเองมำกขึ้น แต่อย่ำเพิ่งร่ำเริงดื่มแก้วที่สำม
ต่อไป เพรำะปริมำณแอลกอฮอล์ในเลือดถึง ๕๐ 
mg% นี้จะเริ่มมีปัญหำเวลำขับรถกลับ (ถ้ำโดนด่ำน
ต�ำรวจเรียกเป่ำลมหำยใจจะผิดกฎหมำย เพรำะ
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดส�ำหรับผู้ขับขี่ไม่ให้เกิน 
๕๐ mg% ผู้ฝ่ำฝืนจะต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๓ 
เดือน หรือปรับต้ังแต่ ๒,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ บำท 
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ) ฉะนั้นเพื่อควำมปลอดภัย ใน
ระหว่ำงนี้ควรหยุดด่ืมพักรับประทำนอำหำรและดื่ม
น�้ำเปล่ำสักแก้วเพื่อเจือจำงปริมำณแอลกอฮอล์ใน
กระแสเลือด ส่วนกำรดื่มสุรำมำกขึ้นอีกเป็นชั่วโมง
ละ ๓ แก้วนั้น จะเริ่มมีอำกำรเมำแสดงออกมำกขึ้น
โดยจะเริ่มมึนงง เวียนศีรษะ ปริมำณแอลกอฮอล์ใน
เลือดจะเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๐ mg% ถึงระดับนี้นักด่ืม
สุรำมือใหม่จะมีปัญหำเรื่องกำรทรงตัวและกำรมอง
เหน็ และถ้ำดืม่สรุำมำกเป็น ๔ แก้วภำยใน ๒ ชัว่โมง 
ค่ำแอลกอฮอล์ในเลือดจะเพ่ิมขึ้นอีกเป็น ๒๐๐ 
mg% ฤทธ์ิแอลกอฮอล์ระดับนี้แรงพอที่จะท�ำร้ำย
สมองบำงส่วน และสร้ำงปัญหำในเรื่องของกำร
ตัดสินใจต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเวลำขับรถ

ถ้ำดืม่สรุำวนัละ ๓ แก้วขึน้ไป จะเริม่มผีลเสยี
ต่อร่ำงกำยท�ำให้เกิดโรคควำมดันโลหิตสูง ภำวะ
เส้นเลือดหัวใจตีบ เพรำะฮอร์โมนซึ่งเป็นสำเหตุ
ท�ำให้เส้นเลือดตีบตันได้ง่ำย ระดับควำมดันของ
เลือดสูงเป็นตัวเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคหัวใจ
วำย ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบถึงสมองตรงส่วนซี
รีเบลลัมอันเป็นสมองส่วนส�ำคัญในกำรควบคุม
ควำมรู้สึก กำรเคลื่อนไหว ควำมคิด และเหตุผล  
ต่ำง ๆ คนทีด่ืม่สรุำน้อยกว่ำ ๓ แก้วต่อวนั จะมีเซลล์
สมองส่วนนี้มำกกว่ำคนที่ดื่มสุรำทุกวันมำกกว่ำ ๓ 
แก้วต่อวัน

ถ้ำดื่มสุรำวันละ ๔ แก้วขึ้นไป แสดงว่ำ ดื่ม
สรุำหนกัเกนิไปและไม่ดีต่อสขุภำพร่ำงกำย ผูช้ำย ๔ 
ใน ๑๐ คนที่ด่ืมสุรำวันละ ๔ แก้วหรือมำกกว่ำ จะ
มปัีญหำโรคตบัอกัเสบ เพรำะว่ำแอลกอฮอล์ปรมิำณ
สูงนี้เป็นตัวท�ำลำยเซลล์ในตับ ถ้ำคุณดื่มติดต่อกัน
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นำนเกิน ๑๕ ปีขึ้นไป ไขมันจะไปพอกที่ตับเกิดเป็น
พังผืดจนเป็นโรคตับแข็งตำมมำ โรคหัวใจโต หัวใจ
วำย มะเร็งช่องปำก มะเร็งกระเพำะอำหำร มะเร็ง
ล�ำไส้

ถ้ำดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมำณสูงใน
ระยะเวลำนำนมักจะเกิดโรคเรื้อรังที่เป็นแล้วรักษำ
หำยยำก เน่ืองจำกแอลกอฮอล์ไปท�ำลำยอวัยวะ
ภำยในร่ำงกำยจนเสียหำย เช่น โรคตับอักเสบเร้ือรัง
จนตับแข็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคเบำหวำน โรค
เสื่อมสมรรถภำพทำงเพศ โรคเกำต์ โรคกระดูกพรุน 
กลุม่โรคเหล่ำนีเ้ป็นแค่ส่วนหนึง่ของโรคร้ำยทีท่�ำลำย
ร่ำงกำยเรำไปวันละนิดมำกน้อยก็ขึ้นกับระดับ
แอลกอฮอล์ทุกแก้วที่เรำดื่ม โดยสรุปนักดื่มสุรำจะมี
เวลำใช้ชีวิตได้น้อยกว่ำคนไม่ดื่ม ๑๐-๑๕ ปี ถ้ำเมำ
แล้วขับด้วย ก็อำจมีชีวิตสั้นกว่ำนี้ ดื่มสุรำไม่ได้ตำย
ผ่อนส่งแต่พร้อมตำยได้เสมอ 

วิธีเลิกสุรา
๑. แนะน�ำให้ค่อย ๆ ลดสุรำลงทีละน้อยถ้ำ

หักดิบไม่ได้ โดยลดควำมถี่ เช่น จำกสัปดำห์ละ ๓ 
วนั เหลอืสปัดำห์ละ ๑ วนั และลดปรมิำณ ลดขนำด
แก้ว หรือดื่มแบบเจือจำงมำก ๆ 

๒. ให้รำงวัลตัวเอง โดยกำรซื้อของขวัญให้
ตัวเองทุกสัปดำห์ที่คุณลดด่ืมสุรำลงได้ 

๓. ดึงตัวเองออกจำกสภำพแวดล้อมที่ชัก 
ชวนฉลองสังสรรค์หรือหลีกหนีจำกเพื่อนในวงบุหรี่
สุรำนำรี 

๔. อย่ำสิ้นหวัง กำรเลิกสุรำไม่ใช่เรื่องง่ำยแต่
ก็ไม่ยำกเกินควำมสำมำรถ อย่ำยอมแพ้เสียก่อน 

๕. หำก�ำลังใจจำกคนในครอบครัว คนรัก 
หรือลูก ในกำรเลิกสุรำเพื่อคนที่รัก

๖. ออกก�ำลังกำยและพักผ่อนให้เพียงพอ
เพื่อฟื้นฟูสภำพร่ำงกำยและจิตใจ 

๗. ปรึกษำศูนย์บ�ำบัด สำยด่วนเลิกสุรำ 
๑๔๑๓ สำมำรถปรึกษำทุกปัญหำเกี่ยวกับวิธีกำร
เลิกดื่มสุรำ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพสวยจาก 

http://www.thaiantialcohol.com/about
http://www.medicthai.com

https://www.sanook.com/health/917/
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ประโยคท่ีฟังดเูหมอืนธรรมดา...แต่ในประโยค
มีความหมายมากกว่านั้น 

ขณะเลือดสีแดงฉานถูกสาดกระเซ็นกระเด็น
ไปทั่วพื้นที่บริเวณ อากาศร้อนจัดชวนเป็นลมผสม
ผสานกับเสียงโห่ร้อง โห่ไล่ ปรบมือให้ก�าลังใจ เลือด
ลมสูบฉีดเสมือนหนึ่งก�าลังดูคอนเสิร์ตใหญ่กลาง
ลานกว้างในป่าเมอืง ทกุส�าเนยีงเสยีงผูค้นทีพ่ร้อมใจ
กันเรียกร้องในสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่า 
จับต้องไม่ได้ด้วยสองมือ แต่คือสัญลักษณ์แห่ง
เสรีภาพ เสรีภาพและประชาธิปไตย...

“เปรี้ยง...” 
เสียงปืนที่ดัง ขึ้นนั้นท�าให้ทุกสรรพเสียงหยุด

ลงประหนึง่ว่านัน่คอืป่าสญุญากาศ ไม่มแีม้เสยีงเรไร
หลุดรอดออกจากที่ซ่อนเร้นแม้เสียงเดียว เปล่าเลย  
นัน่ไม่ใช่เสยีงจากคอนเสร์ิตใหญ่ใจกลางป่าคอนกรตี
เมืองหลวงของประเทศ แต่เป็นเสียงก้องจากป่า
เทือกเขาสันกาลาคีรีที่ดังขึ้นในท่ามกลางเสียงหรีด 
หร่ิงที่แข่งกันร้องระงมเพื่อประกาศศักดาว่าป่านี้
ปลอดภัยส�าหรับสรรพสัตว์ 

อึดใจเดียวกันนั้นเสียงซ่า ๆ ของวิทยุสื่อสาร
ก็ดังขึ้น เจ้าของเครื่องมือสื่อสารดังกล่าวหยิบขึ้นมา
ตอบรับ

“แก้ว... มีซุ ่มยิงที่ฐานใกล้เคียง ผมขอตัว
ก่อนนะ” 

จบค�า สัญญาณโทรศัพท์ขาดหายไปในทันที
ท�าให้หัวใจของคนที่อยู่อีกปลายทางแทบหล่นลงไป 
อยู่บนพื้นดิน ถึงแม้จะเข้าใจแต่ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่
จะท�าให้ใจแขง็ได้เมือ่ใครคนนัน้คือคนส�าคัญในชวีติ 
เธอเคยถามเขาหลายหนว่าเมื่อไหร่จะย้ายกลับมา
หาเธอ ชีวิตขอบชายแดนแบบนั้นไม่เคยมีค�าว่า
ปลอดภัยอยู่ใกล้ ๆ เลย

“ถ้าผมกลบั ไปอยูก่บัแก้ว แล้วคนทีน่ีจ่ะนอน
หลับสนิทได้อย่างไร ชีวิตผมถูกก�าหนดมาแล้วให้
เป็นแบบนี้ และเมื่อถูกก�าหนดมาแล้วก็ต้องท�าทุก
อย่างให้ดีที่สุด” 

ปณิธานของชายหนุ ่มยังมั่นคงไม่เปลี่ยน 
แปลงไม่ว่าจะกี่ปี นับแต่เป็นทหารชั้นประทวน มุ่ง
มั่นฟันฝ่า ฝึกหนักทั้งจู่โจม ทั้งโดดร่ม ฝึกร่วมผสม

     เรื่องเล่า...
	 	 จากเทอืกเขาลกูโน้น

        ปีขาล-๒๘๑๐ 

ผมชอบก้อนเมฆ เพราะมนัท�าให้รูส้กึว่าจะต้องมฝีน ผมชอบ

ดาวพุธเพราะท�าให้รู้สึกว่าโลกนี้ไม่โดดเด่ียว และผมชอบที่นี่เพราะ

ท�าให้รู้ว่าในจักรวาลที่โลกมนุษย์เราเป็นเพียงส่วนประกอบเล็ก ๆ นี้

ผมยังมีโอกาสได้ท�าเพื่อคนอ่ืนบ้าง

“
”
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ความรักของเธอกับเขา ยาวนานมาตั้งแต่
สมยัเป็นนกัเรยีนมธัยม กระทัง่ต่างคนต่างกแ็ยกย้าย
ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่เพราะอาชีพของเขา
ท�าให้ครอบครัวของแก้วใช้เป ็นเง่ือนไขในการ
แต่งงาน เขาเป็นแค่นายสิบเงินเดือนน้อย ไม่คู่ควร
กับหมอฐานะดีและมีเกียรติ ถึงแม้เขาจะเรียนจบ
ปริญญาสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ได้ก็ยังไม่ดีพอ ที่พ่อแม่ของแก้วจะยอมรับ สุด
ปัญญาที่เขาจะฝ่าด่านอคติไปได้ การคบกันของเขา
กับแก้วจึงไม่อาจเป็นไปได้ในโลกของความเป็นจริง 
ต่อให้ต่างมั่นคงต่อกันแค่ไหนก็จ�าเป็นต้องยอมรับ
กับค�าขาดที่ยื่นให้ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวนั้นเป็นเพียง
เสี้ยวเล็ก ๆ ในเหตุผลที่แท้จริงของครอบครัวแก้ว.... 
เขารู้ว่าชีวิตเขาอาจจบลงได้ทุกเมื่อ ไม่มีพ่อแม่คน
ไหนอยากให้ลูกสาวแบกรับภาระครอบครัวไว้คน
เดียวหากคู่ครองของเธอต้องจบชีวิตไป นั่นต่างหาก
ที่เป็นสาเหตุแท้จริงในการถูกกีดกันในความรักของ
ทั้งคู่

“บางทีแก้วก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าเราอยู่
ไปเพื่ออะไร ตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องบอกกับตัวเองว่า
หมดไปอีกวันแล้วเหรอเนี่ยไม่กี่หมื่น วันของฉัน จะ
ว่าเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็ไม่ใช่ เพราะสิ่งที่
ต้องการ อยากได้ อยากเป็น อยากมี ก็มีหมดแล้ว 
พอแล้ว ไม่ได้ต้องการอะไรหรอืคาดหวงัอะไรในชวีติ
มากไปกว่านี้อีก นอกจากการใช้ชีวิตร่วมกับเธอ” 

ชีวิตของเขากับเธอ... เหมือนท้องฟ้ากับ
ก้นเหว

“คนหนึง่ตืน่มาพร้อมกบัประโยคทีว่่า หมดไป
อีกวันแล้วเหรอเนี่ย กับอีกคนต่ืนมาแล้วบอกกับตัว
เองว่า ยังมีชีวิตเหลืออยู่อีกวันเชียวนะเนี่ย ความ
หมายมันต่างกันมากมายเลยทีเดียว ชีวิตเราถูก
ก�าหนดมาแล้วให้เป็นแบบนี้ เพราะง้ัน ใช้มันให้คุ้ม
กับที่ได้มันมา แก้วน่ะ มีบุญที่มีโอกาสได้ท�าบุญ รู้
มั้ย ได้ช่วยคนให้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่” 

“แล้วเธอล่ะ...ที่เธอท�าอยู่ทุกวันนี้ เธอใช้ชีวิต

ต่าง ๆ กระทั่งเรียนต่อจนจบปริญญาและสอบเลื่อน
ฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรตามแนวทางรับ
ราชการ ไม่เคยมีเส้นสายใด ๆ กับใครเขา ทุกอย่าง
ในชีวิตที่ได้มา ด้วยเพียรพยายามเพียงอย่างเดียว 

“คนที่นี่ไม่เห็นเขาคิดแบบเธอเลย เขายัง
ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยกันทั้ง ๆ ท่ีบางคนก็ยัง
แยกไม่ออกเลยว่ารัฐธรรมนูญปี ๔๐ กับปี ๕๐ แตก
ต่างกันอย่างไร” 

ความหมายของ “คนที่นี่” ของทั้งสองคนช่าง
แตกต่างกันเหลอืเกนินกั ความต้องการของ “คนทีน่ี”่ 
ก็ต่างกันมากมายเหลือเกิน 

ระหว่างประชาธิปไตยกับความปลอดภัย
ในชีวิต อะไร...ส�าคัญกว่ากันนะ 

“ฮ่า ๆ มันเป็นการถ่วงดุลสังคมให้สมดุลน่ะ
แก้ว... ทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกันไป” 

“หน้าที่เธอก็คือรักษาอธิปไตยของประเทศ
ชาติไว้ให้พวกเขาทะเลาะกันน่ะสิใช่มั้ย” 

“คงจะอย่างนั้นล่ะมั้ง” 
“เธอมองโลกในแง่ดีเกินไป” เพียงเท่านั้น 

หญงิสาวกจ็ะได้ยนิเพยีงเสยีงหวัเราะดงัมาตามสาย...
โทรศัพท์ เป็นการสื่อสารเพียงทางเดียวที่

ท�าให้เธอยังรู้สึกอุ่นใจว่าเขายังมีชีวิตอยู่ ทุกเช้าหลัง
กลบัมาจากลาดตระเวน เขาจะส่งข้อความมาหาเธอ
เสมอ... ข้อความสั้น ๆ ท่ีบอกว่าในค�่าคืนท่ีผ่านมา
นั้นเขาได้พบเจอกับสิ่งใดมาบ้าง เพียงเท่านั้นเอง
ตลอดวันท�างานของเธอก็จะผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น
ไร้ความกงัวลใจ ต่างกบัวนัใดท่ีเขาหายไป ตลอดวนั
นั้นเธอเองก็จะไม่มีสมาธิแม้แต่จะวินิจฉัยอาการ
คนไข้... 

“แก้วย้ายลงไปอยู่กับเธอก็ได้ ที่นั่นต้องการ
หมอเหมือนกัน” 

“สิ่งเดียวท่ีเหลืออยู่ในชีวิตของผมก็คือแก้ว 
แม้แต่ชีวิตตัวเองผมก็ไม่รู้ว่าจะยังอยู่ไปอีกนานถึง
เมื่อไหร่ ผมไม่อยากให้แก้วต้องมาเสี่ยงอันตราย
เหมือนผม” 
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“จ้ะ... เด๋ียวต้องออกลาดตระเวนแล้ว พรุ่งนี้
คุยกันใหม่นะจ๊ะ” 

แล้วเขาก็ตัดสายไป เธอรู้ “ยื้อ” ไม่ได้ ถ้าเขา
บอกว่าท�างาน แปลว่าในเวลานั้นไม่มีอะไรส�าคัญ
กับเขามากไปกว่างาน...

ชายหนุ ่มจิตใจดีงามที่อุทิศชีวิตเพื่อให้อีก
หลายชีวติอยู่รอดปลอดภัย แมแ้ตเ่วลาที่ทุกคนนอน
หลับเขากลับต้องท�างานหนักแทบจะไม่มีเวลาพัก
ผ่อน... ชายหนุม่ทีก่นิอดุมการณ์เป็นอาหารหลกัและ
ใช้ความรักที่มีต่อประเทศชาติหล่อเลี้ยงหัวใจ และ
มีคนที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรเป็น
ก�าลังใจ ใช้รอยยิ้มของผู้คนที่ขอบชายแดนเป็นพลัง 
และความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ยึดเหนี่ยว
ให้มีแรงใจเพื่อชีวิตคงอยู่

“มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่เราจะท�าให้คนใน
พืน้ทีย่อมรบั เชือ่ใจกระทัง่ให้เข้าร่วมในพธิกีรรมทาง
ศาสนา”

“แต่เขาก็ยอมให้เธอเข้าร่วม”
“ก็เพราะผมใช้ความจริงใจเพื่อสร้างความ

เชื่อมั่น ผมต้องอดทน และฟันฝ่าความหวาดระแวง
ด้วยเวลา และการกระท�าที่แสดงออกให้เห็นอย่าง
บริสุทธ์ิใจ”

ป ัญหาใน จชต. ส ่วนใหญ่มักเกิดจาก
สถานการณ์ในพื้นที่เป็นจุดเริ่มต้น เมื่อเหตุการณ์
เกิดขึ้น สื่อมวลชนก็น�าไปขยายผล ไม่ว่าจะต้ังใจ
หรือไม่ที่จะก่อให้เกิดผลเสียหาย แต่เมื่อสื่อต่าง
ประเทศน�าไปขยายต่อองค์กรภาคเอกชนที่จ้องมอง
อยู่ก็น�าเรื่องดังกล่าวไปเป็นประเด็นในการศึกษา
และเป็นมูลเหตุของการเข้ามาดูข้อเท็จจริงอีกต่อ
หนึ่ง ซึ่งขึ้นกับว่าองค์กรนั้นมุ่งไปที่ประเด็นใด เช่น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม เป็นต้น จาก
นัน้พอองค์กรเหล่านีน้�าประเด็นไปศกึษา และยืน่มอื
เข้ามา เมื่อมีหลายองค์กรที่มีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาแตกต่างกัน เข้ามาเกี่ยวข้อง ความขัดแย้ง
กันเองในแนวทางก็เกิดขึ้น ปัญหาก็กลับมาตกกับ
คนในพื้นที่ แทนที่การแก้ปัญหาจะจบลง บางครั้งก็

ทั้งชีวิตของเธอเข้าแลกนะ”
“ผมอยากให้คนที่นี่นอนหลับสนิทไม่ต้อง

นอนหวาดผวาทุกคืน”
“มีใครกี่คนที่รู ้ว่าเธอต้องออกลาดตระเวน 

ทุกคืน” 
“ผมรู้ว่าแก้วเป็นห่วง... ผมจะดูแลตัวเองให้

ปลอดภัย เดือนหน้าผมจะไปหาแก้วที่กรุงเทพฯ เรา
จะไปดูหนัง กินข้าว และไปเที่ยวกัน” 

ไม่มีค�าว่า “ผมสัญญา” หลุดออกมาจาก 
ปาก เขาจะไม่สัญญาหากไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะยังมี
ชีวิตอยู่

“จรงิ ๆ นะ แก้วจะรอเธอ แก้วจะนบัวนัรอเลย
ทีเดียว รู้ไหม ตั้งแต่คบกันมา เธอแทบไม่มีเวลาให้
แก้วเลย”

“อาชพีของผมไม่อนญุาตให้ผมก�าหนดชะตา
ชีวิตตัวเองได้... ถ้าตอนนี้ผมบอกว่าว่าง ห้านาทีถัด
มาผมอาจจะไม่ว่างแล้ว ซึ่งผมไม่ใช่ผู้ก�าหนดมัน..
แต่มี “หน้าที่” มาคอยก�าหนดผมอีกที” 

หน้าที่ ที่จะต้ องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอด
เวลา พร้อมท่ีจะรบ พร้อมท่ีจะลยุ นักรบขอบชายแดน
ไม่สามารถบอกว่าไม่ว่างส�าหรับหน้าที่ได้ หากเลือก
ที่จะสละชีวิตเพื่อชาติแล้ว - - หัวใจและความรักก็
เป็นเพียงส่วนประกอบเล็ก ๆ เท่านั้น 

“วันนี้ที่หมู่บ้านผมเพิ่งพาชาวบ้านแข่งกีฬา รู้
มั้ยว่ากว่าพวกเขาจะยอมเล่นกีฬาผมต้องใช้เวลา   
ในการหว่านล้อมและอธิบายให้เข้าใจอยู่ตั้งนาน 
เพราะบางคนก็ยังเข้าใจว่าเข้าป่าถางหญ้า กรีดยาง
ก็ได้เหงือ่เหมอืนกนั ไม่เหน็ต้องเล่นกฬีาเลย วนันีผ้ม
พาเจ้าหน้าท่ีท้ังชุดยกโขยงกันไปเตะบอล เตะ
ตะกร้อ แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน แข่งกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับชาวบ้าน สนุกมากเลยล่ะ” 

“รักษาตัวมาก ๆ นะ แก้วเป็นห่วง” 
“แก้วก็ด้วย เดี๋ยวผมต้องออกไปท�างานล่ะ 

ฝันดีนะ แล้วผมจะโทรฯ มาหานะ”
“เดีย๋วก่อน นีม่นัสองทุม่ เมือ่กีเ้ธอเพิง่บอกว่า

วันนี้ไปแข่งกีฬามา” 
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กลับเพิ่มข้ึนไม่รู้ตัว
แต่ในบทสนทนาของคนรัก... ทั้งคู่เลือกที่จะ

พูดถึงเร่ืองที่สบายใจต่อกันทั้งสองฝ่าย 
“เมือ่วานแก้วไปดหูนังมาล่ะ เร่ือง Dear John 

เป็นเรือ่งของนายทหารรบพเิศษกองทพัอเมรกินัที่อยู่
ในช่วงลาพักร้อนแล้วได้พบรักกับหญิงสาวที่น่ารัก
สมบรูณ์แบบคนนงึ พวกเค้ารกักนัแต่เพราะฝ่ายชาย
ต้องไปปฏิบัติภารกิจภาคสนาม ท้ังคู่จึงท�าได้เพียง
ส่งจดหมายหากัน” 

หนงัรกัฮอลลวีูด้ทีม่าพร้อมกบัค�าถามว่า การ
รักใครสักคน อย่างแท้จริงความหมายว่าอย่างไร 
เรื่องราวความรัก ความทุ่มเทให้กันและกัน ซึ่งจะ
ต้องถูกทดสอบด้วยอุปสรรคขวางขั้นมากมาย Dear 
John คือหนังรักโรแมนติกของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่เจอ
กับรักแรก และหวังให้เป็นรักครั้งสุดท้าย

“คล้าย ๆ กับชีวิตของเราสองคนเลยเนอะ”
“แต่แก้วว่าเราโชคดีที่เรายังได้ยินเสียงกัน     

ทกุวัน” 
“เรามาเปลีย่นเป็นเขยีนจดหมายถงึกนัเหมอืน

ในเร่ืองดีมั้ย”
“ไม่เอาดีกว่า...กว่าจะส่งไปถึงเธอ...แก้วส่ง

เมล์ยังเร็วกว่าเลย”
“ผมชอบอ่านตัวหนังสือของแก้ว...สวยดี” 
เขา ไม่รู้ว่าที่จริงแล้วเธอก็เขียนถึงเขาเหมือน

กัน จดหมายที่เธอเขียนด้วยลายมือลงกระดาษ    
ทุก ๆ วัน แต่เธอไม่เคยส่งมันให้เขาอ่าน เธอตั้งใจ
ว่าในวันหนึ่งที่เธอกับเขามีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกัน
เป็นครอบครัว น่ันแหละ เธอจึงจะมอบจดหมาย
ทั้งหมดให้กับเขาได้อ่านมัน... ถึงแม้จะไม่รู้ว่าวันนั้น
จะมาถึงเมื่อไหร่ก็ตาม

“เอ... เวลาทหารไปชายแดนแล้วแฟนทิ้งทุก
คนมั้ยเนี่ย”

“ไม่ใช่แก้วแน่นอน... แก้วไม่ท้ิงเธอหรอก 
จริง ๆ นะ แก้วสัญญา” เสียงซ่าของวิทยุสื่อสารดัง
ขึ้นอีก...

“แก้ว... แค่นี้ก่อนนะ พอดีมีรายงานเข้ามา 
รถต�ารวจถูกลอบยิง” 

และอกีไม่นานต่อมา ทวีทีกุช่อง หนงัสอืพมิพ์
ทุกฉบับและสื่อประชาสัมพันธ์เกือบทุกประเภทก็ได้
น�าเสนอข่าวผู้ ก�ากับฯ “กระดูกเหล็ก” แห่งวงการ
ต�ารวจชายแดนใต้ ที่ชื่อเป็นที่ครั่นคร้ามของกลุ่ม
แนวร่วมฯ ในนามของจ่าเพียรมือปราบ ฉายาที่
ติดตัวมาตั้งแต่เป็นต�ารวจชั้นประทวน นับแต่ปี 
๒๕๑๓ หลงัจบการศึกษาจากโรงเรยีนต�ารวจภูธร ๙ 
จังหวัดยะลา พลฯ สมเพียร เอกสมญา ถูกส่งเข้า
เป็นต�ารวจประจ�า สภอ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งใน
ขณะนั้น พื้นที่ดังกล่าว เป็นเขตเคลื่อนไหวของ
ขบวนการโจรก่อการร้าย แบ่งแยกดินแดน อย่าง
หนักท�าให้ภาครัฐต้องระดมสรรพก�าลัง ทั้งทหาร 
ต�ารวจ และฝ่ายปกครอง เข้าไปแย่งชิงมวลชน และ
ดูแลความสงบเรียบร้อย หลายครั้งที่เกิดการปะทะ 
ท�าให้มีการสูญเสียอย่างหนักทั้งสองฝ่าย และปฐม
บทแห่งการเป็น จ่าเพียรมือปราบ ก็เกิดขึ้นที่นั่น ...

เรื่องราวระหว่างเขากับแก้ว ยังด�าเนินไปเช่น
นี้ทุกวัน เขาไม่พกโทรศัพท์มือถือเข้าป่าไปด้วย แต่
ทันทีกลับเข้าฐานและส่งข้อความ หรือกดโทรฯ ไป
หาเธอนั่นหมายถึงว่าเขายังมีชีวิตเหลืออีกหนึ่งวัน
เพื่อรอคอยวันที่จะได้ พบกันที่กรุงเทพฯ ตามที่นัด
กันไว้ว่า “เราจะไปดูหนัง กินข้าว และไปเที่ยวกัน” 

“นั่งเครื่องมานะ...เร็วกว่าเยอะเลย แก้ว
อยากพบเธอเร็ว ๆ”

“ผมนั่งรถไฟดีกว่า จะได้ช่วยดูแลความ
ปลอดภัยบนรถไฟด้วย อีกอย่าง การนั่งรถไฟ 
ส�าหรบัผมแล้วมนัเจ๋งมาก เพราะมนัไม่ต้องลงสถานี
สยาม เพื่อเปลี่ยนไปขึ้นอีกขบวน - - ตลอดการเดิน
ทางจะได้ยินเสียงเดียวตลอดเวลา คือ ถึงก็ช่าง ไม่
ถึงก็ช่าง ลุ้นมาก เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เราจะได้ยิน
ประกาศว่า ข้างหน้ารางขาด เพราะโดนวางระเบิด 
ที่ส�าคัญ... ได้นั่งตรงข้ามคนที่เราไม่รู้จัก มันเป็นเกม
วัดใจว่าใครจะยิ้มให้ใครก่อน”
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“ตามใจเธอก็แล้วกัน พรุ่งน้ีมาถึงก่ีโมง เดี๋ยว
แก้วจะออกไปรับที่สถานี”

“ประมาณตีห้า แต่แก้วไม่ต้องออกมาหรอก
มันยังมืดอยู่เลยอันตรายนะ”

“บ้า เธอก็.... ตีห้าส�าหรับกรุงเทพฯ น่ะผู้คน
พลุกพล่านยังกับตลาดสด ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้ะ 
สบายใจได้ แก้วจะไปรับเธอเอง”

“งั้นก็ได้ เจอกันตอนเช้านะครับ” 
นั่น เป ็นประโยคสุดท้ายท่ีได้คุยกันทาง

โทรศัพท์ และเป็นเสียงสุดท้ายที่ได้ยิน บางอย่างที่
เกิดข้ึนกะทันหันก็ท�าให้หัวใจสลายลงไปได้ง่าย ๆ 
เช่นกัน ต่อให้มเีรือ่งเศร้าให้เราต้องเผชญิอกีเยอะ ใน
โลกใบนี ้เรือ่งบางเรือ่ง มนักแ็ค่เกดิขึน้ แล้วมนักต้็อง
ผ่านไป มันไม่มีอะไรที่อยู่กับเราถาวรไปจนตาย แต่
ขณะที่ยังผ่านมันไปไม่ได้นั่นแหละ.... เจ็บปวด 

จดหมายทุกฉบับของแก้วท่ีเขียนถึงเขา มัน
ท�าให้น�้าตาของผู้ชายคนหน่ึงหล่นเปื้อนกระดาษแม้
จะยอมรับว่าเธอจากไปแล้ว ตลอดกาล แต่ภาพที่
ติดตาเขาอยู่ตลอดเวลาคือ หญิงสาวคนรักจอดรถ 
เธอย้ิมให้เขาและรบีวิง่ข้ามถนนมาเพือ่ให้ได้พบหน้า

คนรัก...รวดเร็วพอกันกับ รถยนต์กระบะคันหนึ่ง
ตะบึงห้อมาแต่ไกล เสียงแตรรถดังขึ้นพร้อม ๆ กับ
ร่างเล็กนั้นกระเด็นด้วยแรงกระแทกของโลหะอย่าง
แรงและสิ้นลมไปในอ้อมกอด ของคนรักที่เพิ่งได้พบ
หน้ากันครั้งแรกในรอบหนึ่งปีแปดเดือนที่เขาไป
ปฏิบัติ ภารกิจ ณ ขอบชายแดน

คนบางคนผ่านเข้ามา ในชีวิต แล้วก็จากไป 
ไม่เหลืออะไรไว้ให้จดจ�าหรือนึกถึงกับอีกบางคนที่
แม้จะมีเวลาใช้ชีวิตร่วมกันแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งของ
ชีวิตทั้ง หมดที่มี... จากกันแล้วก็ไม่อาจลืมได้แม้สัก
ชั่วนาทีเลือดสด คาวสาดกระจายแดงฉานไปทั่ว
พื้นที่บริเวณ การเรียกร้องประชาธิปไตยยังไม่จบ
สิ้น... การออกเดินลาดตระเวนเพื่อรักษาความสงบ
ในพื้นที่ก็ยังไม่จบลง แม้ว่าจะมีบางคนหล่นหายไป
จากเหตุการณ์ แต่ชีวิตที่ยังด�าเนินไปก็ต้องเข้มแข็ง
และอดทน.... / 
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๒๓ ตุลาคม ๒๔๗๖
กองก�าลังฝ่ายพระนครแม้จะถูกขัดขวางท้ัง

ด้วยภูมิประเทศอันจ�ากัดท่ีท�าให้มีเส้นทางรุกเพียง
เส้นทางเดียวเท่าน้ันและยังถูกถอดรางรถไฟท�าให้
ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว ต้องใช้การเดิน
ด้วยเท้าไปตามซอกเขาแต่ในที่สุดก็สามารถเข้ายึด
สถานีรถไฟทับกวางไว้ได้

ที่หมายต่อไปคือสถานีรถไฟบ้านหินลับ
แผนการปฏบิตัใินตอนเช้าคอืให้ผูบ้งัคบัหมวด

คนหนึ่งน�าหมู่ปืนกลเบาขึ้นรถโยกเป็นส่วนล่วงหน้า
ไปเท่าที่จะไปได้ ซึ่งในบางตอนก็ต้องลงเดินเท้าไป
ด้วยความระมัดระวัง ติดตามด้วยก�าลังส่วนเข้าตี
หลัก ๑ กองร้อย

การปฏิบัติตามแผนเป็นไปอย่างชักช้าและ
ตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบฝ่ายกบฏใช้ประโยชน์จาก
ที่มั่นซึ่งได้เปรียบท�าการยิงขัดขวางอยู่ตลอดเวลา
ทหารต้องลงรถเดนิเท้าตัง้แต่เช้าจนบ่ายกร็กุคบืหน้า
ไปได้ไม่มากเท่าที่ควรเพราะทั้งกองร้อยตกอยู่ใน
หุบเขา ดังนั้นพอถึงเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.เศษ 
หลวงวรีะโยธาผู้บงัคบักองพนัจึงสัง่การให้ว่าท่ีร้อยตรี
ตุ๊  จารุเสถียร (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นประภาส) ซึ่งเพิ่ง

บัญชร ชวาลศิลป์
ไฟรกัไฟสงคราม

สงครามครั้งที่ ๑ : ความพยาบาท

จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยและเพิ่งเข้า       
รับราชการน�าทหาร ๑ หมู่ลงจากรถไฟเข้าแก้ไข
สถานการณ์

ภารกิจที่ว่าที่ร้อยตรีหนุ ่มได้รับมอบคือน�า
ทหาร ๑ หมูน่ีล้กัลอบลดัเลาะไปตามภมูปิระเทศเข้า
โอบหลังและเข้ายึดที่ตั้งรังปืนกลของฝ่ายกบฏที่
ก�าลังยิงสกัดกั้นอยู่ ซึ่งหากท�าได้ส�าเร็จก็จะท�าให้
การรุกคืบของฝ่ายพระนครเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
และปลอดภัยมากขึ้น แต่ก็นับว่าเป็นภารกิจที่เสี่ยง
อันตรายไม่น้อย จึงต้องการผู้น�าหน่วยที่มีความกล้า
หาญและเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบที่จะ
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เต็มไปด้วยอันตราย
นี้ได้ และว่าที่ร้อยตรีตุ๊ จารุเสถียรก็ได้รับความไว้
วางใจนี้

ว่าทีร้่อยตรตีุ ๊ จารเุสถยีร รบัค�าสัง่และภารกจิ
ด้วยความเต็มใจก่อนจะน�าก�าลังทหารเพียง ๑๐ 
กว่าคนแยกเดนิลงจากทางรถไฟลดัเลาะไปตามขอบ
เหวและไหล่เขา หาทางอ้อมเข้าสู่ที่หมายรังปืนกล

สภาพป่าของดงพญาเย็นในยุคที่ยังไม่มีใคร
บุกเบิกท�าประโยชน์ลงจากทางรถไฟก็เป็นป่าทึบ 

- (ต่อจากเล่มที่แล้ว) -
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ขนาดใหญ่ริมทางรถไฟสามารถใช้เป็นที่ก�าบังได้
เป็นอย่างดี หากเป็นเช่นนี้การสู้รบก็คงยืดเยื้อไปถึง
วันรุ่งขึ้น

เมื่อรายงานตัวกับผู้บังคับกองร้อยแล้ว ผู ้
บังคับกองร้อยจึงปรับแผนการรบอีกครั้งหนึ่ง มอบ
ก�าลัง ๑ หมวดเพิม่เตมิให้อยูใ่นการบงัคบับญัชาของ
ว่าที่ร้อยตรีตุ๊ จารุเสถียร โดยมีภารกิจเข้าตีตรงหน้า
ร่วมกบัก�าลงัส่วนใหญ่ ซึง่ก�าลังส่วนหน้าของกองพนั
ก�าลังยิงต่อสู้อย่างดุเดือดกับทหารฝ่ายโคราชซึ่งอยู่
ในรังปืนกลถาวร

ขณะนั้นเป ็นเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. 
บรรยากาศรอบตัวตกอยู่ในความมืดมิด และจาก
การสังเกตประกายไฟจากปากกระบอกปืนกลที่ยิง
ลงมา ว่าที่ร้อยตรีตุ๊ จารุเสถียร ค�านวณว่าที่ตั้งรังปืน
กลแห่งน้ีอยู่ห่างจากหมวดของตนเพียงประมาณ 
๕๐ เมตรเท่านั้น ระยะทางเพียงเท่านี้ส�าหรับการรบ
ทางพื้นดินแล้ว นี่คือระยะรบประชิด

ปืนกลนั้นจะมีฤทธิ์เดชก็ต่อเมื่อฝ่ายข้าศึกอยู่
ในระยะยิง แต่หากถูกจู่โจมประชิดตัวแล้วอ�านาจ
การยิงก็แทบไร้ความหมาย ดังนั้นด้วยการตัดสินใจ
อย่างห้าวหาญ ร้อยตรีตุ๊ จารุเสถียร สั่งก�าลังทหาร
ทั้งหมวดในบังคับบัญชาติดดาบปลายปืนแตรียม
เข้าประจัญบานด้วยการรบประชิด สูดหายใจเข้า
ปอดเต็มที่ ทุ่มเทสมาธิเข้าสู่ภารกิจเสี่ยงตายเบื้อง
หน้าหันไปสบตาผู ้ใต้บังคับบัญชาแล้วลุกขึ้นยืน 
กระชับอาวุธประจ�ากายในมือไว้แนบแน่น แล้ว
ยกมือขวาขึ้นสะพัดโบกไปข้างหน้าพร้อมเสียงสั่ง
การเด็ดขาด...

“ทั้งหมด...ตามข้าพเจ้ามา !!!”
ก�าลังทหารเกือบ ๕๐ คนในหมวดลุกขึ้น

ยนื ส่งเสยีงร้องไชโยกกึก้องไปทัว่สนามรบ แล้ว
วิง่ตามผูบ้งัคบัหมวดเข้าสูพ่ืน้ทีต่ะลมุบอนรงัปืน
กลของข้าศึกท่ีอยู่สูงขึ้นไป

ต้นไม้น้อยใหญ่บดบังทัศนวิสัยจนเหลือเพียงไม่กี่
เมตร แม้กระทั่งท้องฟ้าบางตอนก็ไม่สามารถมอง
เห็นเนื่องจากถูกบดบังด้วยเรือนยอดของไม้ใหญ่อัน
สูงลิบลิ่ว แผนท่ีท่ีมีอยู ่ในมือก็แทบไร้ประโยชน์
เนือ่งจากขาดรายละเอยีดและไม่สามารถก�าหนดจดุ
อ้างได้ ดังนั้น สิ่งเดียวที่ว่าที่ร้อยตรีหนุ่มกระท�าได้ก็
คือการก�าหนดทิศทางการเคลื่อน ที่โดยอาศัยเสียง
ปืนที่ทั้งสองฝ่ายยิงต่อสู้กันเป็นระยะ ๆ แต่ไม่นาน
นักก็พบกับปัญหาใหม่นั่นคือ เสียงปืนที่ยิงต่อสู้กัน
นัน้อยูใ่นหบุเขาจงึมเีสยีงสะท้อนก้องไปมาบางตอน
ก็สะท้อนกลับ ท�าให้ไม่สามารถใช้ก�าหนดทิศทางได้ 
และเมื่อบวกกับสภาพรกทึบของป่าที่มากขึ้นตาม
ล�าดับ ในที่สุดทหารทั้งหมู่ที่เดินตดิตามมากเ็ริม่หลง
หายไปทีละคนสองคน จะตะโกนเรียกกันก็ไม ่
สามารถกระท�าไดเ้พราะเท่ากับเป็นการเปิดเผยที่ตั้ง
ของตนเอง

ว่าที่ร้อยตรีตุ๊  จารุเสถียร น�าก�าลังที่เหลือ   
อยู่ไม่ถึงหมู่เดินวนเวียนอยู่จนล่วงเวลาประมาณ 
๑๗.๐๐ น. ภูมิประเทศรอบตัวก็เร่ิมเข้าสู่ความมืด
ตามธรรมชาติของพื้นท่ีป่าเขาท่ีมักจะมืดเร็วกว่า
ปกติโดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในท่ามกลางป่าอันรกทึบ
เช่นนี้ เสียงยิงต่อสู้กันภายนอกดังถี่ขึ้น หากทางวน
เวียนอยู่ต่อไปในความมืดและรกทึบเช่นนี้ โอกาสที่
จะถูกยิงจากทัง้ฝ่ายหวัเมอืงรวมทัง้ฝ่ายเดยีวกนัย่อม
จะมีมากขึ้น ดังนั้นในที่สุดจึงตัดสินใจน�าก�าลังใน
บังคับบัญชาวกกลับขึ้นทางรถไฟโดยมุ ่งไปยัง
ทิศทางที่ได้ยินเสียงปืนเป็นหลัก

หลังจากใช้เวลานานพอสมควร ในที่สุดก็
สามารถน�าก�าลังกลับคืนสู่พื้นที่ทางรถไฟได้อีกครั้ง
หนึ่ง ก่อนจะพบว่าก�าลังของเขาได้เดินทางมาอยู่ใน
พื้นที่ซึ่งก�าลังส่วนใหญ่ของฝ่ายพระนครก�าลังยิง
ต่อสู้กับทหารโคราชท่ีวางก�าลังอยู่ในท่ีมั่นตั้งรับที่ได้
เปรียบทั้งสองฝ่ายก�าลังแลกกระสุนกันอย่างเมามัน 
แม้จะไม่สร้างความสูญเสียให้แก่ฝ่ายพระนครได้
มากนกั เนือ่งจากแสงสว่างท่ีน้อยลง รวมท้ังก้อนหนิ
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บทที่ ๙
ลั่นทมตรงหัวใจ

“จะรีบร้อนไปไหนวะ...” ชายชาญหันไป
ถามเพื่อนรักซึ่งก�าลังสตาร์ตเครื่องยนต์พาหนะ
คู่ชีพด้วยความแปลกใจ “ยังกินข้าวไม่เสร็จดีเลย 
แล้วนายไม่ได้กินข้าวหรอกหรือ” ผ่านภพหันมามอง
หน้าเพือ่นรกัคล้ายจะบอกเล่าอะไรบางอย่างแต่แล้ว
ก็เปลี่ยนใจ “วันหลังจะเล่าให้ฟัง เรื่องมันยาว...แต่
ตอนนี้เรามีธุระต้องรีบกลับบ้าน นายจะไปไหนค่อย
แยกกันที่บ้านแล้วกันนะ” ชายชาญพยักหน้ารับค�า
แต่ก็ยังอดสงสัยไม่ได้

ใช้เวลาไม่นานนักจากโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบกมายังบ้านแถวสามเสน แต่แล้วพอเลี้ยว
แยกจากถนนใหญ่เข้าสู่ซอยท่ีเช่ือมต่อไปยังบ้าน
อภิบาลภูวดลริมแม่น�้าเจ้าพระยา นายทหารท้ังสอง
ก็เร่ิมเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่าง

“รถดบัเพลงิกับต�ารวจมาท�าอะไรกนัวะ” ชาย
ชาญถามขึ้นลอย ๆ สายตาสอดส่ายส�ารวจสภาพ
รอบตัว ผ่านภพค่อย ๆ ชะลอความเร็วแล้วจอดรถ
ชิดขอบถนนด้านซ้ายเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่
รถดับเพลิงคันหนึ่งที่วิ่งสวนทางมา พนักงานบนรถ
ท่าทางผ่อนคลายคล้ายเสร็จภารกิจแล้ว

เหมือนมีลางสังหรณ์บางอย่าง นายทหาร
หนุม่ทัง้สองหนัหน้ามาสบตากนัแว่บหนึง่ แล้วผ่านภพ
ก็เร่งความเร็วขึ้นจนกระท่ังมาถึงบริเวณประตูใหญ่
ของบ้านอภิบาลภูวดลซึ่งเปิดกว้างอยู่ เขาค่อย ๆ 
เคลื่อนรถเข้าไปในบริเวณบ้าน ผู้คนแปลกหน้ายัง
คงเดินไปมาขวักไขว่ ทั้งสองส�ารวจไปโดยรอบ
บริเวณบ้านแล้วก็พบที่มาของปัญหา

บ้านหลงัน้อยรมิน�า้ท่ีผ่านภพอาศยัตลอดระยะ
เวลาขวบปีที่ผ่านมาบัดนี้เหลือเพียงกองเถ้าถ่านบน
พื้นดิน ควันยังคงคุกรุ่น

ประตูเชื่อมต่อระหว่างผ่านภพกับศศิประภา
ถูกท�าลายลงเสียแล้ว 

โอกาสที่จะส่งข่าวให้ศศิประภาเพื่อหาทาง
แก้ไขไม่ให้ธงเจิมเสียชีวิตก็หมดสิ้นไปด้วย

๒๓ ตุลาคม ๒๔๗๖
ว่าที่ร้อยตรีตุ๊  จารุเสถียร วิ่งน�าหน้าทหารใน

หมวดซึ่งติดดาบปลายปืนส�าหรับการตะลุมบอนรบ
ประชิด ที่หมายคือรังปืนกลของทหารโคราชซึ่ง
วางตัวอยู่ริมทางรถไฟข้างหน้าในระยะห่างไม่ถึง 
๕๐ เมตร ขณะที่ปืนกลเบาจากรองผู้บังคับหมวด
ของเขาก็ท�าการยิงใส่กองทหารในรังปืนกลข้าศึกไว้
อย่างได้ผล

ว่าที่ร้อยตรีตุ๊  จารุเสถียร และก�าลังทหารใน
บังคับบัญชาสามารถเข้ายึดรังปืนกลแห่งนี้ได้โดย
ง่าย เพราะพลยิงปืนกลของทหารโคราชถูกกระสุน
ปืนของฝ่ายรัฐบาลเข้าที่ศีรษะนอนร้องครวญคราง
อยู่ในรังปืนกล ทหารอีก ๔ คนที่เหลือยกมือยอม
จ�านนโดยดี ผู้บังคับหมวดหนุ่มส่งมอบเชลยที่จับได้
ให้กับก�าลังส่วนที่ติดตามมาแล้วน�าก�าลังทหารใน
หมวดรุกคืบหน้าต่อไปอย่างห้าวหาญเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบให้เสร็จสิ้น

พรายน�้าบนหน้าปัดนาฬิกาข้อมือบอกเวลา 
๑๙.๐๐ น.เศษ ภูมิประเทศรอบตัวในซอกเขา    
แคบ ๆ ที่เหลือช่องว่างข้างทางรถไฟไม่มากนัก      
มืดมิดราวอยู ่ในถ�้าลึก ว่าที่ร ้อยตรีหนุ ่มประเมิน
สถานการณ์แล้วได้ข้อสรุปกับตัวเองว่า ก�าลังทหาร
ในบังคับบัญชาที่มีอยู ่ ไม ่น ้อยนั้น ณ บัดนี้ ไร ้
ประโยชน์เกือบสิ้นเชิงเพราะถูกบีบบังคับด้วยแนว 
ทางการเคลื่อนที่ซึ่งจ�ากัดด้วยภูมิประเทศ หนทาง
เดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็คือ ใช้ก�าลังขนาดเล็ก
เคลื่อนที่จู่โจมรุกเข้าหาที่หมายอย่างรวด เร็วที่สุด 
อย่าเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งตัวติด เหมือนที่
เพิ่งจัดการกับรังปืนกลเป็นผลส�าเร็จมา แล้วก่อน
หน้านี้

แล้วว่าที่ร้อยตรีตุ๊  จารุเสถียร ก็ตัดสินใจเด็ด
ขาด สั่งการให้ก�าลังทหาร ๑ หมู่จ�านวน ๑๐ คนเศษ
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เตรียมเคลื่อนท่ีรุกคืบหน้าต่อไปภายใต้การน�าของ
ตน ส่วนก�าลังที่เหลือให้เคลื่อนท่ีติดตามไปห่าง ๆ 
ในระยะที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวด 
เร็วหากเกิดเหตุคับขัน

เมื่อทุกอย่างเป็นที่เข้าใจตามแผน ผู้บังคับ
หมวดหนุ่มก็หันมาสบตาหน่วยกล้าตายเป็นครั้ง
สุดท้าย ทุกสายตายืนยันความพร้อมโดยเฉพาะเมื่อ
ไดร่้วมเปน็รว่มตายกนัมาถงึขนาดนี้และได้ประจักษ์
ชัดในความกล้าหาญและชาญฉลาดในตัวผู้บังคับ
บัญชาของตนแล้ว

หนักลบัมองฝ่าความมดืไปยงัทศิทางทีข้่าศึก
วางตัวอยู่ ว่าที่ร้อยตรีตุ๊ จารุเสถียร ร้องสั่งการด้วย
วาทะอมตะของทหารราบผู้ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่ง
สนามรบ

“ตามข้าพเจ้ามา !!!”
ติดตามด้วยเสียงไชโย จากนั้นผู้บังคับหมวด

หนุ่มก็น�าหน้าผู้ใต้บังคับบัญชาวิ่งไปตามทางรถไฟ 
เสียงไชโยโห่ร้องของก�าลังทหารทุกคนในหมวดดัง
กึกก้องสะท้อนระหว่างซอกเขา ทกุคนยงิสุม่ฝ่าความ
มดืตรงหน้าเข้าสูท่ีห่มายซึง่แม้จะมองไม่เหน็ แต่ด้วย
ลักษณะภูมิประเทศที่บีบบังคับด้วยซอกเขาข้างทาง
รถไฟเช่นนี้ ก็หวังว่าการยิงคงจะได้ผลอยู่บ้าง

ว่าที่ร้อยตรีตุ๊  จารุเสถียร ใช้ไฟฉายในมือ
ส่องน�าทางไปเป็นระยะ ๆ

ทันใดนั้นเมื่อว่าที่ร้อยตรีหนุ่มมองฝ่าความ
มืดไปข้างหน้า ก็เห็นเงาตะคุ่ม ๆ อยู่ ๒-๓ คนยืน
ขวางอยู่บนทางรถไฟ เขาจึงร้องตะโกนถามไปว่า 
“ใคร !” พร้อมกับฉายไฟในมือตามไปด้วย แสงไฟ
กระทบกับร่างของชายในเครื่องแบบชุดสนามของ
นายทหารที่ก�าลังเล็งปืนพกในมือตรงมายังจุด
ก�าเนิดของแสงไฟพร้อมเสียงร้องตอบมาว่า “พวก
เดียวกัน”

ชั่วเสี้ยววินาทีแห่งความตาย ผู้บังคับหมวด
หนุ่มอายุแค่ ๒๐ ต้น ๆ ซึ่งเพิ่งจบการศึกษาจาก
โรงเรียนนายร้อยได้เพียงไม่ถึงปีแล้วกระโจนเข้าสู่

สนามรบครัง้แรกตดัสนิใจอย่างรวดเรว็แล้วยงิปืนพก
ในมือออกไปทันที และพร้อมกันนั้นทหารในหมู ่
ทั้งหมดก็ลั่นกระสุนจากปืนในมือออกไปยังที่หมาย
ซึ่งเห็นตะคุ่ม ๆ อยู่เบื้องหน้าในระยะทางที่ห่างกัน
ไม่ถึง ๒๐ เมตร

เสียงปืนดังสนั่นสะท้อนไปมาระหว่างซอก
เขา...

คนกลุ่มนั้นแตกกระเจิง บางคนก็ล้มฟุบลง
กับพื้น เพราะปืนแต่ละกระบอกต่างยิงกรอกเข้าไป
ในช่องเขาซึ่งมีความกว้างไม่เกิน ๒๐ เมตร โอกาส
ที่จะรอดจากวิถีกระสุนจึงเป็นไปได้ยาก

ว่าทีร้่อยตรหีนุม่ไม่ยอมให้ฝ่ายตรงข้ามตัง้ตวั 
เขาวิ่งน�าก�าลังในหมู ่ซึ่งทุกคนติดดาบปลายปืน
พร้อมตะลุมบอนแล้วใช้ไฟฉายในมือส่องไปยังร่าง
ของคนสองคนที่ล้มฟุบอยู่คารางรถไฟ...

การน�าก�าลังทหารโคราชเดินทางเข ้าสู ่
กรงุเทพฯ เพือ่กูบ้้านเมอืงนัน้เป็นทีท่ราบอย่างชดัเจน
และกว้างขวางในหมู่ชาวเมืองโคราชซึ่งส่วนใหญ่
ล้วนเห็นด้วยกับความมุ่งหมายของคณะกู้บ้านเมือง
ที่จะกอบกู้สถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าก�าลัง
ตกอยู่ในสภาพที่ถูกลบหลู่จากผู้มีอ�านาจเพียงใดยิ่ง
เมื่อได้รับทราบจากแถลงการณ์ของคณะกู ้บ้าน 
เมืองว่ามิได้ประสงค์จะน�าระบอบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์กลับมาแต่อย่างใดก็ยิ่งมี
ความเหน็ด้วย นอกจากนัน้ทหารทัง้หมดล้วนเป็นลกู
แม่โมด้วยกันทั้งสิ้นจึงเพิ่มความเห็นใจและต่างพา
กนัให้ก�าลังใจลกูหลานของพวกตนให้กระท�าภารกิจ
ส�าคัญนี้ให้ส�าเร็จให้ได้

แต่ชั่วระยะเวลาเพียงไม่กี่วันที่แสนยานุภาพ
อันเกรียงไกรของทหารโคราชเคลื่อนก�าลังออกจาก
สถานีจิระ ลูกหลานทหารโคราชก็เดินทางกลับมา
พร้อมความสิ้นหวัง เมื่อบวกกับข่าวสารจากสถานี
วทิยกุระจายเสยีงซึง่ฝ่ายพระนครได้ออกอากาศข่าว
ความพ่ายแพ้ของทหารฝ่ายหัวเมืองซึ่งกลายเป็น 
‘กบฏ’ ไปแล้วอย่างต่อเนื่อง ความหดหู่ก็แผ่ขยาย
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ปกคลุมไปทั่วบรรยากาศของตัวเมืองนครราชสีมา 
แสงไฟที่เคยสว่างไสวยามค�่าคืนของเมืองที่เป็น
ประตูเชื่อมภาคอีสานกับภาคกลางบัดน้ีแทบไม่
ปรากฏให้เห็นแทบทุกบ้านปิดประตูเงียบ ดวงไฟ
เปิดตามความจ�าเป็น บ้านไหนมีเคร่ืองรับวิทยุก็
กลายเป็นที่ชุมนุมของผู้คนในบริเวณใกล้เคียงที่พา
กันเฝ้าติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ที่มีแต่
จะเลวลงตามล�าดับของลูกหลานทหารโคราช

ยามเย็นบริเวณบ้านไพศาลตระกูลซึ่งใช้เป็น
สถานที่จัดงานมงคลสมรสระหว่างศศิประภากับ
ธรรมรัตน์ก็ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่ใน
งานแห่งความปีติยินดีเช่นน้ีและฐานะระดับคหบดี
ช้ันน�าของจังหวัดทั่วท้ังบ้านควรจะสว่างไสว เสียง
เพลงควรบรรเลงขับกล่อม ผู้คนควรยิ้มแย้มแจ่มใส 
เสียงสนทนาควรเซ็งแซ่แข่งประชันกับเสียงดนตรี

แต่บรรยากาศในงานกลบัมไิด้เป็นเช่นน้ัน แม้
ผู้คนจะคับค่ังทั่วบริเวณบ้าน แต่แทบทุกคนกลับมสีี 
หน้าส่อแวววิตก ต่างจบักลุม่พดูคยุกนัด้วยเรือ่งเดยีว  
คือชะตากรรมของลูกหลานย่าโม รวมทั้งผลกระทบ
ที่จะติดตามมาของผู้ที่กลายเป็นกบฏไปเสียแล้ว

ธรรมรัตน์หันไปมองหน้าหญิงคนรักซึ่งยืน
ร่วมรับแขกอยู่เคียงข้างอย่างหลงใหล ในที่สุดวันที่
เขารอคอยมานานแสนนานกม็าถงึ วนัทีจ่ะได้ใช้ชวีติ
ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างที่ใฝ่ฝัน ศศิประภาหันมา
สบตาแล้วส่งย้ิมตอบ ธรรมรตัน์รูส้กึคล้ายมแีววเศร้า
สร้อยแฝงอยู่ในนั้น

...เป็นความรู้สกึบางอย่างท่ีเขาไม่เคยประสบ
มาก่อนในชีวิต จู ่ ๆ ธงเจิมก็คล้ายถูกพลังลึกลับ
จู่โจมเข้าเกาะกุมท้ังร่างกายและจิตใจ เขาเหมือน 
ชาวูบไปทั้งตัวตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าราวต้อง
มนต์สะกดศักดิ์สิทธิ์ จากภาพที่เห็น เขารู้สึกคล้าย
สุภาพสตรีในชุดราตรียาวสีขาวเบื้องหน้าค่อย ๆ 
สว่างไปทั่วห้อง ธงเจิมจึงตอบกับตัวเองได้ว่า บัดนี้
เขาได้มาอยู่ในห้องนอนที่บ้านพักของเขาในค่าย
แล้ว

“ฟื้นแล้วหรือครับหมวด พวกเราเป็นห่วงกัน
แทบแย่” เสียงกระซิบดังข้างหูซึ่งเขาจ�าได้ทันทีว่า
เป็นน�้าเสียงของจ่ากองร้อยที่ร่วมเดินทางออกจาก
โคราชและร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตั้งแต่
สมรภมูบิางเขน ผูบ้งัคบัหมวดหนุม่พยายามรวบรวม
สมาธทิบทวนเรือ่งราวเป็นมาโดยเฉพาะเหตกุารณ์ที่
ท�าให้เขาเพิ่งฟื้นขึ้นมานี้

จ�าได้ว่าเขายืนอยู่บนไม้หมอนรางรถไฟร่วม
อยู่กับผู้บังคับกองระวังหลัง นายพันเอกพระยาศรี
สิทธิสงคราม และนายร้อยตรีบุญรอด  เกษสมัย 
นายทหารคนสนิท และก�าลังทหารคุ้มกันอีก ๔-๕ 
คน ก�าลังสนทนากันเบา ๆ ถึงแผนการตั้งรับที่จะ
กระท�าในวนัรุง่ขึน้ เพราะความมดืทีป่กคลมุการสูร้บ
ในวันนี้คงสิ้นสุดลงแล้ว แต่แล้วจู่ ๆ ทั้งหมดก็ได้ยิน
เสียงโห่ร้องดังขึ้นพร้อมประกายไฟและเสียงจาก
ปากกระบอกปืนซึง่ก�าบังเคลือ่นทีใ่กล้เข้ามาในระยะ
เพียงไม่กี่สิบเมตร

ธงเจิมกระชากปนืพกประจ�ากายออกมาจาก
ซองพกข้างเอวแล้วยกเล็งไปยังที่มาของเสียงโห่ร้อง
ข่มขวัญและเสียงปืนรวมทั้งแสงจากไฟฉายที่กราด
มายังที่ซึ่งพวกเขายืนรวมกลุ่มกันอยู่ แต่ยังไม่ทันจะ
ได้ลั่นไก เขาก็รู ้สึกเหมือนถูกถีบด้วยพลังยักษ์จน
กระเด็นเท้าลอยไปจากพื้น

และนัน่คอืส�านกึสดุท้ายทีอ่ยูใ่นความทรงจ�า...
“ผู้หมวดถูกยิงตกมาจากรางรถไฟแล้วกลิ้ง

ลงมาตามลาดครับ” จ่ากองร้อยเพื่อนร่วมตายรีบ
อธิบายอย่างรู้ใจ “ผมกับลูกน้องหลบเข้าที่ก�าบัง  
ข้าง ๆ ยิงสู้ได้ไม่กี่นัดก็ต้องถอนตัว พวกมันเข้ามา
เยอะ ขืนสู้ไปก็คงไม่ไหวอีกอย่างหนึ่งก็เป็นห่วงผู้
หมวดด้วย...”

“แล้วท่านเจ้าคุณเล่า...” ถามถึงนายพันเอก
พระยาศรสีทิธสิงครามนายทหารทีเ่ขาเคารพเทดิทนู
และอาสาร่วมเป็นร่วมตายอย่างเป็นห่วง

“ไม่ทราบเหมือนกันครับ มันมืด พอถูกยิงก็
แตกกระจายกันไปหมดจะกลับขึ้นไปก็เสี่ยงมาก 
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พวกมันตามมาสมทบกันเต็มไปหมดเลยครับ” เขา
อธิบายสถานการณ์ด้วยน�้าเสียงส่อแววส�านึกผิดที่
ไม่สามารถคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่ผู้บังคับ
บัญชาสมกับความไว้วางใจที่ได้รับมอบภารกิจ
ส�าคัญนี้ ธงเจิมพยักหน้ารับทราบพร้อมปลอบใจว่า
ได้ท�าหน้าที่ดีที่สุดแล้ว

“แล้วพวกเรามาอยู่ท่ีน่ีได้อย่างไร ?” ธงเจมิถาม
“ผมยังเล่าไม่จบครับ...เราช่วยกันตามหา     

ผูห้มวดกพ็บนอนสลบอยูต่รงโคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึง่
ทีอ่ยูต่�า่ลงไปจากจุดปะทะ ผูห้มวดคงกลิง้ลงมาแล้ว
ได้ต้นไม้ต้นน้ีกันไว้ ไม่อย่างน้ันก็คงกลิ้งลงเหวไป
แล้ว จากน้ันพวกเรากห็าเศษไม้ไผ่แถวน้ันมาท�าเปล 
แล้วช่วยกนัหามผูห้มวดออกมา ค่อย ๆ ลดัเลาะกลบั
มาที่ บก.” จ่ากองร้อยหยุดทบทวนความจ�า “ที่ บก. 
ก�าลังวุ่นวายเพราะมีค�าสั่งให้ถอนตัวกลับโคราช ก็
พอดีพบกับผู้หมวดประยูรท่ีก�าลังตามหาผู้หมวดอยู่ 

ท่านก็เลยน�าตัวผู้หมวดซึ่งก�าลังสลบอยู่ขึ้นรถแล้ว 
กลับมาที่ค่ายนี่แหละครับ...”

“แล้วประยูรไปไหนล่ะ...”
“ไม่ได้บอกไว้ครับ แต่ให้พวกผมรอเฝ้าดูแล

ผู้หมวดอยู่ที่นี่ว่าเดี๋ยวจะกลับมา หมวดประยูรฝาก
จดหมายฉบับนี้ไว้ให้ด้วยครับ ก�าชับว่าให้รีบอ่าน
ทนัท ีแล้วอีกสกัครู่ทหารเสนารักษ์จะมาดูแลผูห้มวด”

ธงเจิมเอื้อมมือรับซองจดหมายยับยู่ยี่จาก   
จ่ากองร้อย เพียงเห็นลายมือบนซองก็รู้ทันทีว่ามา
จากไหน จิตใจรู้สึกแช่มชื่น ความเจ็บปวดทรมาน
จากพิษบาดแผลพลันหายไป เขาค่อย ๆ บรรจงฉีก
ทีร่มิซองแล้วค่อย ๆ ใช้สายตาสมัผสัตัวอักษรงดงาม
ในนัน้เพือ่เกบ็รบัความรูส้กึดี ๆ ไว้ให้ครบถ้วนทีส่ดุ...

- (อ่านต่อเล่มหน้า) -
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นายนก เต็มขั้น

ฉบับนี้มีของดีมาฝาก ๒ เรื่อง เรื่องแรก
เป็นเกร็ดประวัติวีรบุรุษนักรบไทยที่น้อยคนนักจะ
รู้จัก มาเผยแพร่วีรกรรมของท่านให้สมาชิกได้ทราบ 
เร่ืองที่สอง ๑๐ กฎเหล็ก-การเติบโตและล่มสลาย
ของชาติต่าง ๆ เป็นข้อคิดเห็นของ “ชาร์มา” นัก
ลงทุน นักวิเคราะห์ เกี่ยวกับกฎ ๑๐ ข้อ ที่ใช้เป็นตัว
บ่งชี้ สภาพเศรษฐกิจและความเจริญหรือเสื่อมถอย
ของประเทศ แต่บทวเิคราะห์นีไ้ม่ใช่ทฤษฎ ีเป็นเพยีง
ข้อมูลที่จะใช้ประกอบในการพิจารณาเท่านั้น ถ้าจะ
น�ามาใช้กับประเทศไทย คงต้องกลั่นกรองอีกครั้ง  
จึงขอน�ามาเป็น “ของดี” ที่น�ามาฝาก ลองอ่านกันดู
นะครับ  

เรือ่งที ่๑ วรีกรรมของวรีบรุษุไทย ท่ี 
“บุเรงนอง ผู้ชนะ ๑๐ ทิศ” ยอมยกย่อง ถึงกับ
จารึกชื่อลงในแผ่นทองค�าบรรจุไว้ในมหาเจดีย์ 
ชเวดากอง

หนึ่งในต�านานนักรบไทยที่ไม่ธรรมดา ที่
สามารถต่อสู้กับกองทัพพม่าได้ด้วยตัวคนเดียวใน
ยุคเสียกรุงคร้ังท่ี ๑ จนพระเจ้าบุเรงนองถึงกับเอ่ย
ปากว่าตนเองแม้ว่าจะเป็นผู้ชนะสิบทิศแต่ในทิศที่
สิบต้องยอมยกให้ “พระวีระมหาเทพ”

พระวีระมหาเทพ เป็นครูดาบของกองทะลวง
ฟัน ช�านาญดาบสองมือ สามารถใช้ดาบได้คล่อง 

แคล่วทั้งมือซ้ายมือขวา ช�านาญในอาวุธทุกชนิด
และการรบด้วยมือเปล่า เมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ ๑ 
พระวีระมหาเทพขึ้นช้างบุกทะลวงเข้าไปในกอง
ทหารพม่า ฆ่าศัตรูล้มตายระเนระนาดจนช้างติด
หล่มจึงเข้าแย่งม้าจากข้าศึกขึ้นม้าแล้วทะลวงฟัน
พม่าล้มตายเป็นเบือ แล้วมาปักหลักที่ประตูเผาข้าว 
เพราะเป็นทางแคบข้าศึกผ่านมาได้คราวละไม่เกิน
สิบคน ทัพของบุเรงนองผ่านมาทางนี้แต่กลับเข้าไม่
ได้ เพราะทหารพม่าเข้าประดาบไม่ถึงสามทีก็ล้ม
ขาดใจตาย

ทหารพม่าคนแล้วคนเล่าลม้ตายลงไปจนศพ
สูงเป็นพะเนิน จนบุเรงนองต้องขี่ม้าออกมาดูตัวพระ
วีระมหาเทพ ทหารพม่าที่ล้มตายสูงเป็นพะเนินจน
แทบจะสิ้นกองทัพ จนไม่มีทหารพม่าคนไหนกล้า
เฉียดเข้าใกล้พระวีระมหาเทพอีก สุดท้ายต้องระดม
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ยิงธนูเข้าใส่ แม้ขนาดน้ันร่างของพระวีระมหาเทพ   
กย็งัไม่ล้ม ท่านสิน้ใจในท่ายนื ขนาดศพท่านพม่ายงั
ไม่กล้าเดินผ่าน บุเรงนองประทับใจในพระวีระ
มหาเทพถึงขนาดให้จารึกชื่อนี้ลงในแผ่นทองค�า
บรรจุไว้ในพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ท่ีมา : นักเขียนบันเทิงคดีนาม “ทิพยจักร” 
 ได้มีข้อความเผยแพร่ ผ่านทางเฟสบุ๊กส่วนตัวในชื่อ 
“Jaruvat Chanposri”  ไญยิกา เมืองจ�านงค์ (ทีม
ข่าวปัญญาญาณทีนิวส์)

เรือ่งที ่ ๒ ชาตจิะรุง่หรอืจะร่วง อ่าน
สิบกฎเหล็ก-การเติบโตและล่มสลายของชาติ 
ต่าง ๆ

เขียนโดย เชอร์ ชาร์มา (Ruchir Sharma) 
นักลงทุน หัวหน้าทีมกลยุทธ์โลก และผู้อ�านวยการ
ฝ่าย เศรษฐกิจเกิดใหม่ แห่ง Morgan Stanley In-
vestment Management บริษัทจัดการลงทุนชั้นน�า
ของโลก กลั่นค�าตอบจากประสบการณ์กว่า ๒๕ ปี
ของเขา ในหนังสือชื่อ The Rise and Fall of        
Nations (การเติบโตและล่มสลายของชาติต่าง ๆ)

ชาร์มายืนยันว่า ทุกประเทศก�าลังเผชิญกับ
ความท้าทายใหม่ ๆ ระดับโลกท่ีชะลอการเติบโต 
ต้องท�าใจว่าการเติบโตในยุคนี้จะช้ากว่าในอดีต เขา
ยกตัวอย่างว่า เศรษฐกิจจีนโตได้ปีละ ๕% ก็หรูแล้ว 
ควรเลิกตั้งเป้าว่าจะโตได้ปีละ ๗% หรือมากกว่านั้น 
ส่วนประเทศพัฒนาแล้วก็ควรจะลดความคาดหวัง
จาก ๓% ต่อปี ลงมาเหลอื ๑.๕% ต่อปีกพ็อ ในขณะ

เดียวกัน ทุกประเทศสามารถรับมือกับความท้าทาย
ในยุคนี้ได้ แต่จะต้องเริ่มจากการพลิกโลกทัศน์ เลิก
ยึดติดในบรรทัดฐานหรือตัวชี้วัดเดิม ๆ ที่เคยใช้วัด
ความส�าเร็จทางเศรษฐกิจเพราะตัวชี้วัดเหล่านั้นเริ่ม
ใช้การไม่ได้แล้ว!

ชาร์มาขมวดปัจจยัต่าง ๆ  ทีก่�าลงัท�าให้เศรษฐกจิ
โลกชะลอตัวลงเป็นตัวย่อ “4Ds” ประกอบด้วย

• de-globalization : การชะลอตัวของการ
ค้าโลกและการไหลเวียนของทุน

• de-population : การเติบโตที่ช้าลงมาก
ของประชากรวัยท�างาน ประกอบกับการมาเยือน
ของสังคมผู้สูงอายุ

• deleveraging : ความจ�าเป็นที่ประเทศ
ต่าง ๆ (โดยเฉพาะจีน) จะต้องเริ่มทยอยใช้หนี้รวม
กว่า ๕๐ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ที่กู้มาอย่างต่อเนื่อง
ต้ังแต่ปี ๒๐๐๘

• de-democratization : กระแสที่ประชาชน
หลายประเทศเริ่มสนับสนุนผู้น�าแบบเผด็จการหรือ
รวบอ�านาจ เพราะฝากความหวงัว่าจะช่วยแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนได้ ซึ่งงานวิจัยของชาร์มาชี้ว่าเป็น
ความหวังลม ๆ แล้ง ๆ เท่านั้น เพราะการปกครอง
แบบรวบอ�านาจกลับเพิ่มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะ
ขาดเสถียรภาพ เมื่อผู ้น�าพยายาม ‘บังคับ’ ให้
เศรษฐกิจโตสูง ๆ เร็ว ๆ โดยไม่วางรากฐานที่ยั่งยืน
และเปิดกว้าง

ในยุค 4Ds เช่นนี้ หนังสือ The Rise and 
Fall of Nations เสนอ “กฎจ�าง่าย” หรือ rules of 
thumb สิบข้อ ที่ชาร์มาบอกว่า กลั่นจากภูเขางาน
วิจัยและสกัดจากตัวแปรทางเศรษฐกิจนับพัน และ
ยืนยันว่าเขาเองใช้ทั้งสิบข้อนี้ในการประเมินแนว
โน้มการเตบิโตของเศรษฐกจิแต่ละประเทศ ว่าน่าจะ 
“ดี” “เลว” หรือ “น่าเกลียด” (Good/Bad/Ugly) ใน
ระยะ ๕-๑๐ ปีข้างหน้า (ชาร์มาบอกว่า ไม่มีใคร
ประเมินอนาคตในอีก ๒๐-๓๐ ปีได้หรอก เสียเวลา
ถ้าจะพยายาม)
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๑. ประชากรศาสตร์ ประชากรในประเทศ
นั้น ๆ ก�าลังเติบโตอยู่หรือเปล่า ยากมากที่เศรษฐกิจ
จะเติบโตได้ดีถ้าหากจ�านวนประชากรวัยท�างานไม่
ขยายตัวด้วย เพราะเศรษฐกิจย่อมเดินด้วยคน งาน
วิจัยของชาร์มาชี้ว ่า ถ้าหากประชากรวัยท�างาน
ขยายตัวไม่ถึง ๒% ต่อปี เศรษฐกิจจะเติบโตได้เกิน 
๖% ต่อปีเพียงหนึ่งในสี่ของกรณีทั้งหมด วัดจากทุก
ประเทศที่ผ่านมา วันนี้มีเพียงสองประเทศในโลก
เท่านัน้ นัน่คอื ซาอดุอีาระเบยีกับไนจเีรีย ท่ีประชากร
วัยท�างานเติบโตปีละมากกว่า ๒% ส่วนในประเทศ
ทีป่ระชากรวยัท�างานก�าลงัหดตวั มลูค่าผลผลติมวล
รวมภายในประเทศหรือจีดีพีก็เติบโตเฉลี่ยเพียง 
๑.๕% ต่อปีเท่าน้ัน การหดตัวหรือชะลอตัวของ
ประชากรวัยท�างาน ประกอบกับการเข้าสู่ยุคสังคม
ผู ้สูงอายุ แปลว่าประเทศต่าง ๆ จ�าเป็นจะต้อง
ต้อนรับแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�างานมากขึ้น เพื่อ
เป็นก�าลังส�าคัญของเศรษฐกิจ

๒. พฤติกรรมของมหาเศรษฐี มหาเศรษฐี
ในประเทศนั้น ๆ ร�่ารวยเพราะผลิตสินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าจริง ๆ หรือว่ารวยขึ้นมาได้เพราะอาศัยเส้น
สายเป็นหลัก? ชาร์มาบอกว่าเขาเอาข้อมูลอย่าง 
เช่นรายนาม “มหาเศรษฐีท่ีรวยท่ีสุดในโลก” ของ
นติยสาร Forbes มาค�านวณสดัส่วนความมัง่คัง่ของ
มหาเศรษฐต่ีอจดีพี ีและสดัส่วนของความมัง่คัง่มหา
เศรษฐีแต่ละรายทีม่าจากเงนิมรดกและอตุสาหกรรม
ที่สุ่มเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน เช่น อุตสาหกรรมที่พึ่ง
พิงสัมปทานจากรัฐเป็นหลัก ทั้งหมดนี้เพื่อประเมิน
ความเสีย่งทีค่วามเหลือ่มล�า้จะน�าไปสูก่ระแสประท้วง
ทางการเมืองขนานใหญ่ เพราะความมั่งคั่งของมหา
เศรษฐีมีแนวโน้มสูงสุดที่จะท�าให้คนโกรธแค้น     
เมื่อมันก�าลังเติบโต (ในแง่สัดส่วนต่อจีดีพี) โดยมี
สาเหตุจากมรดกหรือเส้นสายความสัมพันธ์ทาง  
การเมือง มากกว่าความสามารถในการผลิตสินค้า
หรือบริการดี ๆ

๓. ค�าสาปของการขึ้นหน้าปก ประเทศ 
นั้น ๆ ถูกโหมประโคมว่าก�าลังมาแรงหรือเปล่า      

ชาร์มาบอกว่า เขาสังเกตว่าการกระพือข่าวของสื่อ 
เช่น การที่ประเทศบางแห่งหรือผู้น�าบางคนได้ขึ้น
หน้าปกของนิตยสาร TIME ในเชิงยกย่อง มักจะ  
เป็นจุดเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนสู ่ความซบเซา เขา
อธิบายว่า ถ้าหากประเทศใดประเทศหนึ่งเติบโตได้
ดีต่อเนื่องเกือบครบห้าปี เราก็ควรจะมองว่าวงจร
การเติบโตก�าลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุด (โตช้าลงก่อนที่จะ
พยายามโตเร็วรอบต่อไป) แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ “ผู ้
สังเกตการณ์จ�านวนมากคิดไปเองว่าความเข้มแข็ง
จะต่อยอดความเข้มแข็ง ยาหอมที่พวกเขาโปรยให้
กับเศรษฐกิจในช่วงบูม ท�าให้ผู้น�าประเทศเหล่านั้น
เกิดความชะล่าใจ เลิกผลักดันการปฏิรูป พยายาม
ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติมากกว่าที่ประเทศจะ
รองรับได้”

๔. ภาวะเฟ้อของราคาสินทรัพย์ ราคา
สินทรัพย์เฟ้อหรือเปล่า ความกลัวว่าจะเกิดเงินฝืด
อาจเบีย่งเบนความสนใจของรฐับาลออกจากตวัชีว้ดั
ทีแ่ท้จรงิของภาวะซบเซาทางเศรษฐกจิ นัน่คอื ภาวะ
เฟ้อของราคาสินทรัพย์ (asset price inflation) วัน
นีเ้รามขีอ้พิสจูน์มากขึ้นเรือ่ย ๆ ว่า ภาวะฟองสบู่ของ
ราคาสนิทรพัย์สมัพนัธ์กบัภาวะซบเซาทางเศรษฐกจิ
อย่างใกล้ชดิ ชาร์มาชีว่้า “ธนาคารกลางสหรฐัฯ และ
อีกหลายประเทศก�าลังไม่แยแสอันตรายจากภาวะ
ราคาสินทรัพย์เฟ้อ ไปให้ความส�าคัญกับภัยคุกคาม 
[เงินฝืด] ซึ่งอาจไม่มีอยู่จริง”

๕. หนีเ้ทยีบกบัรายได้ หนีภ้าคเอกชนก�าลงั
โตเร็วกว่าเศรษฐกิจหรือเปล่า งานวิจัยของชาร์มา   
ชี้ว่า ยิ่งหนี้เอกชนเติบโตเร็วและนานเพียงใด โดย
เฉพาะถ้าหนี้โตเร็วกว่าเศรษฐกิจ (พูดง่าย ๆ คือ 
สร้างหนีเ้รว็กว่าสร้างรายได้) แนวโน้มและขนาดของ
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกจิกจ็ะยิง่เพิม่สงูขึน้เพยีงนัน้ 
ถ้าหากหนี้เอกชนในแง่สัดส่วนต่อจีดีพีเติบโตเพียง 
๑๕% ตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจทั้ง
ประเทศก็จะโตช้าลงเฉลี่ยปีละ ๑% ในอีกห้าปีข้าง
หน้า และถ้าหากสัดส่วนหนี้เอกชนต่อจีดีพีโตถึง 
๒๕% ตลอดระยะเวลาห้าปี เศรษฐกจิในอกีห้าปีข้าง

เสนาศึกษา       เ
สนาศึกษา   เสนา

ศึกษา      เสนาศึ
กษา 

          เสนาศึกษ
า   เสนาศึกษา  เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา   

เสนาศึกษา     เส
นาศึกษา  เสนาศึ

กษา       เสนาศึก
ษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

        เสนาศึกษา
 

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนาศึกษา     เสน
าศึกษา 

           เสนาศึก
ษา     เสนาศึกษา

     เสนาศึกษา   
  เสนาศึกษา     เ

สนา



103เสนาศึกษา เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๒ เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๑

หน้าก็จะเผชิญกับภาวะถดถอยค่อนข้างรุนแรงและ
อาจเกิดเศรษฐกิจจีนคือประเทศที่มีความเสี่ยงในแง่
นี้สูงสุด

๖. กฎเมืองใหญ่อันดับสอง เมืองที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศใหญ่กว่าเมืองอื่นมากหรือเปล่า ใน
ประเทศขนาดปานกลาง เมืองหลวงโดยทั่วไปจะมี
ประชากรมากกว่าเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองไม่ถึง
สามเท่า ประเทศอย่างเช่นประเทศไทยซึง่เป็น “เมอืง
โตเด่ียว” นั่นคือ เมืองหลวงใหญ่กว่าเมืองอื่นมาก 
เผชญิกบัความเสีย่งทีจ่ะเกดิการลกุฮอืของประชากร
ในชนบท ทีไ่ม่พอใจกับความเหลือ่มล�า้ทีไ่ม่เป็นธรรม
ของการพัฒนาแบบกระจกุตวั สงูกว่าประเทศอ่ืน

๗. เฝ้าดูคนท้องถิ่น คนก�าลังโอนเงินออก
นอกประเทศมากไหม ชาร์มาบอกว่า คนมักจะคิด
ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการถอนทุนกะทันหัน
ของนักลงทุนต่างชาติ แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
คนในประเทศนัน้ ๆ (ทีพ่อมฐีานะ) เองนัน่แหละทีจ่ะ
ย้ายเงนิออกนอกประเทศก่อน เมือ่เหน็ท่าไม่ด ีเพราะ
คนในประเทศย่อมรู้ดีกว่าคนนอกว่าสถานการณ์ 
จริง ๆ เป็นอย่างไร (ไม่ว่าจะเกี่ยวกับความปั่นป่วน
ทางเศรษฐกิจหรือการเมือง) ฉะน้ัน นักลงทุนที่ชาญ
ฉลาดจึงต้องเฝ้าดูสถิติการไหลออกของเงินทุนใน
ประเทศ

๘. ภาวะ ‘ผู้น�าบูด’ (stale leaders) ผู้น�า
ผลกัดนัการปฏริปูจรงิ ๆ หรอืเพยีงแต่พยายามรกัษา
อ�านาจ ชาร์มาสังเกตว่า การปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่
ได้ผลมักจะเกิดขึ้นในการท�างานสมัยแรกของผู้น�า
มากกว่าสมัยที่สอง และในช่วงที่ประเทศต้องด้ินรน
หาทางออก ประชาชนและผูน้�าทางการเมอืงกม็กัจะ

ยินดีต้อนรับการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่มีราคาแพง 
มากกว่าในช่วงที่เศรษฐกิจก�าลังไปได้สวย เขาเสริม
ด้วยว่า คนมักจะไม่เข้าใจว่า ในเศรษฐกิจโลกที่การ
แข่งขันสูงมาก ทุกประเทศจ�าเป็นจะต้องปฏิรูป
ตลอดเวลา

๙. การลงทุนท่ีดี vs. ไม่ดี การลงทุนส่วน
ใหญ่เพิ่มผลิตภาพหรือเปล่า เราวัดผลลัพธ์จากฟอง
สบูก่ารลงทนุได้ จากการดวู่ามนัทิง้อะไรไว้บ้าง ฟอง
สบู่อสังหาริมทรัพย์มักจะทิ้งบ้านร้างและครอบครัว
หนี้ท่วมจ�านวนมากเมื่อมันผ่านพ้นไป ส่วนฟองสบู่
อุตสาหกรรมการผลิตหรือเทคโนโลยีทิ้งสินทรัพย์ที่
ช่วยเพิ่มผลิตภาพได้ เมื่อเศรษฐกิจฟื้นคืนชีพ ไม่ใช่
ว่าทุกฟองสบู่เลวเท่ากัน การลงทุนก็มี “ดี” และ 
“เลว” เช่นกัน

๑๐. ถูกคือดี แต่ต้องมีรากฐาน ชาร์มาชี้
ว่าตัวช้ีวัดทางเทคนิคของค่าเงินนั้นถูกบิดเบือนหรือ
ตกแต่งได้ง่ายมาก นักลงทุนจึงต้องใช้ “ความรู้สึก” 
ของตัวเองประกอบเพื่อจะบอกว่าค่าเงินของแต่ละ
ประเทศถกูหรอืแพง ไม่ว่าจะตอนทีไ่ปซือ้กาแฟ หรอื
ซื้อกิจการของบริษัทในประเทศก็ตาม และต่อให้
ประเมินแล้วว่ามัน “ถูก” การลงทุนจะดีก็ต่อเมื่อ
ประเทศนั้น ๆ มีฐานการผลิตที่ดีแล้วเท่านั้น เพราะ
ของถูกไม่ได้แปลว่าดีเสมอไป
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ค�ำว่ำ ภิกษุ มาจากภาษาบาลีว่า ภิกฺขุ มี
ควำมหมำยหลำยอย่ำง เช่น ผู้ขอ (โดยธรรม) ผู้
เห็นภัยในสังสารวัฏฏ์ เป็นการเห็นภัยของการ
เวียนว่ายตายเกิดซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์ ผู้ท�าลาย
กเิลส มโีลภะ โทสะ โมหะ เป็นต้น จงึมคีวำมหมำย
ท่ีลึกซึ้งอย่ำงยิ่ง แสดงถึงทั้งควำมเป็นภิกษุโดย
สภำวะจริง ๆ คือ ผู้ท่ีสำมำรถดับกิเลสตำมล�ำดับ  
ขัน้จนถึงสงูสดุถงึควำมเป็นพระอรหนัต์ห่ำงไกลแสน
ไกลจำกกิเลสโดยประกำรท้ังปวงไม่ว่ำจะอยู่ในเพศ
ใดก็ตำม และอีกควำมหมำยหนึ่งแสดงถึงภิกษุโดย
เพศ คอื ผูท้ีส่ละอำคำรบ้ำนเรอืน สละวงศำคณำญำติ 
สละทรัพย์สมบัติ สละควำมเป็นคฤหัสถ์ทุกประกำร 
มุ่งสู่เพศบรรพชิต เพื่อศึกษำพระธรรมอบรมเจริญ
ปัญญำขัดเกลำกิเลสของตนเอง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ำผู้
นั้นจะได้รับประโยชน์จำกกำรเป็นพระภิกษุหรือไม่ 
ก็ตำมกำรสะสมของผู้นั้นจริง ๆ

ข้อควำมในพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกำย 
สคำถวรรค ภิกขกสูตร แสดงถึงควำมเป็นภิกษุที่แท้
จริง ดังนี้ คือ “บคุคลหาชือ่ว่าเป็นภกิษ ุเพยีงด้วย
การขอคนอืน่ไม่ บคุคลสมาทานธรรมอนัเป็นพษิ 
(คอื อกุศลธรรม) หาชือ่ว่าเป็นภกิษไุด้ไม่ ผู้ใดใน
โลกนี ้ ละบญุและบาปเสยีแล้ว ประพฤติพรหม 
จรรย์ (ประพฤตปิระเสรฐิ) ด้วยการพจิารณา ผูน้ั้น 
แล ชื่อว่าเป็น ภิกษุ”

ข้อควำมในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย 
มหำนิทเทส แสดงถึงควำมหมำยของภิกษุว่ำเป็นผู้
เห็นภัยในสังสำรวัฏฏ์ ดังนี้ คือ “บทว่า ภิกฺขุ ความ
ว่า ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เห็นภัยใน
สังสารวัฏฏ์”

 ถ้ำไม่ได้ศึกษำพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นพระ
ธรรมค�ำสอนที่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแสดง จะ
ไม่สำมำรถมีควำมรู้อะไรเลย แม้ค�ำว่ำ ภิกษุ ก็ไม่รู้
ว่ำคือใคร ซึ่งลึกซึ้งอย่ำงยิ่ง คือ เป็นผู้ที่เห็นภัยใน
สังสำรวัฏฏ์ ภัยคือการมีชีวิตอยู ่ท่ีเต็มไปด้วย
กิเลส เพรำะฉะน้ัน บุคคลในสมัยพุทธกำล เมื่อได้
ฟังพระธรรมแล้วเหน็ประโยชน์ของกำรขดัเกลำกเิลส
เพรำะท่ำนสะสมมำที่จะเห็นโทษของอกุศล และมี
ปัญญำรู้ว่ำ กุศลย่อมดีกว่ำอกุศลและรู้ว่ำปัญญำ
เท่ำนั้นที่จะดับอกุศลได้ เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้ว ผู้ที่
จะอุปสมบท (บวช) เป็นภิกษุ ย่อมเป็นผู้ที่จริงใจที่
จะขัดเกลำกิเลสในเพศบรรพชิตซึ่งสูงกว ่ำเพศ
คฤหัสถ์ เพรำะว่ำก่อนจะบวชก็มีกิเลส คฤหัสถ์ก็มี
กิเลส และคนที่จะบวชก็จะต้องเห็นโทษของกิเลสซึ่ง
เป็นสิ่งที่ละยำกในเพศคฤหัสถ์ และสะสมอัธยำศัย
ใหญ่ที่จะสละทุกอย่ำงที่เคยติดข้องอย่ำงคฤหัสถ์ 
สละหมดไม่เหลือเลยทั้งครอบครัว วงศำคณำญำติ 
ทรัพย์สมบัติ ไม่ผูกพันไม่ติดข้องในสิ่งเหล่ำนั้น เพื่อ
เข้ำใกล้ควำมสงบจำกกิเลส นี้คือจุดประสงค์ของ

ค�าปั่น อักษรวิลัย  เรียบเรียง

ภิกษุคือใคร
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เขาขัด ไม่ใช่ท�าได้ง่าย ถ้ากระไร เราพึงปลงผม
และหนวด นุง่ห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็น
บรรพชิต สมัยต่อมา เขาละกองโภคสมบัติน้อย
ใหญ ่ละเครอืญาติน้อยใหญ่ ปลงผมและหนวด 
นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต”

พระภิกษุ คือ ผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยของกิเลส 
จึงสละอำคำรบ้ำนเรือน ทรัพย์สมบัติ วงศำคณำ
ญำติ เพื่อศึกษำพระธรรมอบรมเจริญปัญญำขัด 
เกลำกิเลสในเพศที่สูงยิ่ง คือ เพศบรรพชิต ที่จะต้อง
มชีวีติทีเ่หมำะควรแก่เพศของตน จะมำท�ำอะไร หรอื
มีอะไรต่ำง ๆ เหมือนอย่ำงคฤหัสถ์ ไม่ได้เลย เพรำะ
สละชีวิตคฤหัสถ์แล้ว ดังนั้น สิง่ใดกต็ามทีจ่ะท�าให้
เกิดอกุศลพอกพูนมากยิ่งขึ้น ไม่ได้เป็นไปเพื่อ
ขัดเกลากิเลสของตนเอง สิ่งน้ันพระภิกษุท�าไม่
ได้ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรรับเงินรับทอง กำรมีเงินมี
ทอง พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ รับเงินและทองไม่
ได้ เพรำะเป็นผู้ปรำศจำกเงินและทองอย่ำงส้ินเชิง 
เพรำะท่ำนเหล่ำนั้น ต้องสละทรัพย์สินเงินทองก่อน
ที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว จึงรับเงินและทอง
ไม่ได้ เงนิทองไม่ควรแก่พระภกิษโุดยประการทัง้
ปวง เพราะเงินและทองน�ามาซึ่งรูป เสียง กลิ่น 
รส และสิ่งที่กระทบสัมผัสกายอันเป็นชีวิตของ
คฤหัสถ์ ไม่มีพระพุทธด�ำรัสแม้แต่ค�ำเดียวที่พระ
สัมมำสัมพุทธเจ้ำตรัสให้พระภิกษุรับเงินและทอง
หรือไปแสวงหำเงินและทอง ดังข้อควำมในพระสุต
ตนัตปิฎก สงัยตุตนกิำย สฬำยตนวรรค มณจิฬูกสตูร 
ว่ำ “ทองและเงินไม่ควรแก่สมณศากยบตุร สมณ
ศากยบุตรย่อมไม่ยินดีทองและเงิน สมณศากย
บุตรห้ามแก้วและทอง ปราศจากทองและเงิน 
เรามิได้กล่าวว่า สมณศากยบุตร พึงยินดี พึง
แสวงหาทองและเงิน โดยปริยายอะไรเลย”

พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ไม่รับเงินและ
ทอง ไม่มีเงินและทอง มีเพียงบริขำรเคร่ืองใช้อัน
เหมำะควรแก่บรรพชิต และอำศัยปัจจยั (สิง่ทีเ่กือ้กลู
ให้ชวีติเป็นไปได้) ๔ ในกำรด�ำรงชวีติเพือ่ให้ชวีติเป็น
ไปได้ในกำรที่จะศึกษำพระธรรมอบรมเจริญปัญญำ

กำรบวชเป็นพระภิกษุ ไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์อื่นใด  
ทัง้สิน้ และทีส่�ำคญั พระภกิษทุกุรปูในสมยัพทุธกำล
ทั้งหมดและทุกยุคทุกสมัยด้วย ต้องเคำรพในพระ
วินยัทีพ่ระสมัมำสัมพทุธเจ้ำทรงบญัญตัไิว้ ซึง่จะต้อง
ศึกษำพระธรรมวินัยให้เข้ำใจ น้อมประพฤติในสิ่ง   
ที่ถูกต้อง ละเว้นในสิ่งท่ีผิดท่ีขัดต่อควำมประพฤติ
เป็นไปของพระภิกษุอันเป็นเพศที่สูงยิ่งโดยประกำร
ท้ังปวง  

ตำมควำมเป็นจริงแล้ว ผู้ท่ีจะบวชน้ัน ก่อน
บวชต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมำสัมพุทธ
เจ้ำทรงแสดง มีควำมเข้ำใจ รู้อัธยำศัยของตนเองวำ่
สำมำรถที่จะขัดเกลำกิเลสในเพศที่สูงยิ่งได้ จึงสละ
ชีวิตของคฤหัสถ์ทุกประกำร มุ่งสู่ควำมเป็นบรรพชิต 
อทุศิชวีติทัง้ชวีติเพือ่ศกึษาพระธรรม รักษาพระ
วนิยั และประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสมัพทุธ
เจ้า ดังข้อควำมในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกำย 
มูลปัณณำสก์ มหำตัณหำสังขยสูตร ว่ำ 

“ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอุบัติในโลก
นี้ เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อม
แล้วด้วยวิชชาและจรณะ ไปดีแล้ว รู้แจ้งโลก 
เป็นสารถฝึีกบรุษุทีค่วรฝึก ไม่มผีูอ้ืน่ยิง่กว่า เป็น
ศาสดาของเทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย เป็นผูต้ืน่
แล้ว เป็นผู้จ�าแนกธรรม ตถาคตนั้น ท�าโลกน้ี
พร้อมทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชดั 
ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนหมู่สัตว์
พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ให้รู้
ตาม แสดงธรรมงามในเบือ้งต้น งามในท่ามกลาง 
งามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทัง้อรรถ 
พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง 
คฤหบดี บุตรคฤหบดีหรือผู้เกิดภายหลัง ใน
สกลุใดสกลุหนึง่ ย่อมฟังธรรมนัน้ ครัน้ฟังธรรม
แล้ว ได้ศรัทธาในตถาคต เมือ่ได้ศรัทธานัน้แล้ว 
ย่อมตระหนักว่าฆราวาสคับแคบ เป็นทางมา
แห่งธุลี บรรพชา (กำรบวช) เป็นทางปลอดโปร่ง 
การทีบ่คุคลผูค้รองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรย์
ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์ โดยส่วนเดียวดุจสังข์ที่
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ไว้ ขำดควำมเคำรพย�ำเกรงในพระรตันตรยั ย่อมเป็น
ผู้มีโทษมำกมำย ด้วยกำรต้องอำบัติคือล่วงละเมิด
พระวินัยซึ่งมีโทษโดยส่วนเดียว เมื่อต้องอำบัติแล้ว 
ไม่กระท�ำคืน (คือไม่ได้แก้ไข) ตำมพระวินัยก็เป็น
เครื่องกั้นกำรบรรลุธรรม และกั้นกำรไปสู่สุคติด้วย 
แทนที่จะได้ท�ำกิจที่ควรท�ำที่จะเป็นที่พึ่งส�ำหรับ
ตนเอง แต่กลับไปเพิ่มอกุศล เพิ่มควำมไม่รู้ เพิ่มเหตุ
ที่ไม่ดีให้กับตนเอง ก�าลังท�าทางท่ีจะท�าให้ตนเอง
ได้รับผลที่ไม่ดีในอนาคตข้างหน้า เหมือนอย่ำง
ตัวอย่ำงของพระภิกษุที่ประพฤติไม่ดี ล่วงละเมิด
วินัย ไม่เห็นโทษของกิเลส บริโภคปัจจัย ๔ กล่ำวคือ 
จีวร อำหำร ที่อยู่อำศัย และยำรักษำโรค ที่ชำวบ้ำน
ถวำยด้วยศรัทธำ แต่ไม่ได้มีคุณควำมดีอะไรเลย 
เป็นภิกษุลำมก คือ ต�่ำทรำมชั่วช้ำ ไม่ได้ประพฤติ
ตำมพระธรรมวินัย เมื่อมรณภำพ คือ ตำยจำกชำติ
นั้นไปแล้ว ก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกนำนแสนนำน พอ
พ้นจำกกำรเกิดเป็นสัตว์นรกแล้ว ก็เกิดเป็นเปรต มี
รูปร่ำงเหมือนพระภิกษุ ทรงบำตร ทรงจีวร ลอยอยู่
ในอำกำศ แต่ถูกไฟแผดเผำได้รับควำมทุกข์เดือด
ร้อนร้องครวญครำง โดยไม่มีใครท�ำให้เลย แต่เป็น
เพรำะควำมประมำท ไม่ได้น้อมประพฤติตำมพระ
ธรรมวนิยันัน่เอง เหตทุีไ่ม่ดทีัง้หมด น�าไปสูอ่บาย 
ภมูเิท่าน้ัน ไม่สามารถน�าไปสูส่คุตภิมูไิด้เลย 

ตัวอยำ่งพระภิกษุที่ประพฤติไม่ดี แล้วไปเกิด
ในอบำยภูมิ มีปรำกฏตำมข้อควำมในพระวินัยปิฎก 
มหำวิภังค์ ดังนี้ คือ 

สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ 
ณ พระเวฬวุนัวหิาร อนัเป็นสถานท่ีพระราชทาน
เหยื่อแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์  

ท่านพระมหาโมคคลัลานะ กล่าว (กบัพระ
ลกัขณะ) ว่า ดกูรท่านผูม้อีาย ุผมลงจากคชิฌกฏู
บรรพต เขตพระนครราชคฤห์นี้ ได้เห็นภิกษุ
เปรต ลอยไปในอากาศ สังฆาฏิ บาตร ประคด
เอว และร่างกายของภกิษเุปรตน้ัน ถูกไฟตดิลกุ
โชน เปรตน้ัน ร้องครวญคราง 

ครั้งน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้า รับสั่งกะ

ขดัเกลำกเิลสเท่ำนัน้ ได้แก่ อำหำรบณิฑบำตทีไ่ด้มำ
จำกศรทัธำของชำวบ้ำน  จวีรเครือ่งนุง่ห่ม ทีอ่ยูอ่ำศยั 
และยำรักษำโรคเมื่อเกิดอำพำธ (เจ็บป่วย)

พระภิกษุรูปใด รับเงินและทอง ย่อมผิดพระ
วินัย ต้องอำบัตินิสสัคคิยปำจิตตีย์ สิกขำบทที่ ๘ 
แห่งโกสิยวรรค ว่ำ “อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็
ดี ซึ่งทอง เงิน หรือ ยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บ
ไว้ให้ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์” ต้องสละเงินนั้นใน
ท่ำมกลำงสงฆ์ จึงจะแสดงอำบัติ (ปลงอำบัติ) ได้ 
และท�ำให้เป็นผู้พ้นจำกโทษนั้นได้ แต่ถ้ำภิกษุรูปใด
รับเงินและทอง มีเงินและทอง ยินดีในเงินและทอง
แม้ที่เขำเก็บไว้ให้เพื่อตน ไม่เห็นโทษของกำรล่วง
ละเมิดพระวินัย ภิกษุน้ัน ไม่ใช่ภิกษุในพระธรรม 
วินัยนี้ แต่เป็นภิกษุอลัชชีผู้ไม่มีควำมละอำย ไม่มี
ควำมเคำรพย�ำเกรงในพระรัตนตรัย เป็นมหำโจร
หลอกลวงชำวบ้ำน เป็นผู้ประพฤติไม่ประเสริฐ เป็น
ผู้มีควำมประพฤติต�่ำทรำม เป็นผู้เน่ำใน เป็นผู้เพียง
ดงัหยำกเยือ่ อนัเป็นกำรแสดงถงึควำมเป็นภิกษผุูไ้ม่
รกัษำพระวนิยั  ล่วงพระวนิยัทีพ่ระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ
ทรงบัญญัติไว้ ซึ่งเป็นโทษกับตนเองโดยส่วนเดียว 

นี้เป็นเพียง ๑ ตัวอย่ำงเท่ำนั้นที่พระภิกษุ ท�ำ
ไม่ได้ คือ พระภิกษุ รับเงินและทองไม่ได้ เพรำะถ้ำ
ท�ำไปแล้วเป็นอำบัติ มีโทษกับผู้นั้น เพรำะกิจหน้ำที่
ที่ส�ำคัญที่พระภิกษุในพระพุทธศำสนำจะกระท�ำได้ 
คอื ฟังพระธรรม ศกึษำพระธรรมอบรมเจรญิปัญญำ 
ขดัเกลำกเิลสของตนเอง เมือ่มคีวำมเข้ำใจพระธรรม
อย่ำงถูกต้องแล้ว ก็เผยแพร่พระธรรมเพื่อประโยชน์
แก่ผู้อื่นตำมก�ำลังปัญญำของตน และกระท�ำกิจอัน
เหมำะควรแก่ควำมเป็นพระภิกษุ เท่ำนั้น  

จะเห็นได้ว่ำกำรบวชเป็นพระภิกษุในพระ 
พทุธศำสนำเป็นเรือ่งท่ียำกมำก และกำรยินดใีนกำร
บวชก็ไม่ใช่เรื่องง่ำยเช่นเดียวกัน เป็นอันตราย
อย่างยิง่ส�าหรับผูท้ีบ่วช โดยไม่ใช่เพราะขดัเกลา
กิเลสหรือเพราะเข้าใจธรรม ถ้ำหำกล่วงละเมิด
พระวินัย ไม่ประพฤติตำมพระวินัย เป็นผู้ย่อหย่อน 
ไม่รักษำพระวนิยัทีพ่ระสมัมำสมัพทุธเจ้ำทรงบญัญตัิ
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ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปรต
น้ัน เคยเป็นภิกษุผู้ลามก ในศาสนาของพระ
กัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า

มีพยัญชนะมำกมำยที่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
ตรัสไว้ เพ่ือเป็นเครื่องเตือนพระภิกษุที่ประพฤติไม่
เหมำะไม่ควรกับควำมเป็นพระภิกษุ ให้ได้เห็นโทษ
ตำมควำมเป็นจริง เกดิควำมส�ำนึกท่ีจะไม่กระท�ำผดิ
อย่ำงนั้นอีก ดังข้อควำมในพระสุตตันตปิฎก อังคุต
ตรนิกำย สัตตกนิบำต อัคคิขันโธปมสูตร ดังนี้ คือ 

“ผู้ทุศีล (ไม่มีศีล ไร้ศีล) มีธรรมอันลามก 
มีความประพฤติสกปรก น่ารังเกียจ ปกปิด
กรรมชั่ว มิใช่สมณะ แต่ปฏิญาณว่าเป็นสมณะ 
มิใช่ผู ้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ปฏิญาณว่า
ประพฤตพิรหมจรรย์ เน่าใน มคีวามก�าหนดักล้า 
เป็นดังหยากเยื่อ”

นอกจำกนัน้ ข้อควำมในปรมตัถโชตกิำ อรรถ
กถำขุททกนิกำย สุตตนิบำต ธรรมจริยสูตร ยังแสดง
ถึงควำมเป็นจรงิของภกิษผุูป้ระพฤตไิม่เหมำะไม่ควร 
ไม่มีคุณธรรม ว่ำเป็นภิกษุลำมก (คือ ชั่ว ต�่ำทรำม) 
เป็นบำปภิกษุ เปรียบประดุจข้ำวลีบ ด้วย ดังนี้ คือ 

“เหมือนอย่างว่า ข้าวลีบทั้งหลาย แม้
ปราศจากข้าวสารในภายใน แต่กป็รากฏเหมอืน
ข้าวเปลือก เพราะมีแกลบอยู่ข้างนอก ฉันใด 
บาปภิกษุทั้งหลาย ก็ฉันนั้น แม้เว้นจากคุณ 
สมบัติมีศีล เป็นต้น ในภายใน แต่ก็ปรากฏ
เหมือนกับภิกษุ  ด ้วยบริขารมีผ ้ากาสาวะ 
เป็นต้น ในภายนอก”

เป็นที่น่ำพิจำรณำว่ำ ก่อนบวชก็ไม่ได้ฟัง
ธรรม ไม่เข้ำใจธรรม รู้ไหมว่ำบวชเพรำะอะไร ค�ำ
ตอบ คอื บวชเพรำะไม่รู้ เตม็ไปด้วยควำมไม่รู ้เพรำะ
ฉะน้ัน ก็เป็นกิเลส (เครื่องเศร้ำหมองของจิต) และ
เมื่อบวชแล้วก็ไม่ศึกษำธรรมด้วยไม่ประพฤติตำม 
พระวินัยด้วย นั่น ย่อมไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัย 
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ตรัสเรียกว่ำ เป็นมหำโจร 
เพรำะเหตวุ่ำ ถ้ำเป็นคนธรรมดำ ปล้นชงิเอำของของ
บุคคลอื่นมำ ใคร ๆ ก็เห็นพฤติกรรมนั้นว่ำ เป็นโจร 

แต่นีเ่ป็นผูท้ีร่บัสิง่ของซึง่เขำถวำยให้กบัผูส้มควร คอื 
ผู้ที่มีชีวิตที่ศึกษำพระธรรมวินัย ขัดเกลำกิเลส แต่
ภิกษุผู้รับ ไม่มีควำมประพฤติที่ดีงำมอย่ำงนั้นเลย 
เพรำะฉะนัน้ กเ็หมอืนกบัลกัขโมยเอำของทีเ่ขำให้คน
อื่น คือ ผู้ที่มีคุณอย่ำงนั้นมำเป็นของตน ซึ่งไม่มีคุณ
อย่ำงนั้นเลย และกำรบริโภคก้อนข้ำวที่ชำวบ้ำน
ถวำยด้วยศรัทธำ ของภิกษุผู้ทุศีล นั้น กำรบริโภค
ก้อนเหล็กแดงยังดีกว่ำ เพรำะกำรบริโภคก้อนเหล็ก
แดง ท�ำให้เกิดควำมเดือดร้อนเป็นทุกข์เฉพำะใน
ชำตินี้ แต่กำรเป็นภิกษุทุศีล รับสิ่งของที่ผู้อื่นถวำย
ด้วยศรัทธำ เป็นเหตุให้เกิดในอบำยภูมิ เกิดควำม
ทุกข์ควำมเดือดร้อนมำกมำยนำนแสนนำน ดัง
ข้อควำมในปรมัตถทปีน ีอรรถกถำ พระสตุตันตปิฎก 
ขุททกนิกำย อิติวุตตกะ อปำยสูตร ดังนี้ คือ 

“ภิกษุทุศีล คือ ไม่มีศีล ไม่ส�ารวมด้วย
กายเป็นต้น ปฏิญาณว่าเราเป็นสมณะ รับก้อน
ข้าวที่ชาวแว่นแคว้นให้ด้วยศรัทธาบริโภค ก้อน
เหล็กร้อน มีแสงไฟ อันภิกษุผู้ทุศีลบริโภคยัง
ประเสริฐกว่า คือ ดีกว่าการที่คนทุศีลบริโภค
ก้อนข้าวที่ชาวแว่นแคว้นให้ด้วยศรัทธา นั้น 
ถามว่า เพราะเหตุไร ตอบว่า เพราะการบริโภค
ก้อนเหลก็เป็นเหต ุเขากพึ็งไหม้ในอตัภาพเดยีว
เท่านั้น ส่วนภิกษุผู้ทุศีลบริโภคของที่เขาให้ด้วย
ศรัทธา เขาพึงไปเกิดในนรกหลายร้อยชาติ”

เพรำะได้อำศัยพระธรรมทีพ่ระสมัมำสมัพทุธ
เจ้ำทรงแสดง เกิดปัญญำควำมเข้ำใจถูกเห็นถูก ก็
สำมำรถทีจ่ะเข้ำใจได้ว่ำ ภกิษุคอืใคร ตรงตำมควำม
เป็นจริง ส�ำหรับในฐำนะที่เป็นคฤหัสถ์ เมื่อได้เข้ำใจ
อย่ำงถูกต้องแล้วว่ำ ภิกษุคือใคร ก็จะได้ไม่ไปส่ง
เสริมสนับสนุนภิกษุอลัชชีผู้ไม่มีควำมละอำย และ
เมื่อได้เข้ำใจอย่ำงถูกต้อง ก็ไม่เห็นด้วยกับควำม
ประพฤติที่ผิดพระวินัยของพระภิกษุหรือพฤติกรรม
ที่ท�ำลำยพระธรรมวินัยที่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรง
แสดงไว้ดแีล้ว แต่จะมคีวำมจรงิใจ อำจหำญ กล้ำที่
จะเปิดเผยควำมจริง ตรงตำมพระธรรมท่ีพระสัมมำ
สัมพุทธเจ้ำทรงแสดง เพื่อควำมเข้ำใจถูกของผู้อ่ืน 
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ด้วยควำมเป็นมิตร หวังดี เพื่อควำมด�ำรงมั่นแห่ง
พระธรรมวินัยอันบริสุทธิ์ยิ่ง ต่อไป

เพรำะฉะนั้นแล้ว จึงเป็นเครื่องเตือนท่ีดีว่ำ 
แต่ละคนควรอบรมเจริญปัญญำในเพศใด แม้ไม่ได้
สละอำคำรบ้ำนเรือนอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็
สำมำรถอบรมเจริญปัญญำ สะสมควำมดีในเพศ
คฤหัสถ์ได้ เพรำะไม่มีข้อบังคับว่ำจะต้องอุปสมบท
เป็นพระภิกษุ ข้อที่น่ำพิจำรณำ คือ ถึงแม้ว่ำจะไม่
ได้บวช แต่เป็นคฤหัสถ์ผู้ด�ำรงตนอยู่ในธรรมอันดี
งำม ไม่ประมำทในกำรเจริญกุศลทุกประกำร และมี
โอกำสศึกษำพระธรรม ฟังพระธรรม อบรมเจริญ
ปัญญำ สะสมควำมเข้ำใจถกูเหน็ถกูไปทลีะเลก็ทลีะ
น้อย กล่ำวได้ว่ำ ชีวติในชำตนิีย่้อมไม่เปล่ำประโยชน์
อย่ำงแน่นอน ถ้ำเป็นอย่ำงนี้ได้ ก็ย่อมจะดีกว่ำบวช
ไปแล้วเป็นภิกษุที่ไม่ดี ไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจพระ
ธรรม ไม่ได้ขัดเกลำกิเลส เพรำะเหตุว่ำ เป็นคฤหัสถ์ 
ก็สำมำรถฟังพระธรรม ศกึษำพระธรรมน้อมประพฤติ
ตำมพระธรรม ตำมควรแก่เพศของตน สะสมควำมดี
และปัญญำเป็นที่พึ่งต่อไปในภำยหน้ำได้ นี้แหละ 
คือ สิ่งที่เป็นประโยชน์จริง ๆ  

ดังนั้น พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแสดง จงึเป็นประโยชน์เกือ้กลูส�าหรับผูท้ีไ่ด้
ฟังได้ศึกษาอย่างแท้จริง ท�าให้เป็นผู้มีเหตุผล 

ไม่ท�าอะไรตามๆกันโดยไม่ได้พิจารณาในความ
เป็นจริง เพราะได้อาศัยค�าจริงแต่ละค�าที่พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดง มพีระองค์เป็นทีพ่ึง่ 
ด้วยการตั้งใจฟัง ตั้งใจศึกษาด้วยความเคารพ 
เพรำะเหตุว่ำทุกค�ำของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำท�ำให้ 
(จำก) คนที่เคยไม่เข้ำใจอะไรเลย เป็นผู้ที่เข้ำใจ
ควำมจริงยิ่งขึ้น กล่ำวคือ มีปัญญำค่อย ๆ เจริญขึ้น 
ไปตำมล�ำดบั เพรำะฉะนัน้แล้ว ควรอย่ำงยิง่ทีจ่ะเป็น
ผู้ไม่ประมำทในชีวิต และไม่ประมำทก�ำลังของกิเลส 
พึงเป็นผู้ฟังพระธรรม ศึกษำพระธรรม อบรมเจริญ
ปัญญำ เพื่อควำมเข้ำใจถูกเห็นถูกในสภำพธรรม
ตำมควำมเป็นจริง ซึ่งจะเป็นที่พึ่งในชีวิตได้อย่ำง
แท้จริง ไม่ว่ำจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต ก็ควรที่  
จะได้ฟังพระธรรม ศึกษำพระธรรมให้เข้ำใจ ไม่
ประมำทในค�ำจริงที่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแสดง 
ซึ่งเป็นไปเพื่อควำมเข้ำใจถูกเห็นถูกโดยตลอด    
ไม่มีโทษเลยแม้แต่น้อย ความเข้าใจพระธรรม
เท่าน้ันท่ีจะเป็นไปเพ่ือการขัดเกลากิเลส และ
น�าไปสู่ความดีทั้งปวง ท�าให้ธรรมฝ่ายดี เจริญ
มั่นคงยิ่งขึ้นอย่างแท้จริง.

ธรรมเตือนใจ
“กรรมชั่ว  ไม่ท�ำเสียเลยดีกว่ำ  เพรำะว่ำ  กรรมชั่ว
ย่อมเผำผลำญในภำยหลัง,  ส่วนบุคคล  ท�ำกรรมใด

แล้ว  ไม่ตำมเดือดร้อน  กรรมน้ัน  เป็นกรรมดี
อันบุคคลท�ำแล้ว  ดีกว่ำ”

(พระสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกำย  คำถำธรรมบท)

ขอเชิญศึกษำพระธรรมเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
www.dhammahome.com  YouTube : dhammahomelive

Facebook : ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.
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ทุเรียน เป็นผลไม้ท่ีแคลอรี่สูง จ�ำนวน ๔-๖ 
เม็ด ให้ปริมำณแคลอร่ีถึง ๔๐๐ กิโลแคลอรี่ เทียบ
เท่ำน�ำ้อดัลม ๒ กระป๋อง หรอืข้ำว ๑ จำนเตม็ ๆ หำก
ทำนเพลินระวังน�้ำหนักขึ้นนะเออ

ทุเรียน มีปริมำณน�้ำตำลสูงมำกอีกเช่นกัน 
ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบำหวำนควรจะเลี่ยง 

ผู้ป่วยที่มีโรคประจ�ำตัวเกี่ยวข้องกับควำมดัน
โลหิตสูง หัวใจ เส้นเลือด และไขมันในเลือด ควร
ทำนทุเรียนให้น้อยที่สุด

ทุเรียน เป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อน ทำนเพียว ๆ ก็
มีฤทธิ์ร้อนอยู่แล้ว หำกทำนพร้อมกับแอลกอฮอล์  
ไม่ว่ำจะเหล้ำ เบียร์ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใด ๆ 
ก็ตำม จะยิ่งท�ำให้เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยมำกขึ้น 
ร่ำงกำยจะเกิดควำมร้อนสูง จนถึงขั้นเสียชีวิตได้

ในเมือ่ทเุรยีนให้พลงังำนสูง ดงันัน้มือ้ใด หรอื
วันไหนที่ทำนทุเรียน ควรหลีกเลี่ยงอำหำรอื่น ๆ ที่ให้
พลังงำนสูงด้วยเช่นกัน เช่น อำหำรประเภททอด 

“ข้อควรรู้ก่อนทาน

ทุเรียน”
อำหำรที่ปรุงด้วยกะทิ อำหำรหวำนมันอื่น ๆ หรือ
ลองลดปริมำณอำหำรลงส่วนหนึ่งในมื้อถัดไป ถ้ำ
เป็นไปได้ควรออกก�ำลังกำยเพ่ิมด้วย เพื่อเผำผลำญ
พลังงำนที่ได้รับเพิ่มเข้ำไป

 
ไม่ได้ห้ำมว่ำ ห้ำมทำนทุเรียน แต่ก่อนทำน

ทุเรียนจะต้องมีสติให้มำก ๆ รู ้ตัวว่ำทำนไปมำก
เท่ำไรแล้ว ห้ำมปำกห้ำมใจตัวเองได้ พร้อมออก
ก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอ หำกท�ำได้ตำมนี้ รับรอง
ว่ำทำนทุเรียนได้อิ่มอร่อย ปลอดภัยต่อร่ำงกำย ไม่มี
เรื่องต้องกังวลใจแน่นอนค่ะ

ข้อมูล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
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นายทหารโอนไปรับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร สังกัด นถปภ.รอ. 
ล�ำดับ	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่
	 ๑	 พ.ท.ยุทธนา		หงษ์โม่	 ฝอ.๔	กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 ประจ�ากองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 รักษาพระองค์	หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย	
	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 รักษาพระองค์	(อัตรา	พ.ท.)
	 ๒	 ร.ท.วริทธิ์		แตงบุตร	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 รักษาราชการประจ�ากองบัญชาการทหารมหาดเล็ก	
	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 ราชวัลลภรักษาพระองค์	หน่วยบัญชาการถวาย
	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 ความปลอดภัยรักษาพระองค์	(อัตรา	ร.อ.)
	 ๓	 ร.ท.ณัฐกิตติ์		อินทะเสน	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 รักษาราชการประจ�ากองบัญชาการทหารมหาดเล็ก	
	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 ราชวัลลภรักษาพระองค	์หน่วยบัญชาการถวาย
	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 ความปลอดภัยรักษาพระองค์	(อัตรา	ร.อ.)
	 ๔	 ร.ท.นพรัตน์		ฤทธิรน	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 รักษาราชการประจ�ากองบัญชาการทหารมหาดเล็ก	
	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 ราชวัลลภรักษาพระองค์	หน่วยบัญชาการถวาย
	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 ความปลอดภัยรักษาพระองค์	(อัตรา	ร.อ.)
	 ๕	 ร.ท.พลวัฒน์		นิธิชัย	 ผบ.มว.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 รักษาราชการประจ�ากองบัญชาการทหารมหาดเล็ก	
	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 ราชวัลลภรักษาพระองค์	หน่วยบัญชาการถวาย
	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 ความปลอดภัยรักษาพระองค์	(อัตรา	ร.อ.)  

นายทหารย้ายเข้า   

ล�ำดับ	 	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่
 ๑	 พ.ท.เริงณรงค	์	ชาวล้อม	 ผบ.ม.พัน.๓๐	พล.ร.๒	รอ.	(อัตรา	พ.ท.)	 เสธ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)
 
ปรับต�าแหน่ง 
ล�ำดับ		 	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งเดิม	 ต�ำแหน่งใหม่
 ๑	 พ.อ.เรวัต		ถนอมศักดิ์	 ผอ.กอง	สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 รอง	ผอ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))
	 ๒		พ.อ.วัชรพงษ์		สายทิพย์วดี	 นปก.ประจ�า	รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))	 ผอ.กอง	สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))
	 ๓		พ.อ.ปรีชา		อภิวันท์ตระกูล	 รอง	ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร./รศ.สกศ.รร.จปร.		รศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))
	 	 		 	 (อัตรา	พ.อ.)	
	 ๔	 พ.อ.หญิง	สมพร		ค�าเครื่อง	 รศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 รศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))
	 ๕	 พ.อ.หญิง	ศิริวรรณ์		กาญจนโหติ	 รอง	ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 นปก.ประจ�า	รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))
	 ๖		พ.อ.หญิง	อัญชลีพร		บุญสุยา	 หก.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 นปก.ประจ�า	รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.(พ.))
	 ๗		พ.อ.ปิยะวัตร		ณ		พัทลุง	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 รอง	ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)
	 ๘	 พ.อ.อรรถพล		จินดาทรัพย์	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)	 รอง	ผอ.กอง	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)
	 ๙	 พ.ท.ทศพล		พันธุ์ก�าแหง	 ผศ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 ผศ.สกศ.	รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)
๑๐		พ.ท.ภัทรพล		แว่วสอน	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)
๑๑		 พ.ท.อาศิส		บุณยะประภัศร	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)
	๑๒	 พ.ท.กิจจา		ศรีเมือง	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)
๑๓		พ.ท.หญิง	วชิราภรณ์		ริยาพันธ์	 ภัณฑารักษ	์รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.อ.)
๑๔		 พ.ท.หญิง	มาลัยพรรณ		สุนทรสุข	 รอง	หก.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)	 หน.รพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)
๑๕		พ.ต.ธงชัย		อ�านาจศิลป์เจริญ	 อจ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)
๑๖		พ.ต.สรณ์สิริ		กุญแจนาค	 อจ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สวท.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)
๑๗		พ.ต.หญงิ	สรินิทพิย์		กาญจนประดษิฐ์	นายทหารห้องปฏิบัติการ	สกศ.รร.จปร.		 ประจ�าห้องปฏิบัติการ	สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ท.)
	 	 		 	 (อัตรา	พ.ต.)	
๑๘	ร.อ.สรวุฒธิ์		ทองทิพย์		 ประจ�าแผนก	กกร.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 ประจ�าแผนก	กกพ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)
๑๙	ร.อ.สมโชติ		วีรภัทรเวธ	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)
๒๐		ร.อ.สุรินทร์		วงษ์โสม	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)
๒๑	ร.อ.หญิง	อรรัมภา		สืบสาววงษ์	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)
๒๒		ร.อ.หญิง	ณฐินี		เทียนน้อย	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)
๒๓	ร.อ.หญิง	บุษดี		อรสิริวรรณ	 รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)	 อจ.สกศ.รร.จปร.	(อัตรา	พ.ต.)
๒๔	ร.อ.ปริวัตร		อาษาสุข	 ประจ�ากอง	กกบ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 ประจ�าแผนก	สบร.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)
๒๕	ร.อ.วีระพงษ์		ประภาธรรมณี	 ประจ�าแผนก	สบร.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)	 ประจ�ากอง	กกบ.รร.จปร.	(อัตรา	ร.อ.)  

ผู้ที่ได้รับรางวัล
ล�ำดับ	 ยศ,	ชื่อ	-	สกุล	 	 ต�ำแหน่ง	 หมำยเหตุ	 	 	 	 	
	 ๑	 ร.ท.กิตต	ิ	กลิ่นหอม	 รรก.ประจ�าแผนก	กรม	นนร.รอ.รร.จปร.	 หลักสูตรชั้นนายร้อย	เหล่า	สพ.	รุ่นที่	๕๗
	 	 		 	 	 		 	 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม	๔.๐๐	เป็นล�าดับที่	๑
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