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ข่าวเด่นในเล่ม
 ทหาร ๒๐ กองพันตบเท้าสวนสนามวันกองทัพบกด้วย 
ความสง่างาม

 ทบ. สร้างโรงเรียนสอนฟุตบอลทั่วประเทศ
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 For Country, Religions, Monarchy, and People
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 งานวันเด็ก ทบ. มุ่งเติมพลังจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๐๘ - ๙ ๑๕

กิจกรรมสมาคมแม่บ้านทหารบก กองทัพภาคที่ ๓ 
จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาอินทรีย์ 

ภารกิจการรักษาสันติภาพ 
ในประเทศสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน  
ของ ทบ.ไทย



ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑๒

ดั่งเช่นบ้านตะบิงรูโต๊ะ บ้านอัยจาดา และบ้าน
ธนูศิลป์ หมู ่ที่  ๘ ต�าบลโคกสะตอ อ�าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธิวาส เป็นหนึ่งในหลาย ๆ  พื้นที่ซึ่งแม้จะตั้งอยู่ 
ห่างไกลสักเพียงใด แต่พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
ก็พระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้ทั่วถึงได้ เดิมที
ต�าบลโคกสะตอ เป็นหมู่บ้านหน่ึงของต�าบลบาตง ซ่ึงมี 
สภาพพื้นที่เป็นเนินเขา และบริเวณน้ีมีต้นสะตอขึ้น 
เต็มพื้นที่ จึงเรียกพื้นที่ว ่า “บาโงบือตา” ซ่ึงแปล 
เป็นภาษาไทยว่า “โคกสะตอ”

น�้ำพระทัยสำยธำร

ย้อนกลับไปเม่ือวันที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช 
๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เมื่อครั้งยังด�ารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสา 
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปศูนย์ศิลปาชีพบ้านไทยสุข 
หมู่ที่ ๘ ต�าบลบาโละ อ�าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
เพื่อทรงงานศิลปาชีพและทรงเยี่ยมราษฎร ในระหว่างที่
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙  
ประทับทรงงานอยู่นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จพระราชด�าเนินไป
ทอดพระเนตรความเป็นอยูข่องราษฎรบ้านธนศูลิป์ ซึง่เป็น
หมู่บ้านที่นิคมสร้างตนเองศรีสาครได้จัดตั้งขึ้น

มีพระราชด�าริให ้หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องเร ่ง
พิจารณาด�าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่หมู่ ๘ 
ต�าบลโคกสะตอ ประกอบด้วย ๓ กลุ่มบ้าน ได้แก่ บ้าน
ตะบิงรูโต๊ะ บ้านอัยจาดา และบ้านธนูศิลป์ โดยบ้าน 
ตะบิงรูโต๊ะพบว่า ราษฎรได้ใช้น�้าอุปโภคบริโภคจาก 
โครงการฝายคลองน�้าใส ๒ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ทีก่่อสร้างขึน้ตัง้แต่ปี ๒๕๒๘ อยูแ่ล้ว จากความต้องการของ 
น�า้ท่ีเพิม่มากขึน้ ประกอบกบัระบบส่งน�า้เสือ่มโทรมไปตาม 
กาลเวลา ราษฎรในพื้นที่จึงประสบปัญหาในเรื่องน�้า 

ำพสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร โดยเสด็จฯ สมเด็จ 
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ ไปทรงเยี่ยมรำษฎรในพื้นที่ภำคใต้  

ทรงแบ่งเบำพระรำชภำระพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ในกำรดูแล 
เรื่องแหล่งน�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค และแหล่งน�้ำต้นทุนในกำรประกอบอำชีพให้กับรำษฎรชำวใต้  
ก่อเกิดโครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำในพื้นที่

ภ ในส่วนของบ้านอัยจาดา และบ้านธนูศิลป์ ไม่มี 
แหล่งเก็บกักน�้าถาวรขนาดใหญ่ ที่จะสามารถเก็บกักน�้า 
ได ้ เพียงพอกับความต ้องการของราษฎรได ้  ด ้วย 
พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้มีพระราชด�าริเร่งด่วน  
ให้กรมชลประทานด�าเนินโครงการจัดหาน�้าสนับสนุน 
ด้านการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้แก่ราษฎร 
ทั้ง ๓ กลุ่มบ้าน 

ปัจจุบันโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ
ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ยังคงก่อเกิด 
ประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นท่ีอย่างสูงสุด ปัญหาเรื่องน�้า 
ได้หมดส้ินไป ทุกวันนี้ราษฎรล้วนมีแต่รอยยิ้มที่เปี่ยมล้น 
ไปด้วยความสุข สงบ พร้อมทั้งใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง  
และเพียงพอ สายธารน�้าจึงเปรียบเสมือนตัวแทนแห่ง
น�้าพระราชหฤทัยท่ีเปี่ยมล้นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ท่ีทรงต้องการ
จะขจัดทุกข์และบ�ารุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ 
ตลอดไป

n โดย สมพิศ บุตรสาระ
ใ ต้ ร่ ม พ ร ะ บ า ร มี จั ก รี ว ง ศ์

หลักชัยหลักชัย
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ภาพปกหน้า	 :	ผกภ.กปส.สลก.ทบ.		
ภาพปกหลัง	 :	ศูนย์รวบรวมภาพถ่ายกองทัพบก

ทบ. จัดตั้งโครงการโรงเรียนฝึกสอนฟุตบอลทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถ
และทักษะฟุตบอลให้แก่เยาวชน  

ทบ. ได้ให้หน่วยทหารท่ัวประเทศจัดตั้งโรงเรียนฝึกสอนฟุตบอล ทบ. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุตร-หลาน ของก�าลังพล ทบ. และบุคคลทั่วไปได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ด้วยการฝึกฝนการเล่นฟุตบอลที่ถูกวิธี มีทักษะที่ดีพัฒนาไปสู่นักกีฬา
ฟุตบอลอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยมุ่งหวังให้เยาวชนอายุ 
๑๓ - ๑๙ ปี สามารถบรรจุเข้ามาเป็นนักกีฬาฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด 

ทัง้นีก้องทพับกโดยกองทพัภาคที ่๒ ได้น�าเยาวชนจากโครงการโรงเรยีนฝึกสอน
ฟุตบอล ทบ. เข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันรายการฟุตบอลเยาวชนลีกแห่งชาติ 
(Thailand Youth  League 2017)

ทบ. จัดกิจกรรมวันเด็กภายใต้ชื่องานว่า “กองทัพบก ปลูกจิตส�านึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมกันทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๖๑ กองทัพบกจัดงานวันเด็กโดยการเปิดโลกทัศน์และเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู ้
ศาสตร์พระราชา กับกิจกรรมทางทหารที่กองทัพบกได้เตรียมไว้อย่างเต็มที่ ภายใต้ชื่องานว่า “กองทัพบก ปลูกจิตส�านึกเด็กไทย 
สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” นอกจากนี้ยังมียุทโธปกรณ์มาแสดง อาทิ เฮลิคอปเตอร์ 
แบล็กฮอว์ก เฮลิคอปเตอร์ล�าเลียง MI 17, เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป EC145, ปืนใหญ่, รถถัง VT4, รถถัง Oplot, ยานเกราะ
ล้อยาง BTR-3E1, รถหุ้มเกราะล้อยาง Reva, รถที่ใช้งานในสนามและงานช่าง, กิจกรรมสาธิตการตกแต่งบาดแผลให้น้อง ๆ ได้รู้
วิธีการปฐมพยาบาลและการดูแลบาดแผล, การฝึกเป็นผู้ประกาศข่าว การตอบปัญหาบนเวที การแสดงสุนัขทหาร และ 
ร่วมในกิจกรรมการขี่ม้า 

ทั้งนี้ ทบ. ได้ให้หน่วยทหารทั่วประเทศจัดกิจกรรม เพื่อร่วมกันสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน
ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ข่าวเด่นในเล่ม ๒

ส่วนบัญชาการ  
 - ภารกิจการรักษาสันติภาพในประเทศสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 
  ของ ทบ.ไทย ๘ - ๙
 - โครงการช่วยเหลือก�าลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพ 
  และครอบครัวก�าลังพลของ ทบ. ที่พิการ กพ.ทบ. ๑๑  

ส่วนการศึกษา
 - คอลัมน์ Arming your English ติดอาวุธทางภาษา ๑๒

ส่วนส่งก�าลังรบและส่วนภูมิภาค
 - กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาอินทรีย์ ๑๕

ส่วนสนับสนุนการรบ
 - คอลัมน์พบหมอทหาร ๑๔

คอลัมน์ประจ�า
 - วันสถาปนาหน่วย ๕
 - คอลัมน์แวดวงทหาร ๖
 - คอลัมน์ ๑๐๘ คดีกฎหมายใกล้ตัว ๙
 - กิจกรรมสมาคมแม่บ้านทหารบก ๑๐
 - คอลัมน์สารพันข้อคิด บริหารชีวิต บริหารงาน ๑๒
 - คอลัมน์คุยนอกรอบ ๑๒
 - ภาษาพาที ๑๓
 - คอลัมน์รู้ไว้ได้เปล่า ๑๓
 - คัดไทย คัดธรรม ๑๓
ภาพปกหน้า : จ.ส.อ.ไชยพศ แสงทวี สังกัด ร.๑๕ พัน.๒

ภาพปกหลัง : ศูนย์รวบรวมภาพถ่ายกองทัพบก

ทหาร ๒๐ กองพันตบเท้าสวนสนามวันกองทัพบก
ด้วยความสง่างาม

กองทัพบกจัดพิธีสวนสนาม และพิธีกระท�าสัตย์
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารท่ัวประเทศ 
เนื่องในวันกองทัพบก ประจ�าปี ๒๕๖๑

เมือ่ ๑๘  มกราคม  ๖๑ กองทพับกได้ท�าการสวนสนาม 
และกระท�าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในโอกาส
วันกองทัพบกและวันกองทัพไทย เพื่อน ้อมร�าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของอดีตวีรมหากษัตริย์ และเหล่าทหาร
ที่ได้เสียสละชีวิต เพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยและแผ่นดินไทย
ให้ด�ารงความเป็นชาติที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี นอกจากนี้
ยังเป็นการย�้าเตือนให้ทหารทุกคนได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ี

เพื่อประเทศชาติและประชาชน ณ ลานอเนกประสงค์ 
กองทัพภาคที่ ๑ ภายใน กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  
ซึ่งในพิธีดังกล่าวได้มีการสวนสนามของก�าลังพลสวนสนาม 
จ�านวน ๒๐ กองพัน

 ทัง้นีย้งัมพีธิกีระท�าสตัย์ปฏญิาณตนต่อธงชยัเฉลมิพล
ซึ่งเป็นพิธีทางทหารที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีในวันกองทัพบก 
ซึง่ทหารทกุคน อาท ินายทหารสญัญาบตัร นายทหารประทวน 
นักเรียนทหาร ทหารกองประจ�าการจะต้องผ่านการเข้าร่วม
พิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความ
เป็นทหารอย่างสมบูรณ์
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พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๒ พร้อมมอบ
ร่มกิตติมศักดิ์ให้กับ ผบ.เหล่าทัพ และนายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ โดยมี พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๔๑๑ บก.ทบ. เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๑

พล.อ.เฉลมิชยั สทิธสิาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในงาน “วนัคล้ายวนัสถาปนากรมแพทย์ทหารบก ครบรอบ 
๑๑๘ ปี” พร้อมชมการแสดงนทิรรศการทางการแพทย์ และงานวจิยั โดยม ีพล.ท.สาโรช เขยีวขจ ีจก.พบ. 
ให้การต้อนรับ ณ บก.พบ. เมื่อ ๕ ม.ค.๖๑

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสธ.ทบ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง ทบ. กับส�านักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ณ บก.ทบ. เมื่อ ๒๕ ธ.ค.๖๐

n ทีมข่าวทหารบก

ทกุพืน้ที่
เข้าถึง

เมือ่ ๑๓ ม.ค.๖๑ พลเอก เฉลมิชยั สทิธสิาท ผูบ้ญัชาการทหารบก 
เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก ภายใต้ชื่องาน “กองทัพบก ปลูกจิตส�านึก
เด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ 
รักษาพระองค์ สนามเป้า กทม. โดยผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายให้หน่วยทหารในส่วนกลาง
และภมูภิาค จดักจิกรรมวนัเดก็พร้อมกนัในทกุพืน้ที ่รวมทัง้ให้การสนบัสนนุส่วนราชการพลเรอืน 
ภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมวันเด็กของแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม

การจัดงานวันเด็กของกองทัพบกในปีนี้มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในเรื่อง 
ศาสตร์พระราชา ความรักสามัคคี เสียสละ การมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ ได้แก่ การ
แสดงนทิรรศการ การจดัแสดงอาวธุยทุโธปกรณ์และอากาศยานทีเ่ข้าประจ�าการใหม่และทีม่กีาร
พัฒนาให้ทันสมัย ควบคู่ไปกับการแสดงบนเวที การจัดแสดงกิจกรรมกลางแจ้งให้น้อง ๆ ได้
สนุกสนาน เสริมสร้างจินตนาการอย่างเต็มที่อีกด้วย 

โดยในงาน ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในประเด็นที่ส�าคัญ ดังนี้
สื่อมวลชน : แนวคิดของวันเด็กแห่งชาติปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ผบ.ทบ. : วันนี้ก็เป็นวันเด็กแห่งชาติ ในส่วนของกองทัพบก ใช้พื้นที่กองพลทหารม้าที่ ๒ 

รักษาพระองค์ จัดกิจกรรมวันเด็กนะครับ มีการแสดงยุทโธปกรณ์และการจัดนิทรรศการ
ในหลายเรื่องที่เป็นสารประโยชน์ให้กับเด็ก ๆ ท่ีเป็นเยาวชน ปีนี้ผมเองส่ิงท่ีท�าก็พยายามท่ีจะ
สร้างความคิดโดยเฉพาะให้กับน้อง ๆ เยาวชนในอนาคตว่าในอนาคตนั้นอยากเป็นอะไร อย่างไร 
ตั้งความฝันไว้แล้วก็ไปให้ถึง ส่ิงที่อยากจะฝากน้อง ๆ และเยาวชนไว้ก็จะเป็น ๑. ก็คือเรื่อง
การศกึษา อนันีเ้ป็นเรือ่งทีส่�าคญัทีจ่ะท�าให้เรามอีนาคตทีม่ัน่คง ประการที ่๒. กค็อืความประพฤติ 
ทีต้่องอยูใ่นกรอบในระเบยีบของสงัคม ประการที ่๓. กค็อืสิง่ทีผ่มฝากไว้ในประเดน็ทีเ่น้นย�้าเสมอ
กค็อืเรือ่งการมสีขุภาพร่างกายทีด่ด้ีวยการเล่นกฬีา หรือการออกก�าลังกาย สุดท้ายกคื็ออยากฝาก
ให้ลูก ๆ หลาน ๆ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา หรือผู้มีอุปการคุณ ในอนาคตมี ๓ สิ่งที่
ส�าคัญส�าหรับพวกเราเองที่จะต้องฝากกับน้อง ๆ ไว้ อันแรกก็คือ ๑. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
อันนี้ส�าคัญ อันที่ ๒. ก็คือความมีระเบียบวินัย อันที่ ๓. ก็คือการมีจิตใจสาธารณะ ถ้าเราพยายาม
ปลูกฝังตรงนี้ให้กับเด็ก ๆ ได้ บ้านเมืองของเราไปดี ในอนาคตอีก ๑๐, ๒๐ ปี ถ้าเราอยากเห็น
ประเทศชาติเป็นอย่างไร เราก็ต้องเริ่มสร้างตั้งแต่เดี๋ยวนี้ครับ

สื่อมวลชน : วันนี้ท่านพยายามจะพูดถึงความปรองดองและความสามัคคีของคนในชาติ
เพื่อให้เยาวชนของชาติได้ส�านึกด้วยใช่ไหมครับ

ผบ.ทบ. : ครับ ในวันนี้คือหลายท่านก็เคยกล่าวถึงกองทัพว่าท�าไมจ�าเป็นจะต้องมี
ยุทโธปกรณ์พวกอาวุธ ปืน รถถัง หรืออะไรเหล่านี้ มันจะเป็นการสร้างความก้าวร้าวรุนแรงไหม 
จริง ๆ  แล้วเด็กเยาวชนก็จะสนใจในเรื่องพวกนี้ ก็จะเป็นกรอบที่เราน�าให้เด็กเข้ามา แต่ที่เหลือใน
เต็นท์ ๑๐ กว่าเต็นท์ก็จะเป็นเร่ืองที่เป็นอะไรที่เป็นสาระที่ก่อให้เกิดประโยชน์ โครงการ
เฉลมิพระเกยีรต ิการสร้างความรกัความสามคัคขีองคนในชาต ิอย่างกรณเีดก็จะเข้าไปยงิปืนอดัลม
ก็จะผ่านโครงการเหล่านี้ เป็นโอกาสที่เราจะสอดแทรกสิ่งเหล่านี้เข้าไปครับ ในภาพรวม ๆ ครับ

สื่อมวลชน : บทบาทของทหารที่มีต่อสังคมในประเทศไทยตอนนี้เพิ่มขึ้น ถ้าเรา
จะมองเฉลี่ยในภาพทั่วไป

ผบ.ทบ. : ในภาพรวมในเรื่องของการให้ความส�าคัญกับเด็กเยาวชนในทุกภาคส่วน
กองทัพเองก็เน้นย�้าตรงนี้ เพราะเราเองก็ต้องการให้ชาติบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าอย่างมีความ
มัน่คง และเรากต้็องเริม่สร้างตัง้แต่ปัจจบุนั ในกรอบของกองทพักม็กีารฝึกอบรมเยาวชนในกรอบ
ต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นไปตามความเห็นพร้องของสถานศึกษาด้วยนะครับ หรือในกรณีที่
กระท�าความผดิกรณเีดก็แว้นอะไรพวกนีก้องทพักใ็ห้การสนบัสนนุในการอบรม การสร้างมาตรฐาน

สื่อมวลชน : แล้วในภาพรวมของสังคมบทบาทของกองทัพที่มีต่อสังคมทุกวันนี้
ผบ.ทบ. : มันมีหลายแง่มุมแต่อันหนึ่งที่ผมยึดถือเสมอก็คือทหารต้องเป็นที่พ่ึงของ

ประชาชนในทุกโอกาส เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าตรงไหนท่ีมีความเดือดร้อน หรือแม้แต่ในส่ือ
ก็ตามแต่ จะมีทหารที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการอ�านวยความสะดวกในการช่วยเหลือ ในการ
ประสานงานตลอด อันนี้เป็นบทบาทของเราที่ท�าอยู่ในปัจจุบัน ในมุมมองของผมเอง ณ เวลานี้
เราก้าวเข้าไปใกล้ชดิพ่ีน้องประชาชนมากขึน้ อะไรทีเ่ราท�าได้โดยใช้คนและทรัพยากรของกองทพั
เรายินดี โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ครับ ขอบคุณครับ

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.(๒) ผู้แทน ผบ.ทบ. เป็นประธานตรวจเยี่ยมหน่วยด้านการ
ส่งก�าลงับ�ารงุ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพือ่รบัทราบปัญหาข้อขดัข้อง และตดิตามความคบืหน้าในการ
ปฏิบัติงาน จ�านวน ๒ หน่วย ได้แก่ ทภ.๑/บชร.๑ และ นปอ. ณ ทภ.๑ เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๖๐

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. และคณะ เป็นประธานในงานวันทหารม้าและพิธีมอบเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติเดือยโลหะสีทองกิตติมศักดิ์ ประจ�าปี ๒๕๖๑ พร้อมให้โอวาทแก่ก�าลังพล ศม. และถ่ายภาพ
ร่วมกัน ณ ลานอเนกประสงค์บุญชัยบ�ารุงพงศ์ ศม. จ.สระบุรี เมื่อ ๔ ม.ค.๖๑

 

ผบ.ทบ. สร้างแนวคิดให้เยาวชน
มุ่งมั่น การศึกษา การประพฤติตามกรอบสังคม 

ภายใต้ร่างกายที่แข็งแรง
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๒๖ มกราคม วันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน
และอนาคตอันใกล้

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ได้ยึดแนวนโยบายของกองทัพบก 
เป็นหลักในการด�าเนินงาน และได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์
ทหารบกไว้ว่า “กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นศูนย์รวมความพร้อม 
ด้านเคม ีชวีะ รงัส ีและนวิเคลยีร์ เพือ่การสนบัสนนุภารกจิของกองทพับก  
และให้การช่วยเหลือประชาชน” โดยมีนโยบายการปฏิบัติงาน 
ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของหน่วย คือ ใช้สมองและสองมือ ซ่ือสัตย์ต่อกัน  
ยึดมั่นสามัคคี มีระเบียบวินัย ตั้งใจท�างาน ประสานความคิด มีจิตอาสา  
และพัฒนาคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นหน่วยทหาร 
วิทยาศาสตร์เพียงหน่วยเดียวในกองทัพบกที่มีขีดความสามารถด้าน 
อาวุธท�าลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction หรือ WMD)  
มีความพร้อมในการสนบัสนนุก�าลงัพลและยทุโธปกรณ์ในความรบัผดิชอบ  
ประกอบกับการใช ้ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่สะสมมายาวนาน เพื่อด�ารงไว้ซึ่งความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร ตามค�าขวัญของกองทัพบกที่กล่าวว่า “เพ่ือชาติ ศาสน์  
กษัตริย์ และประชาชน”

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถือก�าเนิดมาจาก “แผนกหอ
วิทยาศาสตร์” ซึ่งกองทัพบกได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๗๖ 

ซึง่นบัเป็นเวลา ๘๕ ปีมาแล้ว เพือ่เพ่ิมพูนศกัยภาพกองทัพบก ในการผลติ 
และป้องกันอาวุธเคมี เพราะพิจารณาเห็นว่าเป็นอาวุธที่มีอานุภาพ 

ร้ายแรง และมกีารใช้ได้ผลมาแล้วในสงครามโลกคร้ังที ่๑ รวมทัง้การด�าเนนิ
กจิกรรมด้านวทิยาศาสตร์ เพือ่ให้กองทพับกมคีวามทนัสมยัยิง่ขึน้ พึง่ตนเอง
ได้ในระดับหนึ่ง และช่วยเหลือประเทศชาติในภาวะที่เกิดการขาดแคลน
วัตถุดิบและสิ่งของเครื่องใช้ ต่อมาได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน่วย 

อยู่หลายครั้ง จนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๔ 
ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก และเป็น 
กรมฝ่ายยุทธบริการ ใช้อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๓๙๐๐ 
จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ ๒๖ มกราคมของทุกปี 
เป็นวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ซึ่งในปีนี ้
ครบรอบปีที่ ๔๗ ปัจจุบันมี พลตรี พรประสิทธิ์ กล�่าสมบัติ 
เป็นเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มีภารกิจสนับสนุน 
การรบ ในการปฏิบัติการทางเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ 
การส่งก�าลงัสิง่อปุกรณ์สายวทิยาศาสตร์ การวจัิยและพฒันา 
การตรวจทดลอง วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในทางทหาร
ทั้งปวง การฝึกศึกษาเพิ่มพูนความรู้ และอบรมให้ก�าลังพล
ในกองทัพบกและต่างเหล่าทัพ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ
อื่น ๆ ในด้านปฏิบัติการทางเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ 

ครบรอบ ๓๖ ปี กรมกิจการพลเรือนทหารบก
“รู้ความต้องการทางทหาร ช�านาญประสานพลเรือน”

รมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นกรมฝ่ายเสนาธิการที่จัด 
ตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๒๕ มีหน้าที่รับผิดชอบ  

ในฐานะฝ่ายอ�านวยการและสายวิทยาการในสายงานกิจการพลเรือน 
ปัจจุบันมี พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ ด�ารงต�าแหน่ง เจ้ากรมกิจการ
พลเรือนทหารบก โดยปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ 
เช่น การสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ พิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษตัรย์ิ อาท ิการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ 
พระบรมวงศานุวงศ์ การแสดงดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ และ 
การด�าเนนิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิรวมไปถงึให้การสนบัสนนุ 
การปฏิบัติทางทหาร โดยการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงตาม 
แนวชายแดน อาท ิการฝึกอบรมประชาชน ตามโครงการจดัระบบป้องกนั 
เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และด�าเนินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง 
คู่ขนานตามแนวชายแดน อีกทั้งยัง ด�าเนินงานด้านมวลชน เพื่อให้
มวลชนสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ  ของ ทบ. สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก 
รัฐสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ได้แก่ การอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์
ระดับผู้บริหารและการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชน ส่วน  
การสนับสนุนพลเรือน นั้น ได้ด�าเนินการการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน�้า  

ได้แก่ โครงการขุดแหล่งน�้าขนาดเล็กหรือบ่อขนมครก โครงการแก้มลิง 
โครงการขุดลอกคูคลองแหล่งน�้า เป็นต้น

ส�าหรับ การช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัย  
เป็นการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนพลเรือนนั้น ได้ให้การช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบอทุกภยั วาตภยั น�า้ป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม พร้อมแจกจ่าย
ผ้าห่มและเครือ่งกนัหนาวให้กบัผูป้ระสบภยัหนาวในพืน้ทีห่่างไกลทรุกนัดาร 
การแจกจ่ายน�้าให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง การดับไฟป่า การจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ด�าเนินการ การปฏิบัติการจิตวิทยา 
และการประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสถาบัน 
พระมหากษัตริย์กับโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๖ และโครงการ

รณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ เช่น การด�าเนินการของวิทยากร 
ปลกูจิตส�านกึรูค้ณุแผ่นดนิ ตลอดจนประชาสมัพนัธ์ผ่านศนูย์ประชาสมัพนัธ์
กองทัพบก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และสถานีวิทยุกระจายเสียง
กองทัพบกพร้อมเครือข่าย ๑๒๗ สถานีทั่วประเทศ และในปีนี้ กร.ทบ.  
จะยังคงเร ่งสานต่อในภารกิจการสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ  
การสนับสนุนการปฏิบัติทางทหาร การสนับสนุนพลเรือน การปฏิบัติการ 
จิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพงาน 
ด้านกิจการพลเรือน เพื่อให้ ทบ. เป็นที่พึ่งพิงของประชาชน ก่อให้เกิด 
ความเชื่อมั่นศรัทธาสืบไป

ก

ก

รับสมัครบุคคลพลเรือน ชาย - หญิง ทีส่�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที ่๖ เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก  

และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รับสมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

** สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โทร ๐ ๒๓๕๔ ๗๘๔๒ (ในเวลาราชการ), ๐ ๒๓๕๔ ๗๘๓๔, ๐ ๒๗๖๓ ๔๒๓๒ (นอกเวลาราชการ) หรือ www.rtanc.ac.th หรือ http://rtanc.thaijobjob.com

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ ๒ ม.ค. - ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๑

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ตั้งแต่ ๒ ม.ค. - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๑

๕



โดย : ทีมข่าวทหารบก

พล.ท.กู้เกียรต ิศรนีาคา มทภ.๑ เป็นประธานพธิเีปิดค่ายกฬีา กองทพัภาคที ่๑ เพ่ือเตรียมเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๑ ณ หอประชุม ทภ.๑ กรุงเทพฯ เมื่อ ๘ ม.ค.๖๑

พล.ท.ธรากร ธรรมวนิทร มทภ.๒ ร่วมกบั พล.อ.เจยี มอญ รองผูบ้ญัชาการทหารบก และผูบ้ญัชาการ
ภมูภิาคทหารที ่๔ ราชอาณาจกัรกัมพูชา และประชาชนในพืน้ที ่ได้ร่วมกนัท�าบญุตกับาตรพระสงฆ์ ๒ แผ่นดนิ 
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา และความเป็นสิริมงคล ท�าให้เกิดสันติสุขตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
ที่จุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ช่องสะง�า ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อ ๒ ม.ค.๖๑

พล.ท.อนธุชั บนุนาค หน.ศปพ.ศปก.ทบ. และคณะฯ เดนิทางไปราชการ เพือ่พฒันาสมัพนัธ์กบัมวลชน 
เยี่ยมชมแหล่งเพาะเลี้ยงปลากือเลาะห์ (ปลาพลวงชมพู) และตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าตรวจชายแดน ในพื้นที่ ทภ.๔ 
พร้อมหารือข้อราชการกับตัวแทนทีมงานด้านเศรษฐกิจของ มทภ.๔ จ.สงขลา ในห้วงวันที่ ๑ - ๓ ธ.ค.๖๐

พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน ผบ.พล.ร.๕ เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาให้กับทายาทของ พ.ท.ธีรพล 
เทียนโพธิวัฒน์ (อดีต ผบ.ช.พัน.๕ พล.ร.๕) กรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์จากสถานการณ์ความไม่สงบ 
หน่วย ช.พัน.๕ พล.ร.๕ จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ ห้องเกียรติยศ บก.พล.ร.๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง 
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และเยี่ยมให้ก�าลังใจพร้อมมอบเงินสนับสนุนแก่นักกีฬาปัญจกีฬาทหาร ณ ร.๑๕ 
พัน.๔ เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่ ๖๘ เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๐

พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง มทภ.๓/รอง ผบ.ศบภ.ทภ.๓/รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ ตรวจเยี่ยม
จุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๖๐

พล.พัฒนา ๔/ศบภ.พล.พัฒนา ๔ โดย พัน.พัฒนา ๔ จัดจุดบริการช่วยเหลือประชาชน ณ สนามบิน
นานาชาติ หาดใหญ่ ม.๓ ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อให้บริการและยกสัมภาระแก่ประชาชน, 
นักท่องเที่ยว และอ�านวยความสะดวกในห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ห้วง ๓๐ ธ.ค.๖๐ - ๓ ม.ค.๖๑

พ.อ.มนสั ชมภกูลุ รอง เสธ.มทบ.๓๔ พบปะผูใ้หญ่บ้าน และประชาชนชมุชนรอบค่ายขนุเจอืงธรรมกิราช 
ในกิจกรรมเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย การพัฒนา 
ท�าความสะอาด การจัดระเบียบภายในวัด, การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๐

กกล.รส.จว.ล.พ. จัดก�าลงัพล ร่วมกบั นางสพุตัรา นิม่กลุ นอภ.บ้านธิ, จนท.รพ.ฯ และจิตอาสา ในพืน้ทีฯ่ 
ร่วมกันมอบผ้าห่มพระราชทานของ “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๑” ให้แก่
ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลพบุรี จ�านวน ๔ ราย เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๖๐

กกล.รส.จว.พ.จ. จัดก�าลงัพลลงพืน้ทีม่อบผ้าห่มกนัหนาว ให้แก่ราษฎรผูย้ากไร้ จ�านวน ๑ ราย ในพืน้ที่ 
ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๖๐

ศบบ. ได้จดัอากาศยาน ฮ.ท.๒๑๒ หมายเลข ๙๑-๓๕๐๓๕ ซ่ึงจัดประจ�า ชปบ.ทบ.กกล.นเรศวร ปฏบิตัิ
ภารกิจรับผู้ป่วยฉุกเฉิน นางมะเยทู ประดับความดี อายุ ๓๐ ปี เป็นผู้ป่วยตั้งครรภ์และมีอาการตกเลือดที่มดลูก
อย่างรุนแรง โดยรับผู้ป่วยจาก รพ.อุ้มผาง บริเวณสนาม ฮ. ชั่วคราว กองร้อย ตชด.๓๔๗ อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
และน�าผู้ป่วยมาส่งที่ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก เพื่อส่งต่อไปยัง รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก การปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ป่วยปลอดภัย เมื่อ ๓ ม.ค.๖๑ 

พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.๒/ผอ.รมน.ภาค ๒ เป็นประธานการประชุมผู ้บริหารงาน
ด้านความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�าปี ๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง 
ตามนโยบายของรัฐบาล ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๖๐

พล.ท.กูเ้กยีรต ิศรนีาคา มทภ.๑ ร่วมคณะ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รอง.นรม/รมว.กห./ประธาน
มูลนธิอินรุกัษ์ป่ารอยต่อ ๕ จงัหวดั ในพธิมีอบของขวญั และอวยพรปีใหม่ให้กบัเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบตังิาน
ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จ.ฉะเชิงเทรา  
เมื่อ ๕ ม.ค.๖๑

พล.ท.อาวุธ เอมวงศ์ จก.สพ.ทบ. และ คุณรัชตา เอมวงศ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา 
สพ.ทบ. ได้เดนิทางมาเป็นประธานในพธิที�าบญุตกับาตรปีใหม่ ๒๕๖๑ เพือ่เป็นสริมิงคลให้กบัหน่วยงาน
และก�าลังพล ในส่วนของ สพ.ทบ. ณ ลานอเนกประสงค์ สพ.ทบ. เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๖๐

พล.ท.สุรใจ จิตต์แจ้ง ผบ.นปอ. และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน บริเวณ
ถนนพหลโยธิน กม.๖๖ (ฝั่งขาออก) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจความพร้อมในการ
ช่วยเหลือ และบริการประชาชน ตามโครงการ “กองทัพบกพร้อมใจมอบของขวัญปีใหม่ ให้กับ
ประชาชน”  เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๖๐

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑6



พล.ท.วจิกัขฐ์ สริบิรรสพ มทภ.๓ เป็นประธานเปิดการอบรมผลติสือ่ และประชาสมัพนัธ์ ให้แก่ก�าลังพล
ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อ ๓ ม.ค.๖๑

พล.ท.ปิยวฒัน์  นาควานชิ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ตรวจเยีย่มจดุตรวจ/ด่านตรวจ พร้อมมอบสิง่ของ
บริโภค เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และ
กองรักษาการณ์ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อ ๑ ม.ค.๖๑

พล.ต.สัญชัย  รุ่งศรีทอง ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอ�าเภอเข้มแข็งเอาชนะ
ยาเสพตดิ และศนูย์การเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ตามศาสตร์พระราชา ณ ศนูย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๑ ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เมื่อ ๓ ม.ค.๖๑

พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน ผบ.พล.ร.๕ ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจจุดตรวจให้บริการประชาชน และ
มอบสิ่งของเพื่อเป็นก�าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ จุดตรวจ
ให้บริการประชาชน ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ร.๑๕ พัน.๔ ต.ล�าภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  
เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๐

พล.ต.สนิธชนก  สังขจันทร์ ผบ.พล.ร.๙/ผบ.กกล.สุรสีห์ เดินทางตรวจเยี่ยมก�าลังพลปฏิบัติหน้าที่ 
จุดตรวจ/จุดสกัด ในเขตรับผิดชอบของ ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ และได้พบปะและพัฒนาสัมพันธ์
กับ ผบ.หน่วยทหารเมียนมา  ณ พื้นที่ช่องทางด่านเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 
เมื่อ ๙ ม.ค.๖๑

พล.ต.เดชอุดม  นิชรัตน์  ผบ.มทบ.๒๖ เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบสิ่งของเป็นขวัญ 
และก�าลังใจให้กับก�าลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ในพื้นที่ 
อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.นางรอง, อ.ปะค�า และ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เมื่อ ๓๐ ธ.ค.๖๐

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 7



จากเมืองบาโบโนซ่า (Babonosa) ในประเทศซูดาน มายังเมืองเวา (Wau) ของประเทศเซาท์ซูดาน 

ปัจจุบันอยู่ในสภาพช�ารุดเนื่องจากขาดการบ�ารุงรักษา จากสภาวะสงครามกลางเมือง และเป็นการ               

ใช้ประโยชน์ช่วงสั้นๆ เฉพาะระหว่างเมืองเวา ไปยังเมืองเอเวล (Awell) ไม่ได้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง

ประเทศซูดานกับเซาท์ซูดาน ในส่วนของพ้ืนท่ีท่ีอยู่ติดกับแม่น�้าไนล์ขาว การขนส่งจะใช้การสัญจร                

ทางเรือ ซึ่งมีอยู่อย่างจ�ากัด เนื่องจากขาดท่าเทียบเรือตามแนวล�าน�้า  

 ในห้วงแรกของการก่อตัง้ประเทศ รัฐบาลเซาท์ซดูานยงัคงไร้เสถยีรภาพเนือ่งจากยงัคงมกีองก�าลัง

ติดอาวุธลุกข้ึนมาต่อสู้กับรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง (พ้ืนฐานของระบบสังคมชนเผ่าในพ้ืนที่แอฟริกา                             

ท่ีมีหลากหลายชนเผ่า และมักต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์) จนกระทั่งถึงจุดแตกหักเมื่อเกิดความขัดแย้ง              

อย ่างรุนแรง ระหว ่างประธานาธิบดีซัลวา คีอีร ์  (Salva Kiir Mayardit) จากเผ ่าดิงกา                                                  

กับรองประธานาธิบดีรีค มาชาร์ (Riek Machar) จากเผ่านูเออร์ ก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองรอบใหม่ 

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑๘

บตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๙ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ 

ประเทศไทยได้แสดงบทบาทของการเป็นประเทศท่ีช่วยส่งเสริมการรักษาสันติภาพ                      

ของสหประชาชาติมาโดยต่อเนื่อง ซึ่งในการปฏิบัติดังกล่าว การจัดกองก�าลังรักษาสันติภาพ                

ของสหประชาชาติ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ส�าคัญซึ่งกองทัพบกได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 

หากจะย้อนกลับไปดูนับตั้งแต่อดีตจะพบว่า กองทัพบกได้มีส่วนส�าคัญในการจัดก�าลังพล                    

และยุทโธปกรณ์ เป็นกองก�าลังรักษาสันติภาพในกรอบของสหประชาชาติ (United Nations 

Peacekeeping Operations) ในหลายๆ ภารกิจ ดังนี้

 พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๔๙๘ จัดกองก�าลังทหารไทย ในกองบัญชาการกองก�าลังสหประชาชาติ                        

ในคาบสมุทรเกาหลี

 พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ จัดก�าลังกองพันทหารช่างเฉพาะกิจ ในภารกิจช่วยเหลือฟื้นฟูบูรณะ               

ประเทศกัมพูชา

 พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๗ จัดกองก�าลังเฉพาะกิจร่วม ๙๗๒ ไทย/ติมอร์ตะวันออก ในภารกิจรักษา

สันติภาพ ในประเทศติมอร์-เลสเต

 พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ จัดกองก�าลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ในภารกิจรักษาสันติภาพ                    

ในภูมิภาคดาร์ฟูร์ ในประเทศซูดาน  

 และในปี พ.ศ.๒๕๖๑ บทบาทของกองทัพบกในการจัดกองก�าลังรักษาสันติภาพของ

สหประชาชาติ จะเริ่มขึ้นอีกครั้งในประเทศสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ทวีปแอฟริกา

 ซ่ึงตามที ่คณะรฐัมนตรมีมีต ิเมือ่วนัที ่๑๗ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ส่ง กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง

ทางระดับ เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nations Mission 

in South Sudan : UNMISS)

 จากสภาวะสงครามกลางเมืองทีม่มีาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน ท�าให้ภมูภิาคซดูานใต้ขาดการพฒันา

ระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานมาต้ังแต่ยงัอยูภ่ายใต้การปกครองของซดูาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม 

สภาพถนนเส้นทางในประเทศเซาท์ซูดานทั้งประเทศมีถนนท่ีเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและ                

ผิวทางคอนกรีต ระยะทางรวมไม่ถึง ๑๐๐ กม. ถนนส่วนที่เหลือล้วนเป็นถนนผิวทางลูกรัง ซึ่งมีสภาพ

ช�ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันงานซ่อมปรับปรุงถนนเป็นงานหลักท่ี UNMISS ด�าเนินการ               

ช่วยเหลือประเทศเซาท์ซดูาน ส�าหรบัเส้นทางถนนระหว่างเมอืงเป็นถนนลกูรงั ซึง่ยานพาหนะสามารถ

สญัจรได้บางฤดเูท่าน้ัน เมือ่เข้าสูฤ่ดูฝนการคมนาคมขนส่งระหว่างเมอืงใช้การขนส่งทางอากาศเป็นหลกั               

การขนส่งระบบรางทางรถไฟในประเทศเซาท์ซูดานมีเพียงเส ้นทางเดียวโดยเป็นเส ้นทาง                                 

นั

พ.ท.บุรินทร์ ธีรวัฒนวิศิษฏ์
ผบ.ร้อย.ช.ก่อสร้าง/UNMISS Thai Contingent
Commander

อีกครั้งกับภารกิจการรักษาสันติภาพ
   ในประเทศสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ของกองทัพบกไทย



         

 ส�าหรับภารกิจในคร้ังน้ี กองทัพบกได้จัดก�าลังกองร้อยทหารช่างก่อสร้างตามความต้องการ                

ขององค์การสหประชาชาติ (Statement of Unit Requirement : SUR 17 Nov 2017)                           

ประกอบด้วย ๒ หมวดทหารช่างก่อสร้างทางระดับ, ๑ หมวดทหารช่างก่อสร้างทางดิ่ง, ๒                             

หมวดระวังป้องกัน และ ๑ หมวดสนับสนุน โดยมียอดก�าลังพล ๒๖๘ อัตรา พื้นท่ีการวางก�าลัง                        

ณ Durupi Camp เมืองจูบา และวางก�าลัง ๑ หมวดทหารช่างก่อสร้าง พร้อมส่วนสนับสนุนที่จ�าเป็น              

ณ เมืองรุมเบ็ค โดยวางก�าลังรวมกัน ณ เมืองจูบา ในห้วง ๖ เดือนแรก

 และก่อนที่จะได้มีการเริ่มต้นภารกิจครั้งส�าคัญ กองทัพบกได้วางแนวทางในการเตรียม                

ความพร้อมในภาพรวม โดยที่ประชุมได้พิจารณาก�าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับขั้นตอน                              

การด�าเนินกรรมวธิขีองสาธารณรฐัเซาท์ซดูาน ตลอดจนระยะเวลาในการจดัหายทุโธปกรณ์ และจดัการ

เคลื่อนย้ายขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าสู ่พื้นที่ปฏิบัติการได้อย่าง                           

มีความพร้อมเตม็ขดีความสามารถ โดยมกีรอบการเตรยีมการและการด�าเนนิการทีส่�าคญัคอื การจดัตัง้

กองอ�านวยการเตรียมการ กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง (ทางระดับ) ตั้งแต่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๖๐ ท่ีผ่านมา              

การฝึกเตรียมการ Unit School ในสัปดาห์ที่ ๒ - ๓ ของเดือน ม.ค.๒๕๖๑ การอบรมภาษาอังกฤษ                

ในระหว่างสัปดาห์ที ่๑ - ๒ ของเดอืน ก.พ.๒๕๖๑ การฝึกรวมการและรบัตรวจจากชดุตรวจความพร้อม

ก่อนการเคลื่อนย้ายขององค์การสหประชาชาติ (PDV) ในสัปดาห์ที่ ๑ - ๒ ของเดือน ก.พ.๒๕๖๑                   

การฝึกทบทวน ห้วงเดือน พ.ค. - มิ.ย.๒๕๖๑ การเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ จะเริ่มในสัปดาห์ท่ี ๑                       

ของเดือน มิ.ย. ๒๕๖๑ การเคลื่อนย้ายก�าลังพลส่วนล่วงหน้า จะเริ่มด�าเนินการในสัปดาห์ที่ ๔                       

ของเดอืน ม.ิย.๒๕๖๑ และการเคลือ่นย้ายก�าลงัพลส่วนใหญ่ จะเริม่ในสปัดาห์ท่ี ๒ ของเดอืน ก.ค.๒๕๖๑

 ภารกิจในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งส�าคัญของกองทัพบกไทยในการรักษาสันติภาพ                          

ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ซึ่งกองทัพบกไทยจะปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งม่ัน ธ�ารงเกียรติ วินัย              

และความกล้าหาญ ให้สมกับการได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย

โดย : ส�ำนักงำนพระธรรมนูญทหำรบก
พันเอก ธีรพล ปัทมำนนท์

๑๐๘ คดี กฎหมาย
ใกล้ตัว

๙ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

 ค�าว่า “มรดก” คิดว่าแม้ไม่อธิบายความหมายทุกคนก็คงพอจะเข้าใจกันดีว่าหมายถึงทรัพย์สิน                                    

ที่ได้รับสืบทอดต่อ ๆ กันมาจากบรรพบุรุษ เพราะถือเป็นวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในแทบจะทุกประเทศในโลกท่ีให้มี               

การสืบทอดมรดกให้แก่ทายาทจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายายไปให้ลูก ๆ หลาน ๆ ได้  ในวันนี้จึงอยากจะมาเล่าเป็นการ

แนะน�าหลกักฎหมายในเรือ่งมรดกเบือ้งต้นให้พวกเราได้ทราบ ก่อนอืน่เรามาดคูวามหมายของค�าว่า “มรดก”ตาม

กฎหมายก่อน ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๐๐ ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึง ทรัพย์สิน

ทุกชนิดของผู้ตาย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน เสื้อผ้า หรือแม้แต่ของใช้ส่วนตัว เมื่อบุคคลนั้นตายแล้วย่อมอยู่                            

ในความหมายของมรดกทั้งสิ้น นอกจากนี้ความหมายของทรัพย์สินดังกล่าวยังรวมไปถึงสิทธิ หน้าที่ และความ  

รับผิดชอบต่างๆ ที่ผู้ตายมีอยู่ในขณะที่ถึงแก่ความตาย เช่น ผู้ตายไปกู้เงินธนาคารไว้และผ่อนช�าระหนี้ยังไม่ครบ                                

ก็ตายไปก่อน หนี้เงินกู้ดังกล่าวก็ยังผูกพันกองมรดกของผู้ตายและตกทอดไปยังทายาทได้ หรือกรณีท�าสัญญา                

เช่าบ้านมีก�าหนดสามสิบปี เช่าไปได้ห้าปีแล้วเกิดตายลง สิทธิท่ีจะเช่าบ้านนั้นต่อไปอีกยี่สิบห้าปีก็เป็นมรดก                         

ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บรรดาสิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดชอบ ที่ตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้วเป็นการ

เฉพาะตัวของผู้ตาย ย่อมตายตามตัวผู้ตายไปด้วยไม่ตกทอดไปถึงทายาท เช่น นายเอ เป็นดาราดังท�าสัญญา         

ว่าจะไปเล่นหนังให้ แล้วเกิดตายเสียก่อนเช่นนี้ จะเห็นได้ว่าโดยสภาพแล้วเป็นเรื่องเฉพาะตัว จะมาให้ทายาท              

ของนายเอต้องไปแสดงแทนผู้ตายย่อมไม่ได้ แต่ถ้าบังเอิญผู้ตายไปรับเงินค่าตัวเขามาก่อนแล้ว ก็กลายเป็นหนี้              

ที่ทายาทจะต้องชดใช้คืนให้แก่ผู ้ว ่าจ้าง มีหลายท่านคงกังวลใจแล้วว่าเมื่อกฎหมายก�าหนดไว้ดังน้ีแล้ว                                 

มิกลายเป็นว่าถ้ากองมรดกมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ทายาทที่จะรับมรดกไปมิต้องกลายเป็นลูกหนี้ไปด้วยหรือ 

เร่ืองนี้กฎหมายมิได้ใจไม้ไส้ระก�าถึงขนาดน้ัน เพราะได้ก�าหนดไว้แล้วว่าไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร ทายาท                           

ก็ไม่จ�าต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน เรียกว่าอย่างแย่ที่สุดก็เพียงเสมอตัว คือไม่ได้อะไรเลย

 หัวใจส�าคัญของกฎหมายมรดกนอกจากเจ้ามรดกแล้วยังกล่าวถึงทายาทด้วย ซึ่งทายาทนั้นหมายถึงบุคคล

ที่มีสิทธิในการได้รับมรดกจากเจ้าของทรัพย์มรดก หรือที่เรียกว่า เจ้ามรดก โดยกฎหมายแบ่งคนที่จะมีสิทธิได้รับ

มรดกออกเป็น ๒ ประเภท คือ “ทายาทโดยธรรม” อันได้แก่ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย ประเภทหนึ่ง และ 

“ผูร้บัพนิยักรรม” ซึง่ถอืว่าเป็นทายาททีม่สีทิธติามพนิยักรรม อกีประเภทหนึง่ ทายาทโดยธรรมอาจเป็นผูร้บัมรดก

ในฐานะผู้รับพินัยกรรมด้วยก็ได้ เช่น พ่อท�าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ลูก ๆ ในกรณีนี้ก็ถือว่าลูก ๆ จะได้รับมรดก

ในฐานะเป็นผู้รับพินัยกรรมด้วย ส�าหรับทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายแบ่งได้เป็น ๖ ล�าดับ คือ ๑. ผู้สืบสันดาน คือ 

ลูก หลาน เหลน ลื้อ ๒. บิดามารดา ๓. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๔. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 

๕. ปู่ ย่า ตา ยาย และ ๖. ลุง ป้า น้า อา ส่วนคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภริยา ถ้ามีการจดทะเบียนสมรสกัน        

ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะมีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาทล�าดับเดียวกับผู้สืบสันดานเช่นกัน และถือว่าทายาท

ที่อยู่ในล�าดับก่อนตัดสิทธิของทายาทล�าดับหลัง เช่น ผู้ตายมีลูก สิทธิในการรับมรดกของลูกก็จะตัดไม่ให้                    

ทายาทล�าดับสอง คือ พ่อแม่ ล�าดับสาม คือ ลุงป้าน้าอาไม่มีสิทธิได้รับมรดก เป็นต้น แต่การตัดสิทธิดังกล่าวนี้         

ไม่รวมถึงคู่สมรส เพราะคู่สมรสจะไม่ถูกตัดสิทธิจากทายาทล�าดับใดทั้งสิ้น

 ส�าหรบัการท�าพนิยักรรมนัน้ในทางกฎหมายถอืเป็นการแสดงเจตนาของผูท้�าพนิยักรรมไว้เกีย่วกบัทรพัย์สนิ

ของผู้ท�าพินัยกรรม รวมถึงการให้ใครเป็นผู้จัดการศพของตน ซึ่งตามหลักกฎหมายแล้วผู้ที่จะท�าพินัยกรรมได้           

ต้องมอีาย ุ๑๕ ปีบรบิรูณ์ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา ๑๗๐๓) และยงัได้ก�าหนดแบบของพนิยักรรม

ไว้เป็น ๔ แบบคือ พินัยกรรมแบบธรรมดา พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง   

และพินัยกรรมแบบเอกสารลับ ซึ่งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการท�ามีค่อนข้างมาก ผู้เขียนจึงขออนุญาตไม่กล่าว 

แต่อาจน�ามาเขียนเล่าให้ฟังในภายหลัง ส�าหรับพินัยกรรมท่ีมีการโต้แย้งน้อยคือพินัยกรรมท่ีเป็นแบบเอกสาร          

ฝ่ายเมอืง เนือ่งจากเป็นการจดัท�ากบัเจ้าหน้าทีบ้่านเมอืง ส่วนพนิยักรรมแบบอืน่มกัจะมคีดขีึน้โรงขึน้ศาลกนัเยอะ 

การท�าพินัยกรรมก็ถือเป็นการจัดการมรดกอย่างหนึ่ง ส่วนทายาทโดยธรรมตามกฎหมายก็มีวิธีการจัดการมรดก

ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ อย่างที่เคยกล่าวแล้วว่าทายาทล�าดับต้นจะตัดทายาทล�าดับหลัง แต่ถ้าทายาทสามารถ

พูดคุยตกลงกันได้การจัดการมรดกก็มักจะไม่มีปัญหา คือเป็นไปตามท่ีตกลงกันใครได้มากใครได้น้อยก็เป็นไป          

ตามที่ตกลงกันระหว่างญาติของคนตาย ไม่ต้องเป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลให้เสียค่าทนายและไม่ต้องถูกครหา             

ว่าพีน้่องทะเลาะกนัเพือ่แย่งชงิมรดก  การจดัการมรดกแม้จะตกลงกนัได้ระหว่างทายาทแต่กอ็าจจะมปัีญหาตดิขดั

ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น หรือทางทะเบียนราชการ หรือเพราะความไม่เชื่อถือก็ตาม                  

ดังนั้น กฎหมายจึงเปิดช่องให้ทายาทสามารถร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตั้งผู ้จัดการมรดกเพื่อด�าเนินการ                       

ในขัน้ตอนทีต่ดิขดันัน้ ๆ  ได้โดยอ้างค�าสัง่ศาลการเป็นผูจ้ดัการมรดก อย่างไรกด็ ีกข็อให้ระมดัระวงัเรือ่งการจดัการ

มรดกเพราะกฎหมายก�าหนดอายุความไว้เพียง ๑ ปีนับแต่วันท่ีเจ้ามรดกตาย ซึ่งถ้าหากด�าเนินการไม่ทัน                      

อาจท�าให้เสียสิทธิในทรัพย์มรดกได้

 ส�าหรับหลักกฎหมายมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้ไม่ใช้กับคนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม               

ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งจะต้องบังคับให้เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้

กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.๒๔๘๙ ซึ่งจะก�าหนดให้มีดะโต๊ะยุติธรรม

นั่งร่วมพิจารณากับผู้พิพากษา เพื่อช่วยเหลือแนะน�าผู้พิพากษาให้ตัดสินคดีมรดกเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม 

ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าเรื่องมรดกนี้ กฎหมายจะพยามบังคับให้เป็นไปตามจารีตประเพณี เพราะอย่างที่กล่าวไว้             

แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรม

เล่าให้ฟังเรื่อง 
“กฎหมายมรดก”

(สงครามกลางเมืองซูดานครั้งที่สาม) ตั้งแต่ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นับตั้งแต่เกิดปัญหาความขัดแย้ง                

ดังกล่าว ท�าให้มีการแตกแยกในกองทัพปลดปล่อยประชาชนซูดาน (SPLA) จนน�าไปสู่การจัดตั้ง                 

Sudan People's Liberation Movement-in-Opposition (SPLM/IO) ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของ

ทหารใน SPLA ชาวเผ่านูเออร์ โดยการน�าของนายรีค มาชาร์  การเคลื่อนไหวของทหารกลุ่มนี้ได้อาศัย

พื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศที่เป็นถิ่นอาศัยของชาวนูเออร์ ซึ่งการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลซูดาน                  

กับกลุ่มกองก�าลังติดอาวุธต่างๆ ยังคงมีอยู่ในหลายๆ พื้นที่ ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่                    

เกิดสงครามกลางเมืองในเซาท์ซูดานรอบใหม่กว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน และมีประชาชนผู้พลัดถิ่นกว่า 

๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ในประเทศ และอีกกว่า ๔๐๐,๐๐๐ คน อพยพลี้ภัยสงครามไปประเทศเพื่อนบ้าน

โดยเฉพาะประเทศเคนยา ซูดาน และยูกันดา โดยเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงครั้งหลังสุด เมื่อ                   

๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (South Sudan July Crisis, 2016) ในเมืองจูบา ซึ่งเกิดระหว่างที่ 

ปธน.ซัลวา คีอีร์ กับนายรีค มาชาร์ ก�าลังเจรจาหารือในประเด็นการหยุดยิงและเจรจาสันติภาพระงับ

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น แต่ทหารของทั้ง ๒ ฝ่าย ได้เปิดฉากยิงปะทะกันกลางเมืองหลวง ส่งผลให้มี                       

ผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน ต่อมาทหารกลุ่ม SPLM/IO ได้ถอนก�าลังออกจากเมืองหลวง และด�าเนินการ

เคลื่อนไหวในพื้นที่อิทธิพลด้านตะวันออกเฉียงหนือของประเทศ (เมืองมาลากาล) ท�าให้รัฐบาล                     

เซาท์ซูดานประกาศให้เมืองจูบา เมืองหลวง อยู่ภายใต้กฎอัยการศึก มีการห้ามประชาชนทุกคน             

รวมทั้งเจ้าหน้าที่สหประชาชาติออกจากเคหสถาน ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น.



ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านทหารบก

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ สมาคมแม่บ้าน 
ทหารบก ได้จัดพิธีท�าบุญตักบาตรของสมาคมแม่บ้านทหารบก  
ในวันที่  ๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยนิมนต ์พระเทพรัตนโมลี 
เจ้าอาวาส และพระสงฆ์จากวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร รวม 
จ�านวน ๒๐ รูป บิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง เพ่ือเป็นสิริมงคล
ให้กับสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกในการเริ่มต้นปฏิบัติงาน 
ในปี ๒๕๖๑

กิจกรรมสมาคมแม่บ้านทหารบก

สมาคมแม่บ้านทหารบกร่วมกบักองทพับก  
จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองใน 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ ์ 
จ�านวน ๘๙ รูป และพิธี เจริญพระพุทธมนต์  
ถวายเป็นพระราชกศุล ณ กองบญัชาการกองทพับก 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก 
พร้อมด้วยผู้บริหารของสมาคม มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้แทนของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา 
กองทัพภาคท่ี ๒ และกองทัพภาคที่ ๓ เพื่อน�าไปมอบต่อให้กับครอบครัวของก�าลังพลในพื้นที ่
ที่ประสบภาวะสภาพอากาศหนาวเย็น ปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  
แทนความห่วงใยที่มีต่อก�าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วยความอดทน เสียสละ ปกป้องอธิปไตย 
ของประเทศชาติให้กับประชาชนในแนวหลังได้อยู่อย่างสงบร่มเย็น

สมาคมแม่บ้านทหารบก จัดงานปัจฉิมกิจกรรม 
สานสัมพันธ์ยั่งยืน ให้กับนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย
พระจลุจอมเกล้า นกัเรยีนพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 
และนกัเรยีนแพทย์ทหาร วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 
ซึ่งจะส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความ
สามคัค ีการประสานงาน ท�างานเป็นทมี และการสร้างเครอืข่าย 
ความร่วมมือการปฏิบัติงานภารกิจของกองทัพบกหลังจบ 
การศึกษา ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์  

สโมสรทหารบก ถนนวภิาวดรีงัสติ กรงุเทพมหานคร โดยกจิกรรมในช่วงเช้ามกีารฉายวดีทิศัน์โครงการของสมาคมแม่บ้านทหารบก  
เพื่อให้นักเรียนทั้ง ๓ สถาบัน ได้รับทราบภารกิจของสมาคมแม่บ้านทหารบก  
มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งพระราชา” โดยวิทยากรรับเชิญ  
พลเอก ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า เพื่อให้สามารถน�าไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าท่ี 
ราชการในอนาคต ในภาคบ่ายมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยอาจารย์อุดม วงศ์หอม  
และในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมงานและให้โอวาท 
เป็นขวัญและก�าลังใจให้กับนักเรียนทั้ง ๓ สถาบัน 

๑๐



๑๑ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

ส่วนบัญชาการ
กองทัพบก
กรมก�ำลังพลทหำรบก

ครงการช่วยเหลือก�าลงัพลกองทัพบกทีป่ลดพกิารทพุพลภาพ และครอบครวัของก�าลงัพลทีพ่กิาร 

ตามโครงการจ้างงานคนพิการ เพื่อท�างานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์โดยได้รับ               

ความร่วมมอืจากส�านักงานจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, สมาคมแม่บ้านทหารบก และมลูนธินิวตักรรม

ทางสงัคม ซึง่เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากการด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๖

	 ในป	ี๒๕๖๐	ก�ำลังพลและครอบครัวที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ	จ�ำนวน	๑๙	โครงกำร	ได้รับกำรสนับสนุน

งบประมำณกำรด�ำเนินโครงกำรฯ	 จำกบริษัทเอกชน	 ๓	 บริษัท	 โครงกำรละ	 ๑๐๙,๕๐๐	 บำท																															

รวมเป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น	๒,๐๘๐,๕๐๐	บำท

	 ส�ำหรับป ี	 ๒๕๖๑	 ก�ำลังพลและครอบครัวที่ เข ้ำร ่วมโครงกำรฯ	 จ�ำนวน																																

๑๖๖	โครงกำร	(จำก	๒๖	หน่วยทหำร)	ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ

กำรด�ำเนินโครงกำรฯ	 จำกบริษัทเอกชน	 ๑๓	 บริษัท	 โครงกำรละ	

๑๐๙,๕๐๐	บำท	รวมเป็นเงนิจ�ำนวนทัง้สิน้	๑๘,๑๗๗,๐๐๐	บำท	

ซึ่ งป ัจจุ บันอยู ่ระหว ่ำงกำรตรวจสอบโครงกำรจำก																			

ส�ำนักจัดหำงำนพื้นที่

โครงการช่วยเหลือก�าลังพลกองทัพบก
ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว

ก�าลังพลของกองทัพบกที่พิการ

โ

 ทั้งนี้ กรมก�าลังพลทหารบก จะจัดประชุม                   

ผู้ประสานงานหน่วย ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑                    

เพื่อแจ้งแนวทางการก�ากับติดตามโครงการและการ

รายงานผลโครงการ และกระท�าพิธีมอบเงินจ�านวน                

ดังกล ่าวให ้กับผู ้ด�าเนินโครงการ โดยบริษัทที่              

สนับสนุนฯ ณ กองบัญชาการกองทัพบก ในเดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต่อไป

ล�าดับ บริษัท จ�านวนที่สนับสนุน
๑ บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน) ๕๔
๒ บริษัท	ทีโอที	จ�ำกัด	(มหำชน) ๓๙
๓ บริษัท	ปตท.	ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ำกัด	(มหำชน) ๒๑
๔ บริษัท	พีทีทีอีพ	ีเซอร์วิสเซส	จ�ำกัด ๑๗
๕ บริษัท	เอ็นเอชเค	สปริง	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด ๑๕
๖ บริษัท	ทิปโก้ฟูดส์	จ�ำกัด	(มหำชน) ๒
๗ บริษัท	ทิปโก้รีเทล	จ�ำกัด ๒
๘ บริษัท	ทิปโก้	เอฟแอนด์บ	ีจ�ำกัด ๕

๙ บริษัท	สหพัฒนพิบูล	จ�ำกัด	(มหำชน) ๔
๑๐ บริษัท	วี.อำร์.ยูเนียน	จ�ำกัด ๔
๑๑ บริษัท	ทรอยสยำม	จ�ำกัด ๑
๑๒ บริษัท	อภิสิทธิ์	อินเตอร์พลำส	จ�ำกัด ๑
๑๓ บริษัท	เอส	เอ็ม	ซี	โลจิสติกส์	จ�ำกัด ๑



ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

    

 

๑๒

โดย พ.อ.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม โดย : พ.อ. ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม

สารพันข้อคิด

การแต่งตั้งยศครั้งแรก

เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ

จาก AnalogArmy สู่ Digital Army 

มาเร็ว เปลี่ยนเร็ว (ตอนที่ ๒)

ในฉบับที่แล้ว ผมได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ “มาเร็ว เปลี่ยนเร็ว” ผู้คนทั้งในระดับ
บุคคล และในระดับองค์กร หากเปลี่ยนแปลง และปรับตัวไม่ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงแบบ “มาเร็ว เปลี่ยนเร็ว” ก็จะกลายเป็นคน หรือองค์กรที ่
ตกยุค และล้าหลังคน หรือองค์กรอื่นๆ ที่สามารถปรับตัวได้ทันที

ในฉบับนี้มาเป็นตอนที่ ๒ ต่อจากฉบับที่แล้ว...ครับ...โดยในตอนนี้  
จะมี Keyword หรือค�าส�าคัญ เพิ่มมาอีกหนึ่งค�า คือ จาก “มาเร็ว เปลี่ยนเร็ว 
เพิ่มขึ้นเร็ว”....ค�าว่า “มาเร็ว เปลี่ยนเร็ว” หมายถึง เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมี
พัฒนาการที่รวดเร็วสุดๆ แบบว่า เดือนนี้เป็นแบบหนึ่ง ผ่านไปอีกเดือนหน่ึง  
มนัจะพฒันาขึน้ไปอย่างก้าวกระโดด...อะไรท�านองน้ัน...ส่วนค�าว่า “เพิม่ขึน้เรว็” 
เป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารครับ...กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในโลกดิจิทัล 
จะเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ จนท�าให้เรามนึงง สบัสนว่า ข้อมลูใดเป็นข้อมลูทีถ่กู หรอืผดิ 
หรือแม้กระทั่ง งง ว่า ข้อมูลนี้ คือข้อมูลอะไร....การเพิ่มขึ้นของข้อมูล 
ข่าวสารนี้ ก็สืบเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ดิจิทัล...

โดย : ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

 ข้าราชการทหารนัน้ จะเป็นผูด้�ารงอยูใ่นยศศกัดิ ์หมายถงึว่าจะมียศน�าหน้าช่ือ โดยการ
แต่งตัง้ยศให้กับผู้ท่ีบรรจเุข้ารบัราชการทหารใหม่นัน้ จะแต่งตัง้จากผูม้คีณุสมบตัติามข้อบงัคบั
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งต้ังยศทหาร ซึง่ระบไุว้ว่าให้แต่งต้ังยศต�่าสดุก่อน คอืนายทหาร
ประทวน ให้แต่งตั้งเป็นยศสิบตรี และนายทหารสัญญาบัตรให้แต่งตั้งเป็นยศร้อยตรี 
 ส�าหรับผู้ท่ีส�าเร็จจากโรงเรียนทหาร เช่น โรงเรียนนายร้อย และโรงเรียนนายสิบน้ัน  
เมื่อจบการศึกษาจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตรี และสิบตรีตามล�าดับ ตั้งแต่วันที่ส�าเร็จ
การศึกษาส่วนผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาจากโรงเรียนทหาร เช่น บุคคลพลเรือนทั่วไป จบการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วไป หากได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหาร จะบรรจุ
เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนก่อนยังไม่มีสิทธิประดับยศทหาร เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ
สักระยะหนึ่งแล้ว หน่วยจะส่งตัวเข้ารับการอบรมวิชาทหารให้มีความรู้ตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม เมื่อจบการฝึกอบรมวิชาทหารแล้วหน่วยจึงสามารถท�าเรื่องขอแต่งตั้งยศ
ให้กับข้าราชการกลาโหมพลเรือนผู้นั้นได้ โดยจะได้รับการแต่งตั้งยศในวันถัดจากวันที่ส�าเร็จ
การฝึกอบรมวิชาทหาร เช่น ส�าเร็จการฝึกอบรมวิชาทหาร วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
ก็จะได้รับการแต่งตั้งยศตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 หากผู้ท่ีบรรจุเข้ารับราชการเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ (ได้แก่ ทหารเกณฑ์ 
ซึ่งเข้าอยู่ในกองประจ�าการครบก�าหนดแล้วปลดออกจากประจ�าการ หรือนักศึกษาวิชาทหาร
ส�าเร็จ ชั้นปีที่ ๓ (จบ รด.ปี ๓) และได้ขึ้นทะเบียนกองประจ�าการแล้วจะปลดเป็นกองหนุน
ประเภทที ่๑) กจ็ะสามารถแต่งตัง้ยศทหารได้ตัง้แต่วนัทีไ่ด้รับการบรรจเุข้ารบัราชการทหารเลย 
โดยไม่ต้องบรรจุเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนก่อน เพราะถือว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชา
ทหารมาแล้ว
 การแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตรนั้นต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
พระราชทานยศจากพระมหากษัตริย์ ดังนั้น การแต่งตั้งยศให้กับข้าราชการช้ันสัญญาบัตร  
ทีบ่รรจเุข้ารบัราชการใหม่นัน้ การแต่งตัง้จะมคี�าว่า “ว่าที”่ ของยศ อยู่น�าหน้าก่อน ได้แก่ ว่าที่ 
ร.ต. ..............หรือ ว่าที่ ร.ต.หญิง...........จนกว่าจะได้น�าความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย ์
ให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศแล้ว จึงจะไม่มีค�าว่า “ว่าที่” น�าหน้ายศ 
นั้นๆ ซึ่งในรอบหนึ่งปี จะมีอยู่ ๒ ช่วง ได้แก่ ตุลาคม และเมษายน  โดยการปลดว่าที่ยศ  
จะพิจารณาเมื่อนายทหารผู้นั้นได้รับการแต่งตั้ง ว่าที่ยศครั้งแรกครบ ๖ เดือน 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการก�าลังพล กรมสารบรรณทหารบก          
โทร  ๐  ๒๒๙๗  ๗๕๔๒  โทร.ทหาร  ๙๗๕๔๒

Idioms with 
‘cry & tears’

หากเปลีย่นไม่ทนั องค์กรจะจม และส�าลกัภายใต้ 
สึนามิของข้อมูลข่าวสาร

นิตยสาร Harvard Business Review เปิด
เผยข้อมูลท่ีน่าสนใจว่า “ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกสร้างขึ้นแค่
เฉพาะในปี ค.ศ.๒๐๐๙ เพียงปีเดียว ก็มีปริมาณมากกว่า
ข้อมูลท้ังหลายท้ังปวงของมนุษยชาติท่ีสร้างขึ้นมาในอดีต
จนถึงปัจจุบัน” เลยทีเดียว....แต่ท่ีน่าเหลือเชื่อ ก็คือ ณ 
ปัจจุบัน ในทุกๆ ๒ วัน มีจ�านวนข้อมูลถูกสร้างขึ้นใหม่ 
ที่มีจ�านวนเท่ากับข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.๒๐๐๙  
ท้ังปี....และกอ็าจจะเป็นได้ว่า ในอนาคตอันใกล้นี ้การสร้าง 
ข้อมูลใหม่ๆ ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที อาจจะมีข้อมูล 
เกิดขึ้นใหม่ในปริมาณที่เท่ากับปริมาณข้อมูลที่เกิดขึ้นในปี  
ค.ศ.๒๐๐๙ ก็เป็นได้

การเกิดข้ึนของข้อมูลมากมายมหาศาลนี้ ท�าให้
เกิดเทคโนโลยีใหม่ เช่น เทคโนโลยีในการจัดการฐานข้อมูลขนาดอภิมหึมา  
(Big Data), เคร่ืองกลจกัรท่ีเรียนรู้ได้จากข้อมลูท่ีเกดิขึน้ (Machine Learning) 
และระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่สามารถปรับปรุง
เปลีย่นแปลง Machine Learning ได้ หากสภาวะแวดล้อมของข้อมูลข่าวสาร
มกีารเปล่ียนแปลง...หากปราศจากซ่ึงเทคโนโลยเีหล่าน้ี ....การมข้ีอมลูปรมิาณ
อภมิหมึาน้ัน นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์แล้ว ในทางตรงกนัข้ามจะก่อให้เกดิ 
ผลเสียอย่างแน่นอน เนื่องจากเราไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ 
ได้อย่างไร อะไรคือข้อมลูท่ีใช่ หรือไม่ใช่...การขบัเคล่ือนองค์กร คงจะมอีปุสรรค
อย่างแน่นอน 

ยังไม่สายหากเริ่มต้น ณ แต่บัดนี้ ความท้าทายของกองทัพบก
ส�าหรับประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐ วาระเรื่อง “Digital 

Transformation” ที่น�ามาสู่ “การมาเร็ว เปลี่ยนเร็ว และเพิ่มขึ้นเร็ว”  
ได ้ถูกก�าหนดเป ็นวาระแห ่งชาติ เลยที เดียว. . .และถือว ่าเป ็นหน ้า ท่ี  
และภารกิจของผู้น�าองค์กร หรือผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ  

Image Credit: https://media.licdn.com

ที่จะต้องเห็น และให้ความส�าคัญกับการเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ โดยรัฐบาล 
ได้มอบหมายให้ ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียกสั้นๆ 
ว่า ส�านักงาน ก.พ. ได้พัฒนาแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล....

กองทัพบกสามารถประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวมาช่วยในการรับมือ
กบัการ “มาเรว็ เปลีย่นเรว็ เพิม่ขึน้เรว็” ได้ไม่มากกน้็อย...หากเริม่ทันการณ์...
เราจะรอดพ้นจากอาการ “ส�าลักข้อมูลที่ท่วมท้นองค์กรภายใต้สึนามิข้อมูล” 
แต่หากชักช้า ชะล่าใจ....ไม่เตรียมตัว....แต่เนิ่น...ก็ยากที่จะรอดพ้น...จาก
อาการ “ส�าลกัข้อมลู” ซึง่จะน�ามาซึง่ความเสยีหายต่อองค์กร...อย่างแน่นอน...

ที่มาข้อมูล: ๑) ที่มา: https://www.mckinsey.com และ ๒) http://www.

ocsc.go.th/
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 สวัสดีค่าาาาาา บทความฉบับนี้ฮัชดุ๊กจะร่าเริงเป็นพิเศษนะคะ  
ท่านผู้อ่านอย่าเพิ่งตกใจรีบเปิดหนีฮัชดุ๊กไปหน้าอื่น ก่อนซะล่ะค่ะ ก็
จะเป็นเพราะอะไรไปได้ล่ะคะ กต้็องเป็นเทศกาลปีใหม่ทีเ่ราทกุคนต่าง
ตัง้หน้าตัง้ตารอให้ถงึห้วงเวลาแห่งความสขุนีย้งัไงล่ะคะ บ้างกจ็ะออก
ไปจบัจ่ายซือ้ของขวญัให้ตนเองและผูอ้ืน่ (shopping) บ้างกก็ลบับ้าน 
ไปพบปะสังสรรค์กับคนในครอบครัว (keeping in touch)) บ้างก ็
เดนิทางไปเทีย่วไกลๆ เพือ่พกัผ่อน (traveling (American English) หรอื 
travelling (British English)) และไหนจะกจิกรรมสนกุๆ อกีมากมาย 
ที่มีให้เราได้ท�าตามสถานที่ต่างๆ อีกด้วย โอ้โห....แค่คิดก็สนุกแล้ว 
นะคะเน่ีย ในฉบบัน้ีฮัชดุ๊กจะพาท่านผู้อ่าน ไปเรียนรูค้�าศพัท์ภาษาองักฤษ 
พร้อมๆ กับไปทัวร์ความสนุกในช่วงเทศกาลปีใหม่กันด้วยค่า
 หยดุยาวๆ แบบนี ้ท่านผูอ่้านวางแผนกนัรยึงัคะ ว่าจะไปเทีย่วใน
ประเทศหรอืต่างประเทศด ีประเภทของการเดนิทางโดยเครือ่งบนินัน้
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทค่ะ คอื domestic flight อ่านว่า ดะเมส›ทคิ 
ไฟล์ทฺ หมายถึง เที่ยวบินในประเทศ และ international flight 
อ่านว่า อินเทอแนช›เชินเนิล ไฟล์ทฺ หมายถึง เที่ยวบินต่างประเทศ  
ถ้าเราเลอืกเดนิทางในประเทศ สิง่ทีต้่องพกตดิตวัไปด้วยนัน่กค็อื บตัร
ประชาชน ของเราค่ะ ภาษาองักฤษใช้ค�าว่า Thai National ID Card 
ท่านผูอ่้านอาจจะเคยชนิกบัการพดูจนตดิปากว่า ไอด ีการ์ด แต่ทราบ
มั้ยคะว่า เจ้าค�าว่า ไอดี การ์ด นี้ ถ้าจะออกเสียงแบบโกอินเตอร์ให้ 
ถกูต้องนัน้กค็อื “ไอ ด ีคาร์ด” นะคะ ส่วนค�า 
เต็มๆ ของเค้าคือค�าว่า Identification 
Card ค่ะ ถ้าเดินทางแค่ในประเทศยัง
ไม่จุใจส�าหรับท่านผู้อ่าน การเดินทางไป 
ต่างประเทศ แน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ  

Let's Go Celebrate!!!
passport (แพส’พอร์ท) หรือที่เรียกว่า 
หนังสือเดินทาง (travel document อ่านว่า แทรฟ›เวิล ดอก›คะเมินทฺ) ค่ะ อ้าวววว เอกสารพร้อมแล้ว ฮัชดุ๊กก็ขออวยพรให้ทุกท่าน  
มีความสุข เดินทางโดยสวัสดิภาพ Have a safe trip. หรือ Have a safe flight. หรือ Have a safe journey.  นะคะ 
 เอ๊ะๆๆ เอี๊ยดดดดดดดดด….. เบรกก่อนค่า ยังค่ะ ยังไม่ไปค่า ไปอ่านต่อกันดีกว่าค่ะ พ๊ามผ่ามมมมม
 นอกจากการเดินทางไปเที่ยวด้วยเครื่องบินแล้ว เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปีตามอาคารและสถานที่ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า  
(department store อ่านว่า ด›ิพาร์ท เมนิท ฺสทอร์) กจ็ะถกูประดบัตกแต่งด้วยแสงไฟ (lights) ในธมีครสิต์มาส ซานตาคลอส กวางเรนเดยีร์ 
ซึ่งกลายเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆ ในยามค�่าคืนที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวล่ะค่ะ ต้นคริสต์มาส (Christmas Tree อ่านว่า คริส’เมิส ทรี)  
และของประดบัต้นครสิต์มาส ภาษาองักฤษเราจะเรยีกว่า ornaments (อ่านว่า ออ›นะเมิน่ท) ค่ะ เมือ่ไปถงึแล้วกพ็ลาดไม่ได้ทีจ่ะขอให้
คนข้างๆ ช่วยแชะรปูสวยๆ ให้เรากบัต้นครสิต์มาสซะหน่อย เราสามารถพดูเป็นภาษาองักฤษได้ว่า Excuse me? (ขอโทษนะคะ/นะครบั)  
น�าหน้าไปก่อนเพือ่แสดงความสภุาพ และตามด้วย Could you take a photo for me/for us? (คูด้ ย ูเท้ค อะ โฟ’โท่ ฟอร์ ม/ีฟอร์ อสั 
หมายความว่า คณุช่วยถ่ายรปูให้ฉนั/ให้เราหน่อยได้ไหม) หรอืว่าต้องการ ให้ผูน้ัน้ถ่ายรปู ให้เพิม่อกีสกัรปู เรากพ็ดูได้ว่า One more, please. 
(อ่านว่า วนั มอร์, พลสี) กไ็ด้ค่ะ เมือ่เราได้รปูทีส่วยงามแล้ว กอ็ย่าลมืหนัไปขอบคณุช่างภาพจ�าเป็น ด้วยค�าพดู Thank you. นะคะ 

	 ส�ำหรบัวนันีฮ้ชัดุก๊ขอตวัไปซือ้ของขวญัปีใหม่แจกเพือ่นๆ	ก่อนนะคะ เจอกนัฉบบัหน้ำ…..สวสัดปีีใหม่ค่ะ ^^
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เรียบเรียงโดย : ปวีณา สมคิด  
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 ค�าว่าศาสตร์พระราชา เป็นค�าที่คุ ้นหู เป็นค�าที่คุ ้นตา 
คนไทยมาตลอดระยะเวลาประมาณ ๑ ปี ที่หลังจากพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เสด็จสู ่สวรรคาลัย นายกรัฐมนตรีได ้มีการจัดท�ารายการ 
ศาสตร์พระราชาขึน้ เพือ่ปลกุความรู ้ความเข้าใจของปวงชนชาวไทย 
ต่อโครงการพระราชด�าริ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจพอเพียงที่ 
เป็นพื้นฐานในการน�าพาไปสู่ความสงบความสุขในชีวิต จึงเป็น
ความสุขอย่างยั่งยืน ค�าว่าศาสตร์พระราชาถึงถูกกล่าวถึงและ
น�าพาไปสู่การจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ครู อาจารย์ในสถาบัน 
การศกึษาต่างๆ กไ็ด้น�าค�าว่าศาสตร์พระราชาไปเป็นบทเรยีนให้กบั 
นักเรียนนักศึกษาให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ โดยอรรถาธิบาย
โดยย่อว่า เป็นโครงการตามพระราชด�าริ ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค�าว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นค�าท่ี 
คุน้ปาก คุน้ห ูคุน้ตา คุน้ใจ ชาวไทยมาเป็นเวลาเนิน่นาน อันเนือ่ง
มาจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงสอน
ให้คนไทยอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง เมื่อมีการกล่าว
ถึงศาสตร์พระราชาซึ่งเป็นความรู้ องค์ความรู้หรือความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเรื่องของการด�ารงชีวิตและการช่วยกันเชิดชูสังคม เป็น
สังคมแห่งน�้าใจไมตรี ถ้าหากแม้นมีศาสตร์พระราชาด�ารงอยู่บน
ผืนแผ่นดินไทย ก็ยังมั่นใจได้ว่า เราคนไทยได้มีหลักใจน�าไปสู ่
หลกัชยัในการสร้างสรรค์ความสขุร่วมกนั กว่า ๔,๖๐๐ โครงการ ตาม 
พระราชด�าร ิประชาชนคนไทยประจกัษ์ชดัเจนแล้วว่า เราคนไทย
ทกุคนได้รบัพระมหากรณุาธคิณุ จากพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มากเพียงใด เป็นพระ
มหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์หรือพสกนิกร
ของพระองค์ว่า หากแม้นมคีวามยากจน หากแม้นมคีวามล�าบาก
ยากเข็ญในการด�ารงชีพย่อมจะยังมีที่พึ่งยังมีทางออกซึ่งเป็นวิถี
ตามธรรมชาติ วิถีที่สังคมไทยคุ้นชินมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากว่า
ประเทศไทยของเรานี้เป็นเมืองเกษตรกรรม ทุกคนมีเลือดเน้ือ 
เชื้อไขของความเป็นเกษตรกร เพราะฉะน้ันการด�ารงชีพด้วยวิถี
แห่งการเป็นเกษตรท�าเกษตรกรรมจงึไม่ใช่เรือ่งทีย่ากเยน็จนเกนิไป 
แต่แม้เปลี่ยนแปลงยุคสมัยเข้าสู ่ภาคของการท�างานในโลก
อุตสาหกรรมหรือการท�างานสาขาอาชีพอื่นที่ไม่ได้เป็นเกษตรกร
เหมือนแต่เก่าก่อนก็ยังสามารถที่จะประยุกต์ใช้โครงการตาม 
พระราชด�าร ิเพือ่น�าพาชวีติพฒันาสงัคมได้เหมอืนเดมิ นัน่หมายความ 
ว่าเมื่อเรามีพื้นฐานแห่งค�าว่าพอเพียง ก็คือความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้นกันในตัวเองที่ดี ตลอดถึงจะท�า 

เจ้าพ่อพะวอ วีรบุรุษในต�านานแห่งเมืองตาก

ทัพพีไม่รู้
รสแกง

 ตอน ศาสตร์แห่ง
ธรรมะพระราชา

สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านที่เคารพรัก หากกล่าวถึง ทัพพี จะมีบ้านใดในประเทศนี้ไม่รู้จัก 
ครอบครัวไทยผูกพันกับ “ทัพพี” เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นได้สัมผัส และก็น่าเชื่อว่ามีจ�านวน 
ไม่น้อยไม่ทราบว่าสิง่ทีคุ้่นตาน้ีเรียกว่า ทพัพี ค�าว่า ทพัพี มีความหมายตามพจนานกุรมฉบบั
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ว่า เครื่องตักข้าวและแกง มีรูปร่างคล้ายช้อนแต่ใหญ่กว่า 
ท�าด้วยทองเหลือง เป็นต้น บ้างเรียกว่า ทรพี มาจากภาษาบาลีว่า ทพฺพิ สันสกฤตว่า  
ทรวฺ ีคนส่วนใหญ่นยิมใช้ค�าว่า ทพัพ ีมากกว่า ทรพ ีอาจเนือ่งจากค�าว่า ทรพ ียงัมอีีกความหมาย 
หนึ่งที่เป็นไปในเชิงลบ โดยกล่าวเรียกลูกที่ไม่รู้คุณพ่อแม่ว่า ลูกทรพี ใช้เป็นค�าวิเศษ 
หมายถึง เนรคุณถึงขั้นประทุษร้ายพ่อแม่ อุปกรณ์ตักอาหารนามว่า ทัพพีนี้ สามารถให้
คติแง่คิดที่ลึกซึ้ง คนโบราณสอนลูกหลานโดยกล่าวส�านวนที่ว่า ทัพพีไม่รู้รสแกง ทัพพีแม้
ใช้ตักแกงหลากหลายชนิด ทั้งแกงจืด แกงส้ม แกงกะทิ ถูกน�ามาใช้งานหลายสิบปีจนสึก
กร่อน แต่ไม่เคยได้ล่วงรู้ว่ารสแกงเป็นอย่างไร รสเคม็ รสขม รสฝาด หรอืรสเปรีย้ว เฉกเช่น
คนพาล แม้จะเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตตลอดชีวิต ย่อมไม่รู้ธรรมมีประการดังกล่าวแล้วฉันนั้น

มเีรือ่งเล่าในพทุธประวติัว่า ครัง้หนึง่พระพทุธเจ้าเมือ่ประทบัอยูใ่นพระวหิารเชตวนั 
ได้ทรงปรารภเรื่องพระอุทายีเถระ ดังน้ี เม่ือคร้ังพระเถระผู้ใหญ่ไม่อยู่ ภิกษุนามว่าพระ 
อุทายีเถระได้เข้าไปนั่งบนธรรมาสน์ (ที่นั่งส�าหรับนั่งแสดงธรรม) อยู่เนือง ๆ  ต่อมาวันหนึ่ง 
ภกิษจุากทีอ่ืน่เดนิทางมาเยอืนเหน็พระอทุายเีถระน่ังธรรมาสน์กเ็ข้าใจว่าเป็นพระมหาเถระ
ผู้มีปัญญารอบรู้ จึงถามปัญหาธรรม ปรากฏว่าพระอุทายีเถระตอบไม่ได้ ภิกษุเหล่านั้น 
จึงต�าหนิพระอุทายีเถระ ความรู้ถึงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมแก่พวกภิกษุ โดยตรัส
พระคาถาทีว่่า “คนพาล เข้าไปน่ังใกล้บณัฑิตอยู ่แม้จนตลอดชีวติ เขาย่อมไม่รูธ้รรม เหมอืน
ทัพพีไม่รู้รสแกงฉะนั้น” เมื่อพระศาสดาเทศนาจบ ภิกษุเหล่านั้นจึงรู้แจ้งหลุดพ้นซึ่งกิเลส
เครื่องเศร้าหมองทั้งปวง

เรื่องของพระอุทายีเถระ ก็เปรียบได้กับส�านวน ทัพพีไม่รู้รสแกง ในทางโลกบุคคล
แม้ใกล้มหาบัณฑิตก็ไม่ชื่อว่าได้ปัญญาหากไม่สนทนาแสวงหาความรู้จากมหาบัณฑิตผู้นั้น 
ในทางธรรมบุคคลแม้ใกล้พระอริยะใช่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้เปี่ยมด้วยบุญญาบารมีบรรลุใน 
พระธรรม เพียงเข้าใกล้แต่ไม่ได้เข้าถงึ หากไม่ได้น้อมน�าค�าสอนของพระพทุธองค์ไปปฏบิตัิ
เพื่อการหลุดพ้น สวัสดีค่ะ

สิ่งใดก็ศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้ แล้วก็ไม่ลืม 
ที่จะมีคุณธรรมก�ากับทุกคราวครั้งไป เชื่อว่าสิ่งเหล่านี ้
จะเป็นสิ่งที่จะท�าให้สังคมยังด�ารงความสุขอยู่ได้ แม้ว่าโลก
จะเปลีย่นแปลงไปยคุสมยัจะเปลีย่นแปลง แต่ถ้าในหวัใจยงัม ี
ค�าว่า พอ ยังมีเหตุมีผลในการด�าเนินชีวิต พูดง่ายๆ ก็คือ
ยังมีสติในการด�าเนินตราบนั้นทุกปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ 
ก็จะเป็นบทเรียนเป็นแบบเรียนให้ได้ศึกษาให้ได้เรียนรู้กัน 
ต่อไปโดยที่ไม่ส้ินหวังไม่ส้ินก�าลังใจ ศาสตร์พระราชายัง 
ส่งเสริมให้เกิดความเพยีรพยายามด�าเนินชวีติในการด�ารงชวีติ 
อยู่เหมือนดั่งเรื่องราวของพระมหาชนกท่ีในหลวงรัชกาล 
ที่ ๙ ได้มีพระราชนิพนธ์ปลุกหัวใจของคนไทยให้ลุกขึ้นมาสู้ 
ด้วยข้อความในท�านองท่ีว่า เกิดมาแล้วก็ต้องสู ้อยู ่ต้อง 
มีความหมาย เพราะฉะนั้นเมื่อเราภาคภูมิใจว่าฉันเกิดใน 
รัชกาลที่  ๙ ก็ต ้องมีความภาคภูมิใจที่จะได ้น ้อมน�า
ศาสตร์พระราชามาเป็นหลักใจในการด�าเนินชีวิตด้วย 
เพื่อที่ว ่าจะได้น้อมน�าเอาความสงบสุขที่เกิดขึ้นในชีวิต 
และสังคมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ผู ้ เสด็จ
สู ่สวรรคาลัย ศาสตร์พระราชาจึงเป็นภูมิปัญญาท่ีแม ้
คนผู ้ซึ่ งมี โอกาสทางการศึกษาน ้อยก็สามารถที่ จะ
สร้างสรรค์ชีวิตให้มีความสุขได้ สามารถท่ีจะอยู่ในโลกได้ 
อย่างลืมตาอ้าปากและสง่าผ่าเผยได้ไม่แพ้ผู้ได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาจบปริญญาหลายสาขาหลายคณะ แต่เราจบ
ปริญญาใจอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ว่าศาสตร์พระราชาคือคุณค่าของชีวิต 
โดยอาศัยธรรมเป็นฐานที่ง่ายและงามคือความสันโดษ รู้จัก
อุ้มชูตัวเองให้ได้ในทุกสถานการณ์

 สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่าน ผ่านช่วงปีใหม่มาไม่นาน หลายๆ ครอบครัว คงเวียนวนหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา 
กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกันแล้วใช่ไหมคะ ในฉบับนี้ จะกล่าวถึงความเชื่อและเรื่องเล่าขาน
ของผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิ่น อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตากค่ะ ทราบหรือยังค่ะว่า จะกล่าวถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ทีใ่ด ต้องบอกก่อนเลยว่า เป็นสถานท่ีศักดิส์ทิธิท่ี์มผีูค้นรวมถงึนกัท่องเท่ียวไปกราบไหว้บชูาเป็นจ�านวนมาก  
จนเป็นสถานทีท่่องเทีย่วและเป็นสถานทีท่ีด่งัมากๆ ค่ะ เพราะไม่ว่าใครจะผ่านไปมา กต้็องบบีแตรทกัทาย
หรือเป็นการเคารพท่านค่ะ สถานที่ที่กล่าวถึง คือศาลเจ้าพ่อพะวอค่ะ  ครั้งแรกที่ได้ยินต้องแอบกระซิบ
ก่อนค่ะว่าช่วยสะกดด้วยได้ไหม เดี๋ยวจะผิดเพี้ยนความหมายกันไปค่ะ  จากค�าบอกเล่าของคนในท้องถิ่น 
ท�าให้ทราบว่า ในอดีตเจ้าพ่อพะวอ เป็นนักรบชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ และเป็นนายด่านแม่ละเมา
เมอืงหน้าด่านของไทยในสมยัของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ซึง่ลกัษณะของเจ้าพ่อพะวอนัน้ ร่างกาย 
ก�าย�า สูงใหญ่ ถือง้าวเป็นอาวุธประจ�าตัว และมีใบหน้าที่ดุดัน โดยมีการเล่าขานถึงวีรกรรมของท่าน 
เจ้าพ่อพะวอ ทีค่อยปักหลกัต่อสูก้บัชาวพม่าอย่างกล้าหาญและเสยีสละชพี เพือ่ปกป้องผนืแผ่นดนิ นัน่คอื 
ที่มาของผู้กล้าหาญที่ถูกเล่าต่อๆ มา จนท�าให้ผู้คนต่างยกย่องท่าน ปัจจุบันผู้คนยังคงเคารพบูชาท่านที่ 
“ศาลเจ้าพ่อพะวอ” ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองอ�าเภอแม่สอด และบริเวณถนนแม่สอด-ตาก ที่มีผู้คนจากทั่วทุก
สารทิศ ที่เดินทางผ่านไปผ่านมา ไม่เว้นแม้แต่ชาวพม่า ที่ต้องมากราบไหว้บูชา เพื่อให้ท่านบันดาลความ
สุข และความเจริญให้ทุกครั้งไป ด้วยเหตุที่ท่านเจ้าพ่อพะวอเป็นนักรบโบราณชาวกะเหรี่ยงตามที่เล่ามา
ข้างต้นนั้น ท�าให้ท่านชอบเสียงปืนและประทัดเป็นอย่างมาก ท�าให้เป็นค�าตอบได้ว่า ท�าไมผู้คนที่สัญจร
ผ่านไปมา จึงชอบจุดประทัดถวาย หรือไม่ก็จะบีบแตรแสดงความเคารพทุกๆ ครั้งเมื่อขับรถถึงหน้าศาล 
เจ้าพ่อพะวอ  หากต้องการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ก็จะต้องจุดประทัดหรือยิงปืน เพื่อถวาย
แด่ท่าน นอกจากนี ้ในสถานท่ีส�าคัญๆ ในอ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ยงัได้จดัสร้างเจ้าพ่อพะวอจ�าลองขึน้ 
เพื่อกราบไหว้บูชาและร�าลึกถึงความเสียสละของวีรบุรุษของชาติในอดีต ที่ประชาชนยังคงรักและเคารพ
บูชาจวบจนปัจจุบัน
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ด้วยความปรารถนาดีจาก : กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก

โดย ช.อ้น

“วนัเดก็แห่งชาต”ิ ผ่านไปหมาด ๆ น้อง ๆ หน ูๆ 
เยาวชนไทยของเราตอนนี้ให้ความสนใจหันมาเล่นกีฬา 
และออกก�าลงักายกนัเยอะขึน้ ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ทีด่สี�าหรบั
การน�ากีฬามาช่วยสร้างประชากรให้มีคุณภาพ มีความ
สมบูรณ์พร้อมทั้งกายและใจ

ในงานวนัเดก็ทีผ่่านมา พลเอก เฉลมิชยั สทิธสิาท 
ผู้บัญชาการทหารบก และประธานสโมสรฟุตบอล อาร์มี่ 
ยูไนเต็ด ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมบูทกิจกรรมวันเด็ก 
พร้อมทั้งมอบของรางวัลกับเด็ก ๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
และถ ่ายถาพเป ็นท่ีระลึกเน่ืองในวันเด็กแห ่งชาติ
ที่สนามกีฬากองทัพบก ซึ่งก็สร้างความคึกคักเป็นขวัญ
ก�าลังใจให้กับเด็ก ๆ เป็นอย่างยิ่ง

มาที่เรื่องของฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล ๒๐๑๘ ที่
จะเปิดฉากในเดือนกุมภาพันธ์นี้ แม้จะขาดนักเตะระดับ
แม่เหล็กไปเพราะโยกไปเล่นในเจลีกญี่ปุ่น ทว่าความมัน
ยังไม่ลดระดับลงแน่นอน เพราะแต่ละทีมท้ังไทยลีก ๑ 
ไทยลกี ๒ นัน้ ยงัคงเสรมิทพัขนนกัเตะคณุภาพเข้าทมีกนั
ชนิดไม่ยอมกันง่าย ๆ 

หันมาที่ความเคลื่อนไหวของ ทีมสโมสรฟุตบอล
อาร์มี ่ยไูนเตด็กนับ้าง แม้เกมในนดัแข่งอุน่เครือ่งเมือ่ ๑๐ 
มกราคมทีผ่่านมา อาร์มี ่ยไูนเตด็ จะพ่ายไปหวดุหวดิ ๐-๑ 
ให้แก่ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ทีมดังจากประเทศมาเลเซีย 
โดยเกมนี้ไม่สามารถให้แฟนคลับเข้าชมการเเข่งขันได้
เนื่องจากทางสโมสรยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ขอสงวนสิทธิ์
ในการเข้าชมการเเข่งขัน แต่เกมโดยรวม อาร์มี่ ยูไนเต็ด 
ในการลงสนามอุน่เครือ่งกถ็อืว่าท�าผลงานได้ด ีโดยเฉพาะ
ครึง่หลงั หลงัจากโดนน�า ๐-๑ อาร์มีฯ่ กเ็ดนิเกมบกุเข้าใส่
มากขึ้น แต่จังหวะจบสกอร์ยังไม่เฉียบขาด แต่เกมรวม
แล้วก็ถือว่าดีทีเดียว

โดยเฉพาะฤดูกาลน้ี อาร์มี่ฯ ได้ผู้รักษาประตู
อย่าง ฮัสซัน ซันนี่ ยอดนายทวารทีมชาติสิงคโปร์ ที่เพิ่ง

บินมาร่วมทัพในฤดูกาลนี้ กลับมาเฝ้าเสา ก็ท�าให้แนวรับ
อาร์มี่ฯ ดูแข็งแกร่งขึ้นเยอะ โดยตอนนี้กองหน้าต่างชาติ
ของแต่ละทมีใน “T2” นัน้ กล้็วนมคีวามเรว็ และมศีกัยภาพ
ใกล้เคียงกันแทบทุกทีม การได้นายด่านที่แข็งแกร่งเสริม
ทมีจงึจ�าเป็นมากทเีดยีว ส่วนฮสัซนั ซนันี ่นัน้กม็คีวามเป็น
มอือาชพีสงู ฟอร์มของเขาในตอนนี ้ถอืว่าอยูใ่นมาตรฐาน
สูง ล่าสุดก่อนจะย้ายมา เขาเล่นให้กับโฮม ยูไนเต็ด และ
ทีมชาติสิงคโปร์ และรักษาต�าแหน่งมือหน่ึงมาอย่าง
สม�่าเสมอ

ก่อนที่ฟุตบอลไทยลีก ๒๐๑๘ จะเปิดฉากอย่าง
เป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์นี้ สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ 
ยไูนเตด็ เตรยีมเข้าร่วมศกึ “ฉะเชงิเทรา ไฮ-เทค อนิวเิตชัน่ 
๒๐๑๘” โดยเป็นการเเข่งขันฟุตบอล ๔ เส้า ทีมท่ีเข้า
ร่วมการเเข่งขัน ได้แก่ • อาร์มี่ ยูไนเต็ด • ราชนาวี เอฟซี 
• ฉะเชิงเทรา ไฮ-เทค เอฟซี • เหมยโจว ฮากกา เอฟซี 
(ทีมในศึกไชน่า ลีกวัน) การเเข่งขันจะมีขึ้นในวันท่ี 
๒๖ - ๒๘ มกราคมนี้ ณ สนาม ไฟท์ติ้งฟิช สเตเดี้ยม 
โดยมีตารางการแข่งขัน ดังนี้ วันศุกร์ท่ี ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๑ คู่แรก ราชนาวี-เหมยโจว ฮากกา เอฟซี เวลา 
๑๖:๓๐ น. คูท่ี ่๒ ฉะเชงิเทรา ไฮ-เทค-อาร์มี ่ยไูนเตด็ เวลา 
๑๘:๔๕ น. วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ คู่แรก นัด
ชิงอันดับที่ ๓ เวลา ๑๖:๓๐ น. คู่ที่ ๒ นัดชิงชนะเลิศ เวลา 
๑๘:๔๕ น.

เชญิชวนแฟนคลบัอาร์มี ่ยไูนเตด็ ร่วมงานเปิดตวั
สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด ฤดูกาล ๒๐๑๘ ในวันพุธที่ 
๓๑ มกราคมนี้ ณ ห้อง ๒๒๑ กองบัญชาการกองทัพบก
ทางสโมสรฯ ได้จัดรถปรับอากาศ รับ-ส่ง แฟนคลับ โดย
รถจะออกจากสโมสรฯ เวลา ๑๒.๓๐ น. แฟนคลับที่มี
ความประสงค์จะเดนิทางโดยรถ รบั-ส่ง ของสโมสร กรณุา
ลงชื่อ-นามสกุล ใต้โพสต์น้ี ตั่งแต่วันน้ีจนถึงวันท่ี ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๑ ไม่สามารถร่วมเดนิทางได้กรณุาแจ้งทาง
ฝ่ายแฟนคลับฯ ทราบด้วย การแต่งกายส�าหรับผู้ท่ีจะ
เดินทางไปร่วมงาน ขอความกรุณาเสื้อโลโก้ตราสโมสรฯ 
กางเกงสุภาพครับ

ส่วนโปรแกรมการแข่งขนั ศกึ M-150 Champion-
ship 2018 นัดแรกของฤดูกาล สุภาพบุรุษวงจักร อาร์มี่ 
ยูไนเต็ด จะประเดิมเปิดบ้านรับการมาเยือน พญาไก่ชน 
หนองบัว พิชญ เอฟซี ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ สนามกีฬากองทัพบกแฟนคลับอาร์มี่ฯ เตรียมตัว
เตรียมใจ เชียร์ขุนพลสุภาพบุรุษวงจักรกันให้พร้อม
นะครับ

ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างเสริม “สุขภาพ” ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วย
การสร้างเสริมสุขภาพก�าลังพลกองทัพบก ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามนโยบายกองทัพบกด้านการ

สร้างเสรมิสมรรถภาพร่างกายก�าลงัพลกองทพับก กรมแพทย์ทหารบก จงึก�าหนดให้การด�าเนนิงานเพือ่มุง่สูเ่ป้าหมาย 
“ก�าลังพลกองทัพบกมีสุขภาพดี” เป็นภารกิจส�าคัญเร่งด่วน และมีการบรรจุเป้าหมายดังกล่าวไว้ในแผนยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ส่งผลให้มีการขับเคลื่อนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพก�าลังพลกองทัพบกเกิดขึ้นอย่างจริงจังและ
ต่อเนือ่ง น�ามาซึง่ผลลัพธ์ท่ีเป็นรปูธรรมมากมาย รวมถงึนวตักรรมสร้างเสรมิสขุภาพออนไลน์ทีม่ชีือ่ว่า “Army Smart 
Health”

นบัเป็นจดุเริม่ต้นที ่กรมแพทย์ทหารบก ได้มนีวตักรรมเพือ่สร้างเสรมิสขุภาพก�าลงัพลกองทพับกในรปูแบบ
ของแอปพลิเคชัน (Application) ซึ่งสามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านการสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยใน
กองทัพบกให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี การพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากแนวคิด
ในระดับสากลเรื่อง e-Health หรือสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือประโยชน์ด้านสุขภาพ ตามค�าจ�ากัดความขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ปัจจุบัน 
e-Health เป็นทีน่ยิมและใช้กนัอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็น
เครื่องมือหลักของการสื่อสารด้านสุขภาพในยุคดิจิทัล
มกีารออกแบบให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูใ้ช้ได้จรงิ ใช้งานสะดวกและง่ายต่อการปรบัปรงุแก้ไขของ
ผู ้ใช้ระบบและผู้ดูแลระบบ รวมทั้งสามารถแสดงผล
ได้อย่างถูกต้องสวยงามบนอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ทั่วไป
และโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ภายใต้ชื่อ www.armysmarthealth.rta.mi.th

ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถน�าไปใช้เป็นแหล่งทรัพยากรหลักบนอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่หน่วยกองทัพบก ทั้งยังเปิดกว้างเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย 
เมนูหลักบนเว็บไซต์มี ๗ เมนู ดังนี้

 เมนู “ท.ทหารสร้างสุข” ใช้ส�าหรับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ของหน่วยในกองทัพบก 

 เมนู “ข่าวสารสร้างสุข” ใช้ส�าหรับการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และการแบ่งปัน
สื่อออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพ 

 เมนู “ประเมินสุขภาพออนไลน์” ใช้ส�าหรับการประเมินสุขภาพเบื้องต้นด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ได้แก่ 
โปรแกรมค�านวณดัชนีมวลกาย โปรแกรมทดสอบความเครียด และโปรแกรมประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ 

 เมนู “ปรึกษาปัญหาสุขภาพ” ใช้ส�าหรับการส่ง-รับข้อความเพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล 
 เมนู “ไอเดียสร้างสุข” ใช้ส�าหรับการสนทนากลุ่มและแสดงความคิดเห็นด้านสุขภาพ 
 เมนู “ติดต่อเรา” ใช้ส�าหรับการส่งข้อความเพื่อติดต่อกับผู้ดูแลระบบ 
นอกจากนี ้ระบบยงัมช่ีองทางเชือ่มต่อไปยงั Facebook Page “@army.

smart.health” เพือ่เผยแพร่และแบ่งปันข้อมลูข่าวสารสขุภาพสูส่มาชกิเครอืข่าย
สังคมออนไลน์ ท�าให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สามารถท�าได้ง่าย
และสะดวกยิ่งขึ้น

นวตักรรม Army Smart Health เป็นพืน้ทีส่�าหรบัการเรยีนรูด้้านสขุภาพ
บนอินเทอร์เนต็ของก�าลงัพลกองทพับก ช่วยเพิม่ความสะดวกรวดเรว็ในการเข้าถงึ
ข้อมลูข่าวสารสขุภาพโดยไม่จ�ากดัเวลา ระยะทาง และสถานที ่ ขอเชญิท่านผูอ่้าน
เรียนรู้และท่องโลกสุขภาพออนไลน์กันนะคะ

อาร์ม่ีฯ พร้อมกลับ “T1”นวัตกรรมออนไลน์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพก�าลังพลกองทัพบก

โดย : กรมแพทย์ทหารบก

สีสันสนามเป้าในวันนี้พาไปพบกับภาพบรรยากาศกิจกรรม “กอญ.ททบ. พบปะเจ้าหน้าท่ี ททบ.” โดย 
พลโท กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นประธานในกิจกรรมฯ 
ซึง่ในช่วงแรก พลตร ีสกล โชตปัิทมนนท์ รองผูอ้�านวยการใหญ่ สายงานบรหิารองค์กร น�าคณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอวยพร พลโท กิตติเชษฐ์ฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ จากนั้นเป็นพิธีสดุดี
ผู้เกษียณอายุ ประจ�าปี ๒๕๖๐ และในช่วงที่สอง พลโท กิตติเชษฐ์ฯ ได้พบปะเจ้าหน้าที่ ททบ. พร้อมพูดคุยถึง
สถานการณ์ของวงการโทรทัศน์ แนวทางในการด�าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การจัดเตรียมผังรายการของ
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในปี ๒๕๖๑ อีกทั้งในปี ๒๕๖๑ นี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจะครบรอบ ๖๐ ปี 

จงึขอให้เจ้าหน้าทีร่่วมใจสามคัคเีป็นหนึง่เดยีวกนั เพือ่
น�าพาให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นสถานี
โทรทัศน์ที่สร้างสรรค์และพัฒนารายการ ข่าวสาร 
สาระ และความบนัเทิง รวมถงึการให้บรกิารโครงข่าย 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และน�า
คุณค่าสู่สังคมไทยคู่ยุคดิจิทัลต่อไป...

โดย : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑14



๑๕ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

ส่วนก�ำลังรบ
และส่วนภูมิภาค
กองทัพภาคที่ ๓

“

ก องทัพภาคที่ ๓ โดยการน�าของ พลโท วิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ได้ด�าเนินโครงการ

เดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ ขึ้นภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย โครงการนาอินทรีย์ โครงการเกษตรประณีต              

โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ ์แบล็คเบงกอล โครงการเพาะเมล็ดพันธุ ์ผักพระราชทาน               

และเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้ประกอบพิธีรับเมล็ดพันธุ ์ข้าวพระราชทานจาก                

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ จ�านวน                     

๔,๑๐๐ กิโลกรัม จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ โดยน�าเมล็ดพันธุ์ข้าว

พระราชทานไปเพาะ (ตกกล้า) และได้ท�าการปักด�าข้าวโดยใช้รถปักด�า               

ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กรกฎาคม จากเครือข่ายเกษตรกร            

ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จ�านวน ๒๗๒ ไร่ ส�าหรับพื้นที่          

ที่ได้ด�าเนินการเกี่ยวข้าวไปแล้วเสร็จ เมื่อวันอังคารท่ี ๒๘ 

พฤศจิ ก ายน  ๒๕๖๐ สม เด็ จพระ เทพรั ตนราชสุ ด าฯ                                  

สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯ เยีย่มชมโครงการเดนิตามรอยเท้าพ่อ 

(เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ ทรงปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า   

(นาโยน) จ�านวน ๓ ไร่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐                

โดยในห้วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเวลา               

๑๕๐ วัน นั้น กองทัพภาคที่ ๓ ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดูแลรักษา อาทิ

  ศนูย์เมลด็พนัธุข้์าวพษิณโุลก : ส่งเสรมิ พฒันา และตดิตามให้ค�าแนะน�าด้านการผลติข้าว 

ให้ได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ ตลอดจนให้การสนับสนุนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์           

เพื่อให้ได้เป็นข้าวพันธุ์ดี

  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก : สนับสนุนปัจจัย

การควบคุมศัตรูพืชในแปลงนา

  ส�านกังานพัฒนาทีด่นิเขต ๘ สนบัสนนุงานพัฒนาปรับปรุงบ�ารุงดนิ ด้วยการวิเคราะห์ดนิ 

ให้ค�าแนะน�าการปรับปรุงบ�ารุงดนิ และปัจจยัการผลิตทางการเกษตร (สารสกดัชวีภาพ)

  ทีมงานนางสาวสีดา นรสิงห์ (ป้าปุ ่น) และผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์พัฒนาพันธุ ์พืช                   

จักรพันธุ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ให้ค�าแนะน�าในการก�าจัดพันธุ์ปน และตรวจรับรอง                  

ตามมาตรฐานของศูนย์ฯ

 คาดว่าจะได้ผลผลิตในฤดูนาปี ทั้งสิ้น ๘๒,๕๐๐ กิโลกรัม ซึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กองทัพภาคที่ ๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ ์ข้าวพิษณุโลก                      

และทีมงานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมตรวจแปลงนา โดยผลจากการตรวจ                 

พบว่าในห้วงนี้เป็นห้วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว กองทัพภาคที่ ๓ จึงด�าเนินการเกี่ยวข้าว               

นาอินทรีย์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก,                      

นายอ�าเภอเมือง, ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘, ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒,                        

ส�านักงานชลประทานพิษณุโลก, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก, สถานีพัฒนาที่ดิน

พิษณุโลก, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัด

พิษณุโลก, ประมงจังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด

พิษณุโลก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก, 

บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน),                    

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน),                          

บรษิทั ขนส่งน�า้มนัทางท่อ จ�ากดั, นกัศกึษาวชิาทหารมณฑลทหารบก 

ที่ ๓๙, เกษตรกรอ�าเภอเมือง ๒๐๐ คน และใช้รถเกี่ยวทั้งหมด 

จ�านวน ๕ คนั จากกองพลพฒันาที ่๓ จ�านวน ๒ คนั และมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จ�านวน ๓ คัน ส�าหรับข้าว                        

ที่เก็บเกี่ยวได้ในครั้งนี้จะน�าไปเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไป 

กองทัพภาคที่ ๓ 
  จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาอินทรีย์



๑๖
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