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กับการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ 
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HPPM exercise programme 
(โปรแกรมการออกก�าลังกาย 
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ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๙ วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑๒

ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำพุกรูดแล้วเสร็จ ในป ี
งบประมำณ ๒๕๓๙ มีควำมจุ ๕๘๕,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร 
พื้นที่ชลประทำน ๑,๐๐๐ ไร่

โครงกำรระบบส่งน�้ำอ ่ำงเก็บน�้ำบ ้ำนพุกรูด 
เป็นโครงกำรต่อเนื่อง เพื่อให้กำรใช้น�้ำเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จในปี 
งบประมำณ ๒๕๔๔ สำมำรถเพิ่มศักยภำพในกำรส่งน�้ำ 
สู่หมู่บ้ำน และพื้นที่กำรเกษตรของรำษฎรท่ีอยู่ห่ำงไกล 
จำกอ่ำงเก็บน�้ำ มีระยะทำง ๓.๙ กิโลเมตร ปัจจุบัน
ได้มีกำรจัดตั้งเป็นกลุ ่มผู ้ใช้น�้ำอ่ำงเก็บน�้ำบ้ำนพุกรูด 
โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช 
๒๕๔๗ ด�ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรน�้ำ กำรซ่อมแซม กำรบ�ำรุงรักษำ เพื่อให้กำรใช้น�้ำ 
เกิดประโยชน์สูงสุด ในกำรอุปโภคบริโภคในอันดับต้น  

น�้ำชุ่ม ดินชื้น ที่พุกรูด

สภำพป่ำบรเิวณต้นน�ำ้ได้ถกูท�ำลำยไปบ้ำงบำงส่วน  
ท�ำให้มกีำรกดัเซำะมำก ล�ำน�ำ้ธรรมชำตห้ิวยพหุนิ มต้ีนน�ำ้ 
จำกเขำหนองอุ ประกอบด้วยล�ำห้วยสำขำหลำยสำย  
แนวธำรของห ้วยพุหินมีน�้ ำไหลมำกระหว ่ำงเดือน
พฤษภำคม ถึงเดือนตุลำคม ช่วงล�ำธำรบริเวณโครงกำร 
ไหลผ่ำนจำกทิศเหนือไปทำงทิศใต้ แล้วไหลไปบรรจบกับ
ห้วยพุไทร ท้องน�้ำเป็นทรำยและกรวด ไม่มีที่กักเก็บน�้ำ

เมือ่วนัที ่๑๐ เมษำยน พทุธศกัรำช ๒๕๓๔ สมเดจ็ 
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  
เมื่อครั้ งยังด�ำรงพระรำชอิสริยยศสมเด็จพระบรม 
โอรสำธริำชฯ สยำมมกฎุรำชกมุำร ได้เสดจ็พระรำชด�ำเนนิ 
ไปทรงเยี่ยมรำษฏรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณ 
โครงกำรอุทยำนเฉลิมพระเกียรติ ไทยประจัน ณ  
บ้ำนไทยประจนั ต�ำบลยำงหกั อ�ำเภอปำกท่อ จงัหวดัรำชบรุี  

และโครงกำรสวนป่ำสิริกิติ์ บ้ำนห้วยม่วง  
ต�ำบลตะนำวศรี อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัด 
รำชบุรี  พระรำชทำนพระรำชด�ำริให ้
กรมชลประทำนพิจำรณำวำงโครงกำร 
แ ล ะ ก ่ อ ส ร ้ ำ ง แ ห ล ่ ง น�้ ำ ช ่ ว ย เ ห ลื อ 
กำรเพำะปลูก และอุปโภคบริโภค ตำมที่ 
ร ำ ษ ฎ ร บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ โ ค ร ง ก ำ ร ไ ด ้ 
กรำบบังคมทูลขอพระรำชทำนโดยส�ำนัก 
ชลประทำนที่  ๑๐ กรมชลประทำน 

ดั่งเช่นโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำบ้ำนพุกรูดอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด�ำร ิบ้ำนหินส ีต�ำบลยำงหกั อ�ำเภอปำกท่อ  
จงัหวดัรำชบุร ีห่ำงจำกอ�ำเภอปำกท่อ จำกเส้นทำงเข้ำบ้ำน 
หินสี แยกขวำเข้ำบำ้นพุกรูด ระยะทำงถึงพื้นที่รับน�้ำของ 
โครงกำรประมำณ ๔๐ กโิลเมตร สภำพกำรเพำะปลกูในเขต 
โครงกำรเดิมเป็นพื้นที่ลักษณะที่รำบเชิงเขำ ภูมิประเทศ
มีควำมลำดเทค่อนข้ำงสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วน รำษฎร
ปลูกพืชไร่เป็นส่วนใหญ่

รักษำสภำพแวดล ้อม ควำมปลอดภัยของอำคำร
ชลประทำนและกำรเพำะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่  
พืชล้มลุก และพืชผัก อีกทั้งประมงและปศุสัตว์ เพิ่มอำชีพ 
และรำยได้ของเกษตรกรตำมล�ำดับ

ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณในสมเด็จ
พระเจ้ำอยู ่ หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทร- 
เทพยวรำงกูร วันน้ีสำยน�้ำพระรำชหฤทัย 
ได้บันดำลน�้ำชุ่ม ดินชื้น ที่พุกรูด ชุมชนเล็ก ๆ  
ในบ้ำนหินสี ต�ำบลยำงหัก อ�ำเภอปำกท่อ  
จังหวัดรำชบุรี ได้มีน�้ำหล่อเลี้ยงชีวิต ทรงสร้ำง 
ควำมเข้มแขง็ให้แก่แผ่นดนิและสำยน�ำ้ เป็นพลงั 
ก่อเกิดควำมอุดมสมบูรณ์ พร้อมตั้งมั่นปฏิบัติ
พระรำชกรณียกิจ เพื่อน�ำพำปวงชนชำวไทย 

รวมพลังร่วมกันสืบสำน รักษำ ต่อยอด ในกำรดูแล 
แผ่นดินและสำยน�้ำ เพื่อช่วยพัฒนำควำมเป็นอยู่และ
คุณภำพชีวิตคนไทย แผ่นดินไทย ให้มั่นคงสืบต่อไป

คือชีวิต และจะมีสำยน�้ำใด เสมอเหมือนสำยน�้ำพระรำชหฤทัย ในพระมหำกษัตริย์ 
แห่งผืนแผ่นดินนี้ และเมื่อน�้ำคือปัจจัยส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิต สมเด็จพระเจำ้อยู่หัว 
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร จึงทรงมุ่งสืบสำน รักษำ ต่อยอด โครงกำร 

อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำรทิีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรพฒันำแหล่งน�ำ้ ของพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิล
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร ให้สำมำรถเอื้อประโยชน์สุขแก่รำษฎรไทย ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

น�้ำ

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

ในช่วง ก.พ.-เม.ย. ของทุกปี ภาคเหนือจะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
ในปีนี้ ทบ. จึงเตรียมแผนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
โดยให้ใช้ก�าลังพลและเครื่องมือที่มีอยู่เข้าด�าเนินการโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การปลูกจิตส�านึกลดการเผาให้กับคนในพื้นที่เสี่ยง

ทบ. ได้สั่งการให้ ทภ.๓ ด�าเนินการจัดชุดปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพืน้ที ่๙ จงัหวดัภาคเหนอื ร่วมบรูณาการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันกับทุกภาคส่วน นอกจากนี้จัดตั้งชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
ใช้มาตรการป้องกันโดยการปฏิบัติการเชิงรุกในการสร้างจิตส�านึก การมีส่วนร่วมของ
เครอืข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชนเพือ่เฝ้าระวงั ลดการเผาในพืน้ทีเ่สีย่ง รวมถงึให้
ใช้ก�าลังพลและเครื่องมือที่มีอยู่พร้อมปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าอย่างรวดเร็วและสามารถ
ควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรง

ทั้งนี้ยังมีแผนด้านการฟื้นฟูให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
รวมทั้งน�าเอาสาเหตุที่เกิดไฟป่าและหมอกควัน ความเสียหายต่าง ๆ ของพื้นที่ป่า 
มาเป็นแนวทางในการจัดท�าแผนงานและก�าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาต่อไป

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ก�าหนดจัดการฝึกภาคสนามให้กับนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ในส่วนกลาง ประจ�า
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี โดยเน้นย�า้ให้ทุกหน่วยท�าการฝึกอย่างเข้มข้น สมจริงและปลอดภัย

พล.ท.วิโรจน์  วิจิตรโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้มอบนโยบายส�าคัญในการฝึกภาคสนามให้กับ
ผู้บังคับศูนย์การฝึกและผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศ โดยให้ด�าเนินการตามเป้าหมาย ๒ ประการ ได้แก่ 
เป้าหมายทางยุทธการ คือ เพื่อผลิตก�าลังพลส�ารองระดับผู้บังคับบัญชาให้กับกองทัพ และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ คือ 
เพือ่เสรมิสร้างระเบยีบวนิยั ลักษณะผูน้�า และการมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศให้กบัเยาวชนซึง่เป็นอนาคตของชาต ินอกจากนี้ 
ผบ.นรด. ยังได้เน้นย�้าในประเด็นส�าคัญ ได้แก่ การรักษา “มาตรฐานการฝึกตามหลักสูตร” ที่ยังคงรูปแบบการฝึกอย่างเข้มข้น 
จริงจัง เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้สัมผัสชีวิตแบบทหารในสนามฝึกที่สมจริง ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกเรื่องหนึ่ง ที่พวกเขา
จะจดจ�าไปตลอดชีวิต และขอให้ทุกหน่วยกวดขัน นศท. ในเรื่องของความมีวินัย การแสดงความเคารพที่ถูกต้อง ลักษณะทาง
ทหารที่ดี รวมถึงการแต่งกายและทรงผมที่ถูกระเบียบ ซึ่งจะสะท้อนภาพ “Smart รด.” สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น 

ทั้งน้ีในเรื่องของ “ความปลอดภัย” โดยให้ถือว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด โดยในทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องค�านึงถึง
ความปลอดภัย มีมาตรการระวังป้องกัน ตั้งแต่การเคลื่อนย้าย การฝึก การระวังป้องกันโรคลมร้อน ฯลฯ ทุกการปฏิบัติต้องท�าให้
ผู้ปกครองวางใจว่าบุตรหลานที่มาเข้ารับการฝึกทุกคนต้องปลอดภัย

นรด. เตรียมฝึกภาคสนาม นศท. 
สะท้อนภาพลักษณ์ “SMART รด.”

ทบ. เตรียมแก้ปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

ข่าวเด่นในเล่ม ๓

ส่วนบัญชาการ  
 - วันกองทัพบก ขว.ทบ.  ๑๑

ส่วนการศึกษา
 - คอลัมน์ Arming your English ติดอาวุธทางภาษา ๑๒

ส่วนส่งก�าลังรบและส่วนภูมิภาค
 - กองทัพภาคที่ ๔ กับการแก้ไขปัญหาไฟป่า
  ในพื้นที่ภาคใต้ ๑๕ 

ส่วนสนับสนุนการรบ
 - HPPM exercise programme 
  (โปรแกรมการออกก�าลังกายส�าหรับแก๊งลูกหมู) พบ. ๘-๙
 - คอลัมน์พบหมอทหาร ๑๔

คอลัมน์ประจ�า
 - วันสถาปนาหน่วย ๕
 - สัมภาษณ์พิเศษ พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ. ๑๐
 - คอลัมน์แวดวงทหาร ๖
 - คอลัมน์ ๑๐๘ คดีกฎหมายใกล้ตัว ๙
 - คอลัมน์สารพันข้อคิด บริหารชีวิต บริหารงาน ๑๒
 - คอลัมน์คุยนอกรอบ ๑๒
 - ภาษาพาที ๑๓
 - คอลัมน์รู้ไว้ได้เปล่า ๑๓
 - คัดไทย คัดธรรม ๑๓

ภาพปกหน้า • ภาพปกหลัง : ศูนย์รวบรวมภาพถ่ายกองทัพบก

อาร์มี่ ยูไนเต็ด ขนทัพมาเปิดตัวสโมสรฯ 
ประจ�าฤดูกาล ๒๐๑๘

สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด เปิดตัวสโมสรฯ ประจ�า
ฤดูกาล ๒๐๑๘ โดยได้น�าผู้ฝึกสอนสโมสรฯ และนักเตะ 
รวมทั้งยังเปิดตัวชุดแข่งขันประจ�าฤดูกาล ๒๐๑๘ ให้ได้ชมกัน
เป็นครั้งแรก

เมือ่วนัที ่๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ พล.อ.เฉลมิชยั สทิธสิาท 
ผู้บัญชาการทหารบก ด�ารงต�าแหน่งประธานสโมสรฯ เป็น
ประธานในงานเปิดตัวสโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด ประจ�า
ฤดูกาล ๒๐๑๘ พร้อมด้วยคณะบอร์ดบริหารสโมสรฯ น�าโดย 
พล.อ.สรรชัย อจลานนท์ รองประธานสโมรฯ พ.อ.เกรียงไกร 
ประสาทสุวรรณ ผู้อ�านวยการสโมสรฯ พ.อ.เฉลิมพล ปรีชา 
ผูจ้ดัการทมีฯ เข้าร่วมงานเปิดตวัสโมสรฯ ในครัง้นี ้โดยภายใน

งานมกีารเปิดตวั รยุส์ นาสซเิมนโต้ โค้ชยฟู่าระดบัโปรไลเซนส์ 
อดตีนกัฟตุบอลทีมชาตโิปรตเุกส เป็นหัวหน้าผูฝึ้กสอนสโมสรฯ 
อาร์มี่ ยูไนเต็ด ตามด้วย โจเซ่ เมาโร่ ซานโตส โค้ชยูฟ่าระดับ 
เอไลเซนส์ ชาวโปรตุเกส เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และทัพนักเตะ
ชุดใหม่ประจ�าฤดูกาล ๒๐๑๘ โดยมีการผสมผสานนักเตะ
ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้าด้วยกัน 

ทัง้นีย้งัเปิดตวัชดุเเข่งขนัประจ�าฤดกูาล ๒๐๑๘  ทัง้ชดุ
เหย้าและเยือนมาให้ได้ชมเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีสินค้า
ทีร่ะลกึต่าง ๆ  ของสโมสรฯ ชดุแข่งขนัและสนิค้าทีร่ะลกึต่าง ๆ  
ประจ�าฤดูกาล ๒๐๑๘ อีกด้วย
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พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.(๒) ผู้แทน ผบ.ทบ. เป็นประธานตรวจเยี่ยมหน่วยด้านการส่งก�าลัง
บ�ารุงในพื้นที่ ทภ.๓ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน พร้อมมอบ
ของขวัญปีใหม่ให้ก�าลังพล ณ ทภ.๓ เมื่อ ๑๖ - ๑๗ ม.ค.๖๑

พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑) และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยใน ทภ.๓ รับฟังการบรรยาย
สรปุการปฏบิตังิาน รับทราบผลการด�าเนนิงาน ปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมเยีย่มชมโครงการเดนิตามรอยเท้าพ่อ 
โครงการเลีย้งแพะพระราชทาน และตรวจพืน้ทีส่ถานพกัฟ้ืนและพกัผ่อน ทบ. ณ ทภ.๓ เมือ่ ๑๑ - ๑๒ ม.ค.๖๑

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสธ.ทบ. ผู้แทน ผบ.ทบ. ให้การต้อนรับ พล.จ.ราชช์ดุล มันนัน (Rashedul 
Mannan) ผชท.ทหาร บังกลาเทศ/ไทย เข้าเยี่ยมค�านับเพื่อแนะน�าตัวในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่ 
ณ บก.ทบ. เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๑

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสธ.ทบ. ผู้แทน ผบ.ทบ. ให้ นาวาเอก คีธ ร็อบบ์ (Keith Robb) 
ผชท.ทหาร นซ./ไทย เข้าเยี่ยมค�านับเพื่ออ�าลา เนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ และแนะน�าตัว 
นาวาเอก ร็อดเจอร์ เวิร์ด (Rodger Ward) ผู้ด�ารงต�าแหน่งสืบแทน ณ บก.ทบ. เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๑

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ให้การต้อนรับ นาย Asim Lftikhar Ahmad (อะศิม อิฟติคัร อะห์มัด) 
ออท. ปากีสถาน/ไทย เข้าเย่ียมคารวะ เพื่อแนะน�าตัวในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่ ณ บก.ทบ.  
เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๑

 

โอวาทของ

พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท
ผู้บัญชาการทหารบก

ในพิธีกระท�าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจ�าปี ๒๕๖๑

เพื่อนทหารที่รักทั้งหลาย

วันกองทัพไทยและวันกองทัพบก เป็นวันแห่งการน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษทหารกล้า ที่ได้สละ

เลือดเนือ้และชวีติกอบกู้เอกราชและปกป้องผนืแผ่นดนิไทย ให้เป็นมรดกของลกูหลานไทย

มาตราบจนปัจจุบัน อันเป็นแบบอย่างท่ีเหล่าทหารทั้งหลายควรยึดถือและสืบทอดหน้าที่

อนัมเีกยีรตยิิง่นี ้ตลอดจนตระหนกัถงึภาระหน้าทีท่ีมี่ต่อสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ 

และการด�ารงไว้ซึ่งความผาสุกของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด

ส�าหรับทหารใหม่ทุกนาย นับเป็นโอกาสส�าคัญที่ได้กระท�าสัตย์ปฏิญาณตน

ต่อธงชัยเฉลิมพลอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อแสดงถึงการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ จึงขอให้ทุกท่านได้

ยึดมั่นและรักษาสัจจะวาจาที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติไป

ตลอดชวีติในฐานะทหารของชาต ิโดยมคีวามตัง้ใจแน่วแน่ทีจ่ะช่วยกนัปฏบิตัภิารกจิในความ

รับผิดชอบอย่างดีที่สุด ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน 

มคีวามรัก ความสามัคคี เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกัน ตลอดจนประพฤตตินอย่างมีเกียรต ิมีศักดิศ์รี 

มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และอุดมการณ์ของการเป็นทหารอาชีพ เพื่อสร้าง

คุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม และปกป้องค�้าจุนประเทศชาติให้มีความมั่นคงสืบไป

เพื่อนทหารที่รักทั้งหลาย เนื่องจากวันนี้เป็นวันกองทัพบกและวันกองทัพไทย 

จึงถือโอกาสนี้อ่านสารของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่มอบความรัก ความปรารถนาดี มายัง

เพื่อนทหารในกองทัพบกทุกนาย ดังต่อไปนี้
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ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๙ วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

นรด. ก้าวสู่ปีที่ ๗๑ มุ่งมั่นสู่การเป็นกลไกหลักของกองทัพบก
ในด้านการเตรียมก�าลังส�ารอง และเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน

ที่ประกำศไว้ว่ำ มุ่งม่ันสู ่กำรเป็นหน่วยงำนที่ “เป็นกลไกหลักของ 
กองทัพบกในการเตรียมก�าลังส�ารองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
เป็นองค์กรท่ีมีความสมบูรณ์และทันสมัย เป็นท่ียอมรับ เชื่อม่ัน และ 
ศรัทธาจากประชาชน” โดยมุ่งพัฒนำศักยภำพด้ำนต่ำง ๆ ของก�ำลังพล 
ภำยในหน่วย ให้มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเพื่อไปสู่เป้ำหมำย 
อย่ำงเป็นรูปธรรม

รด. เป็นส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่อกองทัพบก มีขอบเขต
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ส�ำคัญ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกิจกำร 

ก�ำลังพลส�ำรอง, ด้ำนกิจกำรนักศึกษำวิชำทหำร, ด้ำนกิจกำรสัสดี และ
ด้ำนกจิกำรอำสำรกัษำดินแดน (ให้กบักระทรวงมหำดไทย) มหีน่วยขึน้ตรง 
ประกอบด้วย :

๑. ศูนย ์กำรนักศึกษำวิชำทหำร (ศศท.) หรือศูนย ์กำร 
ก�ำลงัส�ำรอง (เดิม) มีหน้ำทีเ่กีย่วกบักำรฝึกและศกึษำ รวมถงึกจิกำรต่ำง ๆ   
ท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษำวิชำทหำร (นศท.) มีที่ตั้ง ณ ถนนวิภำวดีรังสิต 
กรุงเทพฯ

๒. ศูนย์กำรก�ำลังส�ำรอง (ศสร.) แปรสภำพกำรจัดหน่วย 
จำก โรงเรียนกำรก�ำลังส�ำรอง ศูนย์กำรก�ำลังส�ำรอง : รร.กสร.ศสร. (เดิม) 
มหีน้ำทีเ่กีย่วกบักำรฝึกและศกึษำของก�ำลงัพลส�ำรอง อำสำรกัษำดนิแดน 
และสัสดี รวมถึงกำรจัดเตรียมก�ำลังและทดแทนก�ำลังพลส�ำรองเป็น
หน่วยระดับกองพันทหำรรำบ มีที่ตั้ง ณ คำ่ยธนะรัชต์ ศูนย์กำรทหำรรำบ 
จว.ประจวบคีรีขันธ์

๓. กองพนัทหำรรำบ หน่วยบญัชำกำรรกัษำดินแดน (พนั.ร.นรด.)  
ซึ่งปรับกำรบรรจุมอบ จำกเดิมเป็นหน่วยในกำรบังคับบัญชำของ ศสร. 

(เดิม) มีที่ตั้งหน่วย ณ บก.นรด. กรุงเทพฯ
หน่วยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๔๙๑ ตำมแนว 

ควำมคิดของพลโท หลวงชำตินักรบ รมว.กห.ในขณะน้ัน ในกำรที่จะฝึก 
วชิำทหำรให้แก่ประชำชนทัว่ไป เพ่ือเป็นกำรเตรยีมกำรด้ำนก�ำลงัพลส�ำหรบั 
กำรสงครำมในอนำคต โดยได้เริม่ท�ำกำรฝึกผูท้ีจ่ะมำเป็นผูบั้งคบับญัชำก่อน  
จำกนั้นจึงได้ท�ำกำรฝึกวิชำทหำรให้กับพลเมืองต่อไป ซึ่งแนวคิดนี้ได ้
พฒันำมำเป็น “นกัศกึษาวชิาทหาร” และได้ด�ำเนินกำรเร่ือยมำในนำมของ  
กรมกำรรักษำดินแดน ตรำบจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงได้ควบรวมเข้ำ
กับกรมกำรก�ำลังส�ำรองทหำรบก ใช้ช่ือหน่วยใหม่ว่ำ หน่วยบัญชำกำร
ก�ำลังส�ำรอง เพื่อบูรณำกำรกิจกำรที่เกี่ยวกับก�ำลังส�ำรองทั้งปวงให้อยู่ 
ภำยใต้กำรบริหำรของหน่วยงำนเดียว และต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ก็ได้มี
กำรเปลี่ยนแปลงนำมหน่วยอีกครั้งเป็น “หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน”  
และยึดถือวันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ตำมกำรจัดตั้งกรมกำรรักษำดินแดน  
เป็นวันสถำปนำหน่วย 

ปัจจุบัน นรด. ได้ปฏิบัติงำนรับใช้ชำติมำเป็นเวลำครบ ๗๐ ปี  
และจะก้ำวเข้ำสู่ปีที่ ๗๑ อย่ำงงดงำม ภำยใต้กำรบริหำรของ พล.ท.วิโรจน์ 
วิจิตรโท ผบ.นรด. ซึ่งมีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำหน่วยให้สมกับวิสัยทัศน ์

น

ประวัติ กองทัพภาคที่ ๔
องทัพภำคที่ ๔ มีที่ตั้งอยู ่ ณ พื้นที่ด ้ำมขวำนทองของ
ประเทศไทย รับผิดชอบพื้นที่ใน ๑๔ จังหวัดภำคใต้ ตั้งแต่

จังหวัดชุมพร จนถึงจังหวัดนรำธิวำส มีพรมแดนติดต่อกับประเทศ 
เมียนมำ และประเทศมำเลเซีย กองทัพภำคที่ ๔ มีเกียรติประวัติ 
อันเกรียงไกร และมีควำมเป็นมำอันยำวนำน และในวันที่ ๗ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๑ นี้ จะเป็นวันคล้ำยวันสถำปนำกองทัพภำคที่ ๔ ครบรอบปีที่ ๔๓ 
ส�ำหรับประวัติควำมเป็นมำของกองทัพภำคที่ ๔ ดังนี้

กองทัพภำคที่ ๔ จัดตั้งขึ้นตำมค�ำสั่ง กองทัพบก (เฉพำะ) ลับที่  
๒๕/๑๘ ลงวันที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๑๘ ลงนำมโดย พล.อ.กฤษณ์ สีวะรำ  
ผู้บัญชำกำรทหำรบก โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เรียกชื่อย่อว่ำ  
“ทภ.๔” ประกอบก�ำลังตำมอัตรำเฉพำะกิจหมำยเลข ๖๑๐๐ มีหน้ำที่
ปกครองบงัคบับญัชำ มณฑลทหำรบกท่ี ๕ และหน่วยทีก่ระทรวงกลำโหม 
ก�ำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ เช่นเดียวกับกองทัพภำคต่ำง ๆ  
ซึ่งจัดตั้งไว้ก่อนแล้ว โดยมีแม่ทัพภำคที่ ๔ เป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบ  
มทีีต่ัง้ ณ ค่ำยวชริำวธุ ต�ำบลปำกพนู อ�ำเภอเมอืง จงัหวัดนครศรธีรรมรำช

ในรชัสมยัของพระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรมหำวชริำวธุ พระบำท
สมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยูห่วั รชักำลที ่๖ แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ พระองค์ 
ทรงพิจำรณำเห็นว่ำ แผ่นดินทำงภำคใต้ของประเทศ ขณะนั้นไม่ม ี
ก�ำลังทหำรไว้ส�ำหรับป้องกันประเทศ และหำกจะจัดต้ังกองทหำรเป็น 
หน่วยถำวร ก็เป็นกำรขัดต่อกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ซึ่งระบุไว้วำ่ทุก ๆ  
ประเทศจะมีหน่วยทหำรไว้ใกล้เขตชำยแดนไม่ได้ แต่ด้วยพระปรีชำ 
สำมำรถของพระองค์ จงึพจิำรณำหำอบุำยตดิต่อกบัมติรประเทศว่ำ ขอให้
พระองค์ได้จดัต้ังกองทหำรรกัษำพระองค์ ประจ�ำอยู ่ณ ท่ีประทบัชัว่ครำว 
แทนหน่วยทหำรก�ำลังรบ เพื่อใช้ถวำยควำมปลอดภัยในโอกำสที่เสด็จฯ  
ทำงภำคใต้เท่ำนั้น เมื่อนำนำประเทศได้พิจำรณำแล้ว จึงยินยอมให้
พระองค์จัดตั้งหน่วยทหำรไว้ตำมที่ร้องขอ 

ต่อมำพระองค์จงึได้ตกลงพระทยัสร้ำงทีป่ระทบัช่ัวครำวข้ึนทีจั่งหวัด
นครศรีธรรมรำช ณ บริเวณต�ำบลสวนจันทร์ ปัจจุบันคือ บริเวณสนำมบิน
กองทัพภำคที่ ๔ ซึ่งมีหลักเขตจำรึก ๒๔๕๙ อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ และ 
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ตั้งกองทหำรใช้ชื่อหน่วยว่ำ “กองพันที่ ๓  
กรมทหารรักษาวัง” จนถึงปลำยปีพุทธศักรำช ๒๔๖๘ จึงได้ยุบเลิกไป  
ต่อมำในปีพุทธศักรำช ๒๔๘๒ จอมพล ป.พิบูลสงครำม ได้พิจำรณำจัดตั้ง 
หน่วยทหำรในภำคใต้ขึ้นอีกคร้ัง หลังจำกที่ว่ำงเว้นหน่วยทหำรมำนำน  
จงึให้ส่งกองพนัทหำรรำบที ่๕ จำกต�ำบลบำงซือ่ จงัหวดัพระนคร มำตัง้อยูท่ี่ 
ต�ำบลคอหงส์ อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ปัจจุบันคือ คำ่ยเสนำณรงค์  
อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ต่อมำได้ย้ำย กองบัญชำกำรมณฑล 
ทหำรบกที่ ๕ และหน่วยขึ้นตรงที่ตั้งอยู ่บ้ำนโคกหม้อ ต�ำบลพงสวำย  
อ�ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี รวมทั้ง กองพันทหำรปืนใหญ่ที่ ๑๕ ไปตั้งที่  
ต�ำบลปำกพูน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยให้มณฑล 
ทหำรบกที่ ๕ ปกครองบังคับบัญชำ

ป ีพุทธศักรำช ๒๔๘๔ กองทัพบกจึ ง ได ้ท� ำกำรปรับปรุ ง 
เปลี่ยนแปลงก�ำลังทหำรใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อจำก มณฑลทหำรบกที่ ๕  
เป็น “มณทลทหารบกที่ ๖” มีพันเอก หลวงเสนำณรงค์ เป็นผู้บัญชำกำร
มณฑลทหำรบกที่ ๖

เกียรติประวัติส�ำคัญอีกประกำรหน่ึง คือ กำรต่อสู้เอำชนะพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในสมัยสงครำมเย็น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘  
กองก�ำลังติดอำวุธของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ได้เริ่มต่อสู ้
กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เหตุกำรณ์ครั้งนั้นเรียกว่ำ “วันเสียงปืนแตก”  
ซึ่งกองทัพภำคที่ ๔ ได้ด�ำเนินกำรต่อสู้และเอำชนะพรรคคอมมิวนิสต์
ในภำคใต้ได้อย่ำงเด็ดขำด และสิ้นสุดอย่ำงเป็นทำงกำร ซึ่งต่อมำพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้สลำยตัวและเข้ำมำเป็นผู ้ร ่วมพัฒนำ 
ชำติไทย (ผรท.) รวมทั้งกำรต่อสู ้เอำชนะโจรจีนคอมมิวนิสต์มำลำยำ  

(จคม.) ที่หลบหนีกำรปรำบปรำมของรัฐบำลมำเลเซีย เข้ำมำตั้งฐำน 
ปฏบิตักิำรและเคลือ่นไหวตำมแนวชำยแดนไทย-มำเลเซยี ในพืน้ทีจ่งัหวดั
สงขลำ, ยะลำ และนรำธิวำส

ปัจจุบัน กองทัพภำคที่ ๔ ก้ำวยำ่งเข้ำสู่ปีที่ ๔๓ อย่ำงสง่ำงำมและ
สมเกยีรต ิซ่ึงภำยใต้กำรน�ำของ พลโท ปิยวัฒน์ นำควำนชิ แม่ทพัภำคที ่๔  
ยังคงมีภำรกิจ และหน้ำที่ต ่ำง ๆ ที่ต ้องด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
ไม่ว่ำจะเป็นกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซ่ึง มทภ.๔ ย�้ำว่ำ  
“จะใช้กฎหมายน�า การทหารตาม การเมืองขยาย” รวมทัง้กำรช่วยเหลอื 
พี่น ้องประชำชนที่ประสบภัยในพื้นที่ภำคใต้ และภำรกิจอื่นๆ ซ่ึง 
กองทัพภำคที่ ๔ และก�ำลังพลทุกนำย จะมุ่งม่ันในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
ให้สมกับเป็น กองทัพภำคที่ ๔ กองทัพที่ดูแลด้ำมขวำนทองของไทย  
ให้แข็งแกร่งและยั่งยืนสืบไป

ก

ประวัติกรมการขนส่งทหารบก
รมการขนส ่งทหารบก ถือก�ำเนิดมำในกองทัพไทย  
เป็นครั้งแรกในนำม “กรมพาหนะ” เมื่อ ๗ กุมภำพันธ์  

พ.ศ.๒๔๔๘ โดยเป็นหน่วยขึน้ตรงต่อ กรมบญัชำกำรทหำร มณฑลกรงุเทพ  

เป็น “กรมพาหนะทหารบก” ขึ้น ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรถยนต์
ข้ึนกับกรมพลำธิกำรทหำรบก และรับผิดชอบในกำรเก็บรักษำและ 
แจกจ่ำยน�้ำมันให้แก่หน่วยต่ำง ๆ ทั่วทั้งกองทัพบก ในปี พ.ศ.๒๔๘๘  
กรมพำหนะทหำรบก ได้เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก ในขณะเดียวกัน 
ได้มกีำรจดัตัง้ “กองทหารพาหนะ” ของกองทพัและกองพลต่ำง ๆ  ขึน้ด้วย 
เมือ่ปี พ.ศ.๒๔๙๔ กองทพับกได้ปรบัปรงุกำรจดัใหม่ โดยได้พจิำรณำเหน็ว่ำ  
รูปกำรจัดกองทัพบกแต่เดิมนั้นยังไม่เหมำะสมกับกำลสมัย จึงได้มี 
กำรประชุมแก้ไขปรับปรุงตลอดมำ จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๙๕ ได้ตรำ พรก.  
จัดวำงระเบียบรำชกำรกองทัพบก ในกระทรวงกลำโหม พ.ศ.๒๔๙๕ 
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ตั้งแต่ ๕ สิงหำคม ๒๔๙๕ ในกำร 
ปรับปรุงครั้งนี้ กองทัพบกได้เปลี่ยนชื่อ “กรมพาหนะทหารบก” เป็น  
“กรมการขนส่งทหารบก” มีหน้ำทีร่บัผดิชอบในเรือ่ง กำรขนส่งทำงยทุธวิธี  
และกำรขนส่งโดยทัว่ไปเป็นหลกั ซึง่นบัว่ำเป็นภำระอนัหนกั กรมกำรขนส่ง 
ทหำรบก จึงได้วิวัฒนำกำรรูปแบบกำรจัดเรื่อยมำ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ภำรกิจ

ก และได้วิวัฒนำกำรเรื่อยมำจนกระทั่ง พุทธศักรำช พ.ศ.๒๔๕๑ ได ้
เปลี่ยนเป็น “กรมทหารพาหนะรักษาพระองค์” ขึ้นตรงต่อ กองพลที่ ๑  
รักษำพระองค์ ในปีพุทธศักรำช พ.ศ.๒๔๕๓ ได้มีกำรเปลี่ยนกำร 
บังคับบัญชำ กรมทหำรพำหนะรักษำพระองค์ใหม่ โดยไปข้ึนกำร 
บังคับบัญชำต่อกองทัพที่ ๑ ในปี พ.ศ.๒๔๖๐ ประเทศไทยได้จัดส่ง 
กองทหำรบกรถยนต์ไปร่วมรบกับกองทัพพันธมิตร ณ ประเทศฝรั่งเศส 
ในสงครำมโลกครั้งที่ ๑ จนกระทั่งสงครำมยุติ จำกกำรปฏิบัติกำรร่วมรบ  
กองทหำรบกรถยนต์ ได้สร้ำงเกียรติประวัติควำมสำมำรถและควำม 
กล้ำหำญ จนกระทัง่รัฐบำลฝร่ังเศสได้มอบตรำอนัมนีำมว่ำ “ครัวเดอะแกร์”  
ประดบัธงชยัเฉลมิพลเป็นเกยีรตยิศ เมือ่กลบัถงึประเทศไทย พระบำทสมเดจ็
พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยูห่วั ทรงพระรำชทำนเคร่ืองรำชอสิรยิำภรณ์ อนัมศีกัดิ์ 
“รามาธิบดี” ประดับธงชัยเฉลิมพลอีกด้วย

จำกน้ันหน่วยทหำรพำหนะได้หำยไปจำกวงกำรทหำรของ 
กองทัพบก ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๘ เป็นเวลำถึง ๑๒ ปี ต่อมำกองทัพบก 
จึงได้ฟื ้นฟูและจัดตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ.๒๔๘๐ โดยจัดตั้ง 

๕



โดย : ทีมข่าวทหารบก

“กองทัพบก ปลูกจิตส�านึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” หน่วยทหาร
ในส่วนกลางและภูมิภาค จัดกิจกรรมวันเด็กพร้อมกันในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ทั่วประเทศ

พล.ท.กู้เกยีรต ิศรนีาคา มทภ.๑ ให้การต้อนรบั พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน วนัสถาปนา 
ทภ.๑ ครบรอบ ๑๐๘ ปี ณ บก.ทภ.๑ กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๑

พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.๒ เป็นประธานในพิธีกระท�าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหาร
ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย ประจ�าปี ๒๕๖๑ โดยมีก�าลังสวนสนาม ๔ กรม ๑๘ กองพัน และ 
๒ กองร้อยวิ่ง ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๑

พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ 
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถและเป็นแนวทางการปฏบิตัใิห้กบัเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบตังิานประชาสมัพันธ์ ของ ทภ.๓ และ นขต. ทภ.๓ 
ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อ ๓ ม.ค.๖๑

พล.ท.สนธยา ศรีเจริญ มทน.๒ พร้อมภริยา เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติ ของ ทน.๒ ได้จัดให้มีกิจกรรม
หลากหลาย เช่น การมอบของขวัญวันเด็ก, มอบทุนการศึกษา, มอบผ้าห่มกันหนาว, มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่
บุตรและครอบครัวก�าลังพล พร้อมภริยา ได้พบปะและรับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักนายสิบ ทน.๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๑ 

พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. น�า นนร. เข้ารับทุนการศึกษาทุน พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฎฐ์ ประจ�าปี 
๒๕๖๐ จาก พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฎฐ์ ณ มูลนิธิรักเมืองไทย อาคารรัฐบุรุษฯ จว.ก.ท. เมื่อ ๙ ม.ค.๖๑

พล.ต.เชาวน์โรจน์ สอโส ผบ.ศบบ./ผบ.ศปก.ศบบ. เป็นผู้แทน ทบ. เยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม 
ณ รพ.รร.๖ (ตึก มวก.) เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๑ 

พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.๒ ตรวจความพร้อมกองร้อยเตรียมพร้อม ทภ.๒ ของ ร.๘ พัน.๑ เพื่อตอบสนอง
ภารกิจในพื้นที่ ทภ.๒ ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การสกัดก้ันยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมือง
โดยผดิกฎหมาย และภารกิจอืน่ ๆ  ทีไ่ด้รับมอบ โดยม ีพ.ท.ใหญ่ย่ิง หาญสุทธิธรรม ผบ.ร.๘ พนั.๑ ให้การต้อนรับและน�าตรวจ
ความพร้อม ณ สนาม ร.๘ พนั.๑ อ.เมอืง จ.เลย และ พ.ท.พเิชษฐ์ ไชยทองศร ีผบ.ป.พนั.๘ น�าตรวจ ณ ค่ายสหีราชเดโชไชย 
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๑

พล.ต.รเณศ อินทร์ยิ้ม รอง มทภ.๓ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จ�านวน ๑,๐๐๐ ผืน จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) น�าโดย คุณสมกมล เวชชาชีวะ ผู้อ�านวยการอาวุโส บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล และมูลนิธิเตียงจิราธิวัฒน์ และคณะ 
ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง ๒ บก.ทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง  จ.พิษณุโลก เพื่อน�าไปมอบให้
ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ทภ.๓ เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๑

พล.ต.อุกฤษฎ์ นุตค�าแหง ลธ.รมน.ภาค ๓ เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกจัดตั้งสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) 
ประจ�าปี ๒๕๖๑ ณ ศนูย์นนัทนาการ ค่ายสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก โดยมมีวลชนจาก กอ.รมน. จงัหวดั 
ก�าแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์ และสุโขทัย เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๑

พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า 
โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม บก.มทบ.๓๓ จ.เชียงใหม่ เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๑ 

พล.ต.ชัยเดช สรุวด ีผบ.มทบ.๓๕ เป็นประธานการจดังานวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วยหน่วยในพืน้ที่
ค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อให้บุตรหลานก�าลังพลออกมาร่วมแสดงความมีจิตส�านึกที่ดีต่อการเป็นเยาวชนของชาติ อีกทั้งเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความศรทัธาของเด็กและเยาวชนที่มตี่อกองทัพบก ณ โรงยิมสนามฟุตซอล มทบ.๓๕ ค่ายพชิัยดาบหัก 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๑ 

พ.อ.หญิง ลอองพรรณ คุณกมุท ประธานชมรมแม่บ้าน พล.พัฒนา ๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “โครงการพัฒนา
ศกัยภาพเครอืข่าย ครอบครวัทหารสดใส ห่างไกลความพกิาร” โดยม ีรอง มทภ.๒ เป็นประธานฯ ณ รพ.ค่ายสรุนาร ีจ.นครพนม 
เมื่อ ๙ ม.ค.๖๑ 

พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.๒ ให้การต้อนรับ พล.อ.ธารไชยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.สส. ในการ
ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจและบ�ารุงขวัญทหารหาญ ที่ปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่รับผิดชอบของ 
ศปก.ทภ.๒ ในส่วนอีสานเหนือหรือ กกล.สุรศักดิ์มนตรี เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๑

พล.ท.กูเ้กยีรต ิศรนีาคา มทภ.๑ ร่วมพธิกีระท�าสตัย์ปฏญิาณตนต่อธงชยัเฉลมิพลเนือ่งในวนักองทพัไทย  
ประจ�าปี ๒๕๖๑ ณ ร.๑๑ รอ. กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๑

พล.ท.ณฐพนธ์ ศรสีวสัดิ ์จก.ยศ.ทบ. ตรวจเยีย่มการแข่งขนัหน่วยทหารทรหด ทภ.๒ ประจ�าปี ๒๕๖๑ 
โดยม ีพล.ต.พนัธุพ์ศิษิฐ์ ทรรพวส ุเสธ.ทภ.๒ ให้การต้อนรบัและตดิตามตรวจเยีย่มการแข่งขนัในพืน้ที่ 
เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๑

พล.ท.สุรใจ จิตต์แจ้ง ผบ.นปอ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้กรอบ
แนวความคิด “กองทัพบก ปลูกจิตส�านึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ พล.ปตอ. เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๑
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พล.ท.วิจักขฐ์  สิริบรรสพ มทภ.๓ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑ พร้อมให้
โอวาท รวมทั้งมอบของรางวัลแก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๑ 

พล.ท.ปิยวฒัน์ นาควานชิ  มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔  เดนิทางเข้าเยีย่มผูไ้ด้รบับาดเจบ็จากเหตคุนร้าย
ลอบวางระเบดิทีบ่รเิวณหน้าตลาดสดพมิลชยั เขตเทศบาลนครยะลา ณ โรงพยาบาลศนูย์ยะลา ต.สะเตง 
อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๑ 

พล.ท.สาโรช เขียวขจี จก.พบ. และคณะ พร้อมสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พบ. เดินทาง
ตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์ ในพื้นที่ ทภ.๓ ได้แก่ ร.พ.ค่ายสุริยพงษ์ จ.น่าน และ ร.พ.ค่ายเม็งราย
มหาราช จ.เชยีงราย เพือ่สนบัสนนุงานด้านส่งก�าลงับ�ารงุสายแพทย์ และงานตามโครงการของสมาคม
บ้านทหารบก ในห้วงวันที่ ๑๐ - ๑๑ ม.ค.๖๑ 

พล.ต.สุเทพ นพวิง ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธีกระท�าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจ�าปี 
๒๕๖๑ ณ ลานประกอบพิธีสนามบิน ศร. โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย 
ศร., รร.นส.ทบ. และ ศสร. ก�าลังพลสวนสนาม ๖ กองพันสวนสนาม เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๑

พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.๑๑ น�าก�าลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่ ท�ากิจกรรม “เราท�าความดี 
ด้วยหัวใจ” ในการตรวจเยี่ยมและมอบของให้ผู้ป่วยที่ยากไร้, รร.ที่ยากไร้ และพัฒนาคูคลองในพื้นที่
รับผิดชอบ ณ รร.บ้านหนองปลาไหล ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๑

พล.ต.อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง จก.กพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการสัมมนาฯ ฝ่ายก�าลังพล 
ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพบก จัดการสัมมนาวิทยากรกระบวนการ
ต้านภัยยาเสพติดในหน่วยทหาร ณ โรงแรมมิโด กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ ม.ค.๖๑
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	 ๑.	 การออกก�าลังกายในช่วงเช้า	ได้แก่	การอบอุ่นร่างกาย	(warm	up)	๕	-	๑๐	นาที	เดินเร็ว																				

(fast	walking)	๓๐	นาที	ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ	(cool	down)	๕	นาที	ยืดเหยียดร่างกาย	(stretching)	

๕	นาที	และเพิ่มความหนัก/ความเร็วในสัปดาห์ต่อๆ	มา	ตามสภาพของทหารแต่ละนาย

	 ๒.	 การออกก�าลังกายในช่วงบ่าย	 ได้แก่	 อบอุ่นร่างกาย	 (warm	 up)	 	 ๕	 –	 ๑๐	 นาที	 เดิน																		

(walking)	๓๐	นาที	ดันพื้นท่าคุกเข่า	๕	ชุด	(set)	ชุดละ	๕	–	๑๐	ครั้ง	(จ�านวนครั้งเท่าที่ไหว	ไม่ฝืน)																

ลุกนั่ง	(sit-up)	๕	ชุด	(set)	ชุดละ	๑๐	–	๑๕	ครั้ง	(จ�านวนครั้งเท่าที่ไหว	ไม่ฝืน)	ท่าแพลงก์	(plank)															

๔	 ชุด	 (set)	 ชุดละ	 ๓๐	 วินาที	 ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ	 (cool	 down)	 	 ๕	 นาที	 ยืดเหยียดร่างกาย																		

(stretching)	๕	นาที

	 หลงัจากทีท่ดลองใช้ในกลุม่เป้าหมาย	และได้วเิคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	พบว่า	

โปรแกรมการออกก�าลังกายนี้

	 ๑.	 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสมรรถภาพร่างกายได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ	

	 ๒.		สามารถลดการสะสมความร้อนได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในสัปดาห์ที่	๒	และ	๔		

	 ๓.		ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ	พบว่า

				 				 ๓.๑	ด้านของการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายในท่าวิ่งเพิ่มได้	ร้อยละ	๑๐	

				 				 ๓.๒		ด้านของการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายในท่าลุกนั่งเพ่ิมได้	 ร้อยละ	 ๒๕,	 ๔๙,	 ๖๙,	 ๘๙																	

ในสัปดาห์ที่	๒,	๔,	๖,	๘	ตามล�าดับ

	 	 ๓.๓		ด้านของการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายในท่าดันพื้นเพิ่มได้	 ร้อยละ	๑๓,	 ๑๗,	 ๒๐,	 ๒๕														

ในสัปดาห์ที่	๒,	๔,	๖,	๘	ตามล�าดับ	

	 	 ๓.๔	สามารถลดการสะสมความร้อนได้	ร้อยละ	๖๖,	๔,	๗๐,	๓๒	ในสัปดาห์ที่	๒,	๔,	๖,	๘	

ตามล�าดับ	

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๙ วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑๘

ารป้องกันการเกิดการบาดเจ็บจากโรคลมร้อน	 เป็นนโยบายส�าคัญท่ีกองทัพบกมอบหมาย																			

ให้กรมแพทย์ทหารบกดูแลในเรือ่งการฝึกของทหารกองประจ�าการ	จากการรวบรวมสถิตใินห้วง	

๑๐	ปีทีผ่่านมาของพลทหารกองประจ�าการทีเ่ข้ารบัการฝึก	โดยเฉพาะผลดัที	่๑	(ห้วงเดอืน	พ.ค.	–	ก.ค.)		

และจากการสอบสวนโรค	 วิเคราะห์สาเหตุการเกิดโรคลมร้อนในผลัดที่	 ๑/๕๙	 พบว่า	 ร้อยละ	 ๖๕																		

ของทหารใหม่ที่เป็นโรคลมร้อน	จะมีค่าดัชนีมวลกายเกิน	๒๘	

	 กรมแพทย์ทหารบกได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว	 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บ															

จากความร้อน	 จึงได้มอบหมายให้	 กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน	 กรมแพทย์ทหารบก													

จัดท�าโปรแกรมออกก�าลังกายส�าหรับทหารกองประจ�าการท่ีมีดัชนีมวลกายแสดงว่าอยู่ในภาวะอ้วน	

และได้ด�าเนินโครงการวิจัย	 เรื่อง	 “ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมออกก�าลังกาย (HPPM                      

exercise program) ในพลทหารที่มีดัชนีมวลกายต้ังแต่ ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป                    

ในการเพ่ิมความแข็งแรงของร่างกายและการลดการสะสมความร้อนในร่างกาย ในการป้องกัน         

การบาดเจ็บจากความร้อนในทหารกองประจ�าการ”	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพ

ของการออกก�าลังกายในโปรแกรมส�าหรับบุคคลที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า	 ๓๐	 ในการเพิ่ม																										

ความแข็งแรงของร่างกาย	 และการลดการสะสมความร้อนในร่างกาย	 ในการฝึกทหารใหม่ในทหาร																													

กองประจ�าการ		

	 โปรแกรมการออกก�าลังกาย	 (HPPM	 exercise	 program)	 ที่จัดท�าขึ้นนี้	 มีนักวิทยาศาสตร	์															

การกีฬา	 ร่วมกับกองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน	 กรมแพทย์ทหารบก	 ก�าหนดขึ้นเพื่อใช้													

ส�าหรับทหารกองประจ�าการที่มีดัชนีมวลกายต้ังแต่	 ๓๐	 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	 ใช้ในห้วง																					

๒	 สัปดาห์แรกของการฝึก	 แต่ในการวิจัยนี้ให้ใช้ตลอดห้วงการฝึก	 โดยรูปแบบของโปรแกรม																					

การออกก�าลังกาย	ประกอบด้วย	

ก

กรมแพทย์ทหารบก

HPPM exercise programme 
(โปรแกรมการออกก�าลังกายส�าหรับแก๊งลูกหมู)



         

การเกิด

โรคลมร้อน

ปี พ.ศ. (จ�านวน)

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

เจ็บป่วย ๕ ๑๐ ๑๖ ๕ ๑๑ ๑๖ ๑๐ ๑๑ ๑๐ ๔

ทุพพลภาพ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐

เสียชีวิต ๒ ๓ ๓ ๒ ๐ ๒ ๒ ๑ ๓ ๐

รวม ๗ ๑๔ ๑๙ ๗ ๑๑ ๑๙ ๑๒ ๑๒ ๑๔ ๔

โดย : ส�ำนักงำนพระธรรมนูญทหำรบก
พันเอก ธีรพล ปัทมำนนท์

๑๐๘ คดี กฎหมาย
ใกล้ตัว

๙ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๙ วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

	 สวสัดคีรบัวนันีข้อท�าตามสญัญาทีบ่อกไว้เมือ่ฉบบัทีแ่ล้วว่าจะน�ากฎหมายในเรือ่งพนิยักรรม	การท�าพนิยักรรม	

แบบของพินัยกรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ	 มาเล่าให้ฟังถือเป็นภาคที่สองของเรื่องเล่าให้ฟังกฎหมายมรดกแล้วกัน

นะครบั	ก่อนอืน่ต้องขอโทษพวกเราไว้	ณ	ทีน่ีด้้วยทีค่ราวทีแ่ล้วผูเ้ขยีนบอกว่า	พนิยักรรมตามกฎหมายมอียู่	๔	ประเภท	

ที่จริงพินัยกรรมตามแบบที่กฎหมายรับรองมีอยู	่๕	ประเภทครับ	ส่วนรายละเอียดขอเชิญติดตามได้ครับ

 “พินัยกรรม” คืออะไร	จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พอสรุปในความเข้าใจง่าย	ๆ 	ได้ว่า	พินัยกรรม

คือการแสดงเจตนาก�าหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน	หรือในการต่าง	 ๆ	 ของผู้ท�าพินัยกรรม	 หรือเป็น														

ค�าสั่งเสียครั้งสุดท้าย	 เพื่อท่ีจะยกทรัพย์สินให้แก่ใครก็ได้	 หรือให้ผู้ใดเข้ามาจัดการทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด																								

ของตนกไ็ด้	และเพือ่ทีจ่ะให้เกดิผลบงัคบัได้ตามกฎหมาย	ผูท้�าพนิยักรรมต้องท�าตามแบบใดแบบหนึง่ตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนดไว้		ส�าหรบัอายขุองผูท้�าพนิยักรรม	กฎหมายก�าหนดให้ผูท้�าพนิยักรรมต้องมอีาย	ุ๑๕	ปีบรบิรูณ์ขึน้ไปพนิยักรรม

นัน้จงึจะมผีลสมบรูณ์ตามกฎหมาย	และพนิยักรรมนัน้จะต้องเป็นการก�าหนดการเกีย่วกบัทรพัย์สนิของตนเองเท่านัน้

จะไปก�าหนดเกีย่วกบัทรพัย์สนิคนอืน่ทีเ่ป็นการเฉพาะตวัของตนเองไม่ได้	เช่น	นายด�ากบันายแดงร่วมกนัก่อตัง้บรษิทั

ขึ้นมาบริษัทหนึ่ง	 โดยก�าหนดให้นายด�าเป็นผู้จัดการและประสบผลส�าเร็จมีผลก�าไรมากมาย	 ต่อมานายด�าตาย			

ปรากฏนายด�าท�าพินัยกรรมยกบริษัทดังกล่าวให้ลูกตนเองท้ังหมดเช่นน้ีไม่ได้	 เพราะบริษัทดังกล่าวมีส่วน																											

เป็นของนายแดงด้วย	นายแดงสามารถเรยีกคนืมาได้และหากนายแดงมหีุน้ในบรษิทัดงักล่าวจ�านวนมากกว่านายด�า

หรือทายาทของนายด�า	 นายแดงก็อาจขึ้นเป็นผู้จัดการบริษัทแทนนายด�าได้	 และนายด�าไม่สามารถท�าพินัยกรรม																	

ยกให้ลูกตนเองเป็นผู้จัดการบริษัทได้	 เพราะการเป็นผู้จัดการบริษัทเป็นการเฉพาะตัว	 ต้องข้ึนอยู่กับการหุ้นส่วน

บริษัทจะตกลงกัน

	 การท�าพินัยกรรมนั้นจ�าเป็นต้องยกทรัพย์มรดกให้ทายาทของตนเท่านั้นหรือไม่	 ค�าตอบคือไม่จ�าเป็นครับ	

เพราะผู้ท�าพินัยกรรมอาจท�าพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้คนอื่นที่ไม่ใช่ทายาทก็ได	้ เช่น	อาจท�าพินัยกรรมยกทรัพย์

มรดกทั้งหมดให้มูลนิธิหรือวัดก็ได้	 และการท�าพินัยกรรมจะต้องพูดถึงทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ท�าพินัยกรรมหรือไม่	

การท�าพินัยกรรมไม่จ�าเป็นต้องพูดถึงทรัพย์สินท้ังหมดท่ีผู้ท�าพินัยกรรมมีอยู่	 อาจจะท�าพินัยกรรมยกทรัพย์สิน																	

บางอย่างให้บางคน	 แล้วเช่นนี้ทรัพย์สินที่เหลือจะแบ่งยังไง	 ดังนี้ทรัพย์สินที่เหลือถือเป็นทรัพย์สินนอกพินัยกรรม														

จึงต้องแบ่งให้ทายาทโดยธรรมตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ตามท่ีเคยกล่าวไว้แล้วในฉบับท่ีแล้วนั่นเอง	 และทายาท														

โดยธรรมเม่ือได้รับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมแล้วจะยังมีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย													

หรอืไม่	ค�าตอบกค็อืเมือ่เขาเป็นทายาทโดยธรรมด้วย	เขากย็งัมสีทิธไิด้รบัมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมด้วย	เว้นแต่

ตามพินัยกรรมจะก�าหนดให้ตัดเขาออกจากทายาทโดยธรรม	 เช่นนี้เขาก็จะหมดสิทธิในฐานะทายาทโดยธรรม																	

และพินัยกรรมยังอาจก�าหนดให้แต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกก็ได	้ซึ่งเรียกว่าผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม	และอาจ

มีอ�านาจจัดการมรดกตามพินัยกรรมเท่านั้น	หรืออาจจะให้มีอ�านาจจัดการมรดกได้ทั้งหมดตามแต่ที่ผู้ท�าพินัยกรรม

จะก�าหนด	 และข้อส�าคัญในการท�าพินัยกรรมคือ	 กฎหมายก�าหนดว่าผู้ท�าพินัยกรรมต้องมีสติสัมปชัญญะในขณะที่

ท�าพินัยกรรมนั้นด้วย	 นั่นคือจะต้องมีสติรู้ตัวว่าตนเองท�าอะไรอยู่นั่นเอง	 มิฉะนั้นแล้วพินัยกรรมนั้นก็จะเสียไป																				

และยังก�าหนดให้ผู้เป็นพยานในพินัยกรรมไม่มีสิทธิเป็นผู้รับพินัยกรรมได้

	 ส�าหรับรูปแบบของพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พอแบ่งได้เป็น	๕	แบบ	ดังนี้ครับ

	 (๑)	 พินัยกรรมแบบธรรมดา	 ตามกฎหมายต้องท�าเป็นหนังสือ	 โดยจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้และต้องลง																						

วัน	 เดือน	 ปีที่ท�านั้นด้วย	 และผู้ท�าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน	 หากมี														

การขูด	ลบ	ตก	เติม	หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น	ซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์	เว้นแต่ในขณะที่ขูด	ลบ													

ตก	เติม	หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น	ได้ลงวัน	เดือน	ป	ีและผู้ท�าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อก�ากับไว้ด้วย

	 (๒)	 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ผู้ท�าต้องเขียนพินัยกรรมด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับจะพิมพ์ไม่ได้	

เม่ือท�าเสร็จแล้วผู้ท�าต้องลงชื่อ	 จะใช้ลายพิมพ์นิ้วมือหรือเครื่องหมายอย่างอื่นแทนไม่ได้	 การขูด	 ลบ	 ตก	 เติม																								

หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่น	ๆ	ต้องลงลายมือชื่อก�ากับไว้

	 (๓)	 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง กรณีน้ีผู ้ท�าพินัยกรรมต้องไปยื่นเรื่องขอท�าท่ีเขตหรืออ�าเภอ																								

โดยเจ้าหน้าที่จะด�าเนินการจัดท�าให้	 และเมื่อท�าเสร็จแล้วทางเจ้าหน้าท่ีจะเก็บรักษาไว้และจะเปิดพินัยกรรม																				

เมื่อผู้ท�าพินัยกรรมเสียชีวิตแล้ว

	 (๔)	 พินัยกรรมท�าแบบเอกสารลับ พินัยกรรมแบบนี้ผู้จัดท�าต้องไปท�าท่ีเขตหรืออ�าเภอซึ่งก็จะมีวิธีจัดท�า												

คล้ายพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง	 แต่ผู้ท�าพินัยกรรมจะต้องลงลายมือชื่อก�ากับไว้และทางเขตหรืออ�าเภอ																	

จะเก็บเป็นเอกสารลับไว	้เปิดเผยเมื่อผู้ท�าพินัยกรรมถึงแก่ความตายแล้ว

	 (๕)	 พนิยักรรมแบบวาจา มเีงือ่นไขทีจ่ะท�าได้คอืต้องมพีฤตกิารณ์พเิศษเป็นเหตใุห้ไม่สามารถจะท�าพนิยักรรม

ตามแบบอื่นที่ก�าหนดไว้ได้	 เช ่น	 ตกอยู ่ในอันตรายใกล้ความตาย	 หรือเวลามีโรคระบาด	 หรือสงคราม																																								

โดยผู้ท�าพินัยกรรมต้องแสดงเจตนาก�าหนดข้อพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย	๒	 คน	 ซึ่งอยู่พร้อมกัน	ณ	 ท่ีนั้น	

แล้วพยานทั้งสองคนนั้นต้องไปแจ้งต่อนายอ�าเภอเพื่อให้นายอ�าเภอจดแจ้งข้อความตามท่ีผู้ท�าพินัยกรรมได้สั่งไว้													

ด้วยวาจานั้น	 ทั้งต้องแจ้งวัน	 เดือน	 ปี	 สถานท่ีท่ีท�าพินัยกรรม	 และพฤติการณ์พิเศษน้ันให้นายอ�าเภอทราบ																										

และให้พยานทัง้สองลงชือ่รบัรองไว้ในพนิยักรรมด้วย	และตามกฎหมายให้พนิยักรรมแบบนีส้ิน้ผลไปเมือ่พ้นก�าหนด

หนึ่งเดือนนับแต่เวลาผู้ท�าพินัยกรรมกลับมาสู่ฐานะที่จะท�าพินัยกรรมตามแบบอื่นที่กฎหมายก�าหนดไว้

	 จะเหน็ได้ว่าการท�าพนิยักรรมมปีระโยชน์หลายด้าน	เช่น	ช่วยให้คณุสบายใจและมัน่ใจได้ว่าคนทีค่ณุรกัห่วงใย

จะได้รับทรัพย์มรดกของคุณอย่างแน่นอน	 แต่วัฒนธรรมไทยเรามักจะไม่ชอบท�าพินัยกรรมกันเพราะมีความเชื่อว่า

เป็นการแช่งผู้หลักผู้ใหญ่	 แต่ในต่างประเทศมักจะนิยมท�ากันเพราะเป็นการป้องกันมิให้ทายาทต้องมาทะเลาะ															

เบาะแว้งกัน	 และถือได้ว่าเป็นการท่ีเจ้ามรดกเป็นคนเตรียมความพร้อม	 ท้ังน้ีสุดแท้แต่ความคิดของแต่ละคน																			

แต่ละที่	ซึ่งในความเป็นจริงชีวิตของเราทุกคนก็ต้องตายกันทุกคน	จริงมั๊ยครับ

หลักกฎหมายว่าด้วย  
“พินัยกรรม”

	 จากผลการศึกษาดังกล่าว	มีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 ๑.	 โปรแกรมการออกก�าลังกายที่กรมแพทย์ทหารบกก�าหนด	 สามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพ												

ทางร่างกาย	 และการลดการสะสมความร้อนให้กับทหารใหม่ท่ีมีดัชนีมวลกายมากกว่า	๓๐	 กิโลกรัม

ต่อตารางเมตร	และทหารใหม่ที่มีดัชนีมวลกายปกติได้

	 ๒.	 การใช้โปรแกรมดังกล่าว	 ควรใช้อย่างน้อย	 ๒	 -	 ๔	 สัปดาห์ข้ึนไป	 หากเป็นไปได้ควรใช้																				

ตลอดห้วงการฝึกทหารใหม่	

	 ๓.	 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าปกติของการสะสมความร้อนในร่างกาย	 เพื่อใช้																									

ในการประเมนิการกลบัเข้าสูก่ารฝึกของทหารใหม่	และการฝึกหลักสตูรต่างๆ	ทางทหาร	นอกเหนอืจาก																						

Fit	test

	 จะเห็นได้ว่า	 โปรแกรมการออกก�าลังกาย	HPPM	 exercise	 program	มีประโยชน์	 สามารถ																		

น�าไปปฏิบัติได้จริง	 ทั้งน้ีได้ถูกก�าหนดอยู่ในประกาศของกรมแพทย์ทหารบก	 ซึ่งหน่วยฝึกทหารใหม่																

ทุกหน่วยสามารถน�าไปปรับใช้ในการออกก�าลังกายส�าหรับทหารใหม่ท่ีมีค่าดัชนีมวลกายปกต	ิ																					

หรือใช้ในการออกก�าลังกายส�าหรับก�าลังพลอื่นของหน่วยได้		

 การป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ ต้องได้รับความร่วมมือ                      

จากทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน โปรแกรมการออกก�าลังเป็นเพียงมาตรการหนึ่งที่ท�าให้ผู้เข้ารับการฝึก                    

มีความคุน้ชนิกบัความร้อน เป็นการเพิม่สมรรถภาพร่างกาย ลดการสะสมของความร้อนในร่างกาย 

ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหรือแนวทางที่ช่วยลดอุบัติการณ์ของโรคลมร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๙ วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

แนวคิดนี้สะท้อนความเป็นตัวตนที่เข้มแข็งของ
พลโท สุนยั ประภูชะเนย์ ผูบ้ญัชำกำรหน่วยบญัชำกำร

สงครำมพเิศษ และผู้ใต้บังคับบญัชำในฐำนะชำยชำตทิหำร
ที่พร้อมเสียสละแม้ชีวิตเพื่อปกป้องชำติบ้ำนเมือง อีกทั้ง
สถำบันอันเป็นท่ีรักยิ่ง โดยในวันน้ีทีมข่ำวทหำรบกจะได้
น�ำเสนอมุมมองและวิสัยทัศน์ของท่ำนผ่ำนบทสัมภำษณ์
พิเศษในฉบับนี้ค่ะ

ข่าวทหารบก : ท่านมีหลักในการท�างานและ
ปกครองอย่างไร มีคติพจน์ประจ�าใจหรือไม่?

ผบ.นสศ. : หลักในกำรท�ำงำนและกำรปกครอง  
กำรท�ำงำนของหน่วยรบพเิศษ เป็นหน่วยก�ำลงัรบทีจ่�ำเป็น 
ต ้องมีขีดควำมสำมำรถ มีควำมช�ำนำญ มีควำมรู  ้
ที่จะสำมำรถด�ำรงไว้ ซึ่งกำรสนับสนุนภำรกิจส�ำคัญของ 
กองทัพบก และรัฐบำล ซึ่งนักรบพิเศษที่ดียังคงยึดถือ
คุณลักษณะกำรเป็นนักรบท่ีดี นักกำรข่ำวที่ดี เป็นฝ่ำย
อ�ำนวยกำรที่ดี เป็นครูที่ดี เป็นนักปฏิบัติกำรจิตวิทยำที่ดี  
และเป็นนักปฏิบัติกำรข่ำวสำรที่ดี มีขีดควำมสำมำรถ 
ด้ำนกำรปฏิบัตกิำรคอมพวิเตอร์ และรกัษำควำมลบัในกำร
ปฏิบัติ ภำยใต้ค�ำขวัญของหน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษ 
“พลังเงียบ เฉียบขาด”

ข่าวทหารบก : เมือ่ท่านก้าวเข้ามารบัต�าแหน่งใหม่  
ท่านมีแนวทางในการบริหารจัดการหน่วยอย่างไร?

ผบ.นสศ. : ยงัคงยดึถอืนโยบำยกำรพฒันำกองทพับก  
ตำมที่ท่ำน ผู้บัญชำกำรทหำรบก ได้กรุณำมอบแนวทำง/
สั่งกำร น�ำเป็นกรอบนโยบำยหลัก ด้วยกำรด�ำเนินงำน 
เพื่อพัฒนำหน่วยรบพิเศษใน ๒ ด้ำนหลักคือ กำรพัฒนำ
ด้ำนเตรยีมก�ำลงัของหน่วยรบพเิศษ (ด้ำนควำมพร้อมรบ)  
และกำรพัฒนำด้ำนกำรใช้ก�ำลังของหน่วยรบพิเศษ  
เพื่อป้องกันและรักษำควำมสงบให้กับรัฐบำลในทุกมิติ

 ด้านก�าลังพล : ส�ำหรับหน่วยรบพิเศษ ขีดควำม
สำมำรถของก�ำลังพลถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำไปสู ่
ควำมส�ำเรจ็ของภำรกจิ ผมจงึให้ควำมส�ำคญัต่อกำรพฒันำ 
เสรมิสร้ำง ควำมรู ้ควำมสำมำรถของก�ำลงัพลในทกุระดบั 
เป็นเรื่องเร่งด่วน ได้แก่

  ๑. ด้ำนกำรพัฒนำก�ำลังพลของหน่วยรบ 
พิเศษ ที่ได ้รับกำรบรรจุใหม่โดยใช้ระบบวงจรชีวิต 
ของนักรบพิเศษ ด้วยกำรทบทวนห้วงเวลำในกำรฝึก  
และกำรคัดเลือกก�ำลังพลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ  

โดย : ทีมข่าวทหารบก

พลโท สุนัย  ประภูชะเนย์ 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ 
สงครามพิเศษ 

ด้วยกำรทดสอบควำมรู้ ทดสอบก�ำลังใจ เพื่อให้ก�ำลังพล 
มีควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำตำมขีดควำมสำมำรถ ควำม
ช�ำนำญกำรทำงทหำร

  ๒. ด ้ำนขวัญและก�ำลังใจของก�ำลังพล  
หน่วยจะได้ผลักดันควำมส�ำเร็จของโครงกำรก่อสร้ำง 
บ้ำนพักอำศัยให้มีควำมสอดคล้องกับอัตรำก�ำลังพลที ่
ได้รับกำรบรรจุจัดท�ำห้องออกก�ำลังกำยเพื่อส่งเสริมกำร 
ออกก� ำลั งกำย จัดท� ำอนุสรณ ์สถำน/พิพิ ธภัณฑ ์ 
ประจ�ำหน่วย เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับก�ำลังพล/
ครอบครัว และผู้ที่มีควำมสนใจ

 ด้านการฝึก : ด้ำนกำรฝึกศึกษำ หน่วยยังคงให ้
ควำมส�ำคัญเร่งด่วนต่อกำรพัฒนำก�ำลังพล ในทุกมิติ  
ทุกระดับ ทั้งนี้ หน่วยได้ด�ำเนินกำรกำรพัฒนำสนำมฝึก  
เคร่ืองช่วยฝึก ให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์และ
พื้นที่ท่ีอำจส่งผลกระทบด้ำนควำมม่ันคงของประเทศ  
ซึ่งแบ่งขั้นกำรฝึก เป็น ๓ ขั้น ได้แก่ ขั้นพื้นฐำน ขั้นกลำง 
และขั้นสูง

  - การฝึกขั้นพื้นฐาน ได้แก่ หลักสูตรส่งทำง 
อำกำศ หลักสูตรกำรรบแบบจู่โจม รวมถึงกำรฝึกศึกษำ 
ตำมควำมช�ำนำญกำรทำงทหำรในแต่ละต�ำแหน่ง

  - การฝึกขั้นกลาง ได้แก่ หลักสูตรรบพิเศษ 
หลักสูตรปฏิบัติกำรพิเศษ (รพศ.) หลักสูตรปฏิบัติกำร 
จติวทิยำ (ปจว.) หลกัสตูรกำรป้องกนัและกำรปรำบปรำม 
กำรก่อควำมไม่สงบ (ปปส.) และหลักสูตรสงครำม 
นอกแบบ (สนบ.)

  - การศึกษาขั้นสูง ได้แก่ ด้ำนภำษำของ
ประเทศเพื่อนบ้ำน เน้นกำรฝึกที่สำมำรถน�ำไปใช้งำนได้
จรงิ พดู คยุ อ่ำน เขยีน ประสำนงำนได้เป็นอย่ำงด ีรวมถงึ
กำรจดัท�ำโครงกำรทศันะศกึษำในพืน้ทีป่ฏบิตังิำน เพือ่ให้
ก�ำลงัพลมทีกัษะด้ำนภำษำ ข้อมลูพืน้ที ่และสงัคมจติวทิยำ
ก่อนกำรปฏิบัติงำนจริง

 ด ้านยุทโธปกรณ์ : กำรปฏิบัติภำรกิจของ 
หน่วยรบพิเศษ มีควำมหลำกหลำยทั้งภำรกิจและสภำพ
แวดล้อม ท�ำให้เกิดควำมต้องกำรยุทโธปกรณ์ใหม่ ๆ มำก  
หน ่วยให ้ควำมส�ำคัญต ่อยุทโธปกรณ์หลักส�ำหรับ 
ควำมพร้อมเบื้องต้น และกำรก�ำหนดควำมต้องกำรจัดหำ 
ยุทโธปกรณ์พิเศษเฉพำะภำรกิจไว้จ�ำนวนหนึ่ง เพื่อให ้
ชุดปฏิบัติกำรสำมำรถปฏิบัติภำรกิจในสภำพแวดล้อม 
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในลักษณะประหยัด 
ได้แก่ อุปกรณ์เพิ่มอ�ำนำจในกำรยิง อุปกรณ์เพิ่มควำม
คล่องแคล่วในกำรเคลื่อนที่ อุปกรณ์เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ทำงกำรติดต่อสื่อสำรด้วยระบบเทคโนโลยีขั้นสูง

ข่าวทหารบก : ในปีนีท่้านมแีผนการพฒันาก�าลงัพล 
อย่างไรให้สามารถรองรบัภารกจิของกองทพับกได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ?

ผบ.นสศ. : ในปีนีผ้มให้ควำมส�ำคญัต่อกำรแก้ปัญหำ
กำรขำดแคลนก�ำลังพล ปัจจุบันอยู่ในระยะเปลี่ยนถ่ำย
ก�ำลังพล ซึ่งเป็นปัญหำส�ำคัญที่สุดของหน่วยในขณะนี้  

และในอนำคตหำกไม่ได้รับกำรแก้ไข จะมีผลกระทบต่อ 
ควำมพร้อมรบอย่ำงมำก จำกนโยบำยแผนงำนด้ำน 
กำรพัฒนำก�ำลังพลในห้วง ๔ - ๕ ปีท่ีผ่ำนมำ รวมถึง 
แผนกำรแก ้ ไ ขป ัญหำควำมขำดแคลนก� ำลั งพล 
ในระดับชุดปฏิบัติกำรรบพิเศษ ด้วยกำรเปิดรับสมัคร 
ทหำรกองหนุนสอบคัดเลือกบรรจุในต�ำแหน่งหน้ำท่ี 
ต่ำง ๆ ตำมควำมช�ำนำญกำรทำงทหำร ซึ่งเป็นก�ำลังพล 
ที่ได้รับรำชกำรใหม่ งำนท่ีส�ำคัญคืองำนกำรพัฒนำขีด 
ควำมสำมำรถของก�ำลังพลและหน่วยส่วนก�ำลังรบ  
ทั้งด้ำนกำรฝึกและศึกษำ เพื่อเสริมสร้ำงควำมพร้อม 
รองรับกรอบควำมม่ันคงร่วมของกลุ่มประเทศอำเซียน 
ตำมนโยบำยของ ทบ.

ข่าวทหารบก : โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาท 
ในการพัฒนาองค์กรในปัจจุบัน หรือมีส่วนช่วยให้เกิด
ความก้าวหน้าหรือทันสมัยอย่างไร?

ผบ.นสศ. : หน่วยให้ควำมส�ำคัญกับกำรใช้ social 
media ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้วยกำรจัดตั้ง
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ social media โดยตรง เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภำพในกำรสนองภำรกิจให้กับรัฐบำล และ ทบ.  
ให้มีควำมสอดคล้องกับคุณลักษณะของหน่วยรบพิเศษ  
ด้วยกำรน�ำ social media มำประยกุต์ใช้ในกำรปฏบิตังิำน 
ทั้งภำยใน และภำยนอก ตำมวิสัยทัศน์เชิงนโยบำย  
Thailand ๔.๐ ของรฐับำลปัจจบุนั ให้เกดิประโยชน์ให้เกดิ
ควำมริเริ่มใหม่ ๆ ต่อสภำพควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม

ข ่าวทหารบก :  ท ่ านด�า เ นินตามนโยบาย  
“smart man smart army” อย่างไร?

ผบ.นสศ. : หน่วยให้ควำมส�ำคัญต่อนโยบำยของ 
ผบ.ทบ. ท่ำนปัจจบุนั ต่อกำรพฒันำร่ำงกำย และสขุภำพของ 
ก�ำลังพล ให้มีสภำพร่ำงกำยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง พร้อม 
ท่ีจะได้รับกำรเสริมสร้ำงพัฒนำขีดควำมสำมำรถ โดย
ก�ำหนดให้หน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยจัดสร้ำงและพัฒนำ 
ห้องออกก�ำลังกำย รวมถึงกำรคิดค้นพัฒนำกระบวนกำร 
วิธีกำรออกก�ำลังกำยอย่ำงถูกต้อง ตำมหลักวิทยำศำสตร์
กำรกีฬำ ซึ่งได้มีกำรส�ำรวจประเมินผล และทดสอบ
สมรรถภำพร่ำงกำยก�ำลังพลในทุกระดับ ตำมหลักเกณฑ์
กำรทดสอบร่ำงกำยของกองทัพบก และของหน่วย

ข่าวทหารบก : ท่านมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับ
บทบาทของกองทัพบกในอนาคต?

ผบ.นสศ. : บทบำทกองทัพบกในภำพรวม เป็น 
หน่วยงำนทีม่คีวำมส�ำคญัต่อควำมมัน่คงของประเทศชำติ  
และประชำชน เป็นสถำบันหลัก หรือหน่วยงำนหลัก  
ในกำรสนองตอบต่อนโยบำยของรฐับำล ด�ำรงไว้ซึง่ควำมรกั  
ควำมสำมัคคีของคนในชำติ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ให้กับรัฐบำล ให้มีเสถียรภำพ และกำรป้องกันประเทศ  
จำกภัยคุกคำมในรูปแบบตำ่ง ๆ

ทหารเป็นสัญลักษณ์ ของความเข้มแข็ง  
มั่นคงของชาติ ทหาร จึงต้องอุทิศตนทั้งกายและใจ  

เสียสละ อดทน เพื่อด�ารงไว้ซึ่งเกียรติภูมิและ 
ศักดิ์ศรีของกองทัพ ประเทศชาติและราชบัลลังก์

๑๐
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ส่วนบัญชาการ
กองทัพบก
กรมข่าวทหารบก

วันกองทัพบกวันกองทัพบกวันกองทัพบก

ใ นห้วงเดือน ม.ค.๖๑ ที่ผ่านมา กรมข่าวทหารบก ได้สนับสนุนภารกิจ

ของกองทัพบก โดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ                        

โดยได้ด�าเนินการเชิญคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก

ต่างประเทศ เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในพิธีกระท�าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัย

เฉลมิพลของหน่วยทหารในเขตพ้ืนท่ี มทบ.๑๑ ประจ�าปีพุทธศกัราช ๒๕๖๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ. ๑                    

ใน ร.๑๑ รอ. ซ่ึงมีคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก                   

ต่างประเทศตอบรบัเข้าร่วมพธิดีงักล่าวจาก ๑๕ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรฐั

ประชาชนจีน, สาธารณรัฐฝรั่งเศส, สาธารณรัฐอินเดีย, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย, สาธารณรัฐเกาหลี, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 

มาเลเซีย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,    

สหพันธรัฐรัสเซีย, สาธารณรัฐสิงคโปร์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา 

และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 และตามที่ ทบ. ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันกองทัพบก                   

ประจ�าปี ๒๕๖๑ เม่ือวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๑ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ 

สโมสร ทบ. นั้น ขว.ทบ. ได้เรียนเชิญแขกฝ่ายต่างประเทศเข้าร่วมงาน                    

ซึ่งมีการตอบรับทั้งหมด รวม ๑๐๗ คน  สรุปได้ดังนี้.-

 ๑. ออท.ต่างประเทศ/ไทย และคู่สมรส ตอบรับ ๒๗ ประเทศ                

รวม ๓๙ คน

 ๒. ผชท.ทหาร, ผชท.ทบ.ต ่างประเทศ/ไทย และคู ่สมรส                          

ตอบรับ ๒๕ ประเทศ รวม ๔๔ คน

 ๓. รอง ผชท.ทหารต่างประเทศ/ไทย และคู ่สมรส ตอบรับ                         

๖ ประเทศ รวม ๑๓ คน

 ๔. เจ้าหน้าที่ทางการทูต ของ สอท.ต่างประเทศ/ไทย รวม ๑๑ คน

 ซึ่งการจัดงานวันกองทัพบกในปีนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                   

และเป็นทีพ่งึพอใจส�าหรบัแขกต่างประเทศเป็นอย่างยิง่ โดยแขกต่างประเทศ 

ได้กล่าวชื่นชมถึงศักยภาพและขีดความสามารถก�าลังพลของกองทัพบก  

รวมถึงได้รับทราบถึงภารกิจทั้งปวงที่กองทัพบกรับผิดชอบ และงานที่                  

ได้รับมอบหมายเพื่อการสนับสนุนรัฐบาลในฐานะกลไกของรัฐที่ส�าคัญ               

ในการป้องกันประเทศ และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
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๑๒

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

สารพันข้อคิด

การปฏิบัติของทายาท

เมื่อข้าราชการบำานาญ

เสียชีวิต

Facebook Page สองเฮ เสธ.ฮา…

ยืดอายุด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ

ชวีติคนเราในยคุปัจจบุนั	ในโลกแห่งยคุดิจทิลั	จะต้องเผชิญกับการใช้
ชีวิตที่ต้องประสบกับความเครียดต่าง	ๆ	นานา	ทั้งความเครียดกับการท�างาน	
และการใช้ชวีติส่วนตวั...ดงันัน้มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีค่นเราจะต้องผ่อนคลาย	
ต้องหัวเราะ...ต้องท�าอะไรที่ไร้สาระบ้างเล็กๆ	 น้อยๆ	 เพิ่มเติมพลังเชิงบวก	 
อีกทั้ง	ลดความเครียดจากสิ่งเหล่านี้....

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว	ผม	(พันเอก	ดร.อรรถสิทธิ	์หัสถีธรรม	หรือ	
ดร.หนุ่ย)	และ	เสธ.	กบ	(พันเอก	อภิสิทธิ์	บุษยารัศมี)	 เพื่อน	Love	ร่วมรุ่น 
เตรียมทหาร	๒๙	และนักเรียนนายร้อย	จปร.	รุ่น	๔๐	จึงเกิดไอเดียบรรเจิดขึ้น
มาว่า	“เราสองคนจะช่วยลดความเครียด	และเพิ่มเสียงหัวเราะ	ให้กับผู้คนใน
สังคมได้อย่างไร...

หลังจากพูดคุย	หารือ	ถกแถลงกันด้วยเวลาเพียง	๑๐	นาที	(แน่นอน	
ไม่ต้องคุยกันนานหรอกครับ	 เพราะเดี๋ยวนี้	 มันยุคดิจิทัลแล้ว)	 ก็ตกลงใจท�า	
Facebook	 Page	 ขึ้นมาหนึ่ง	 Page	 และตั้งชื่อว่า	 Facebook	 Page	 นี้ว่า	 
“สองเฮ	เสธ.ฮา”	โดยได้ไอเดยีมาจากรายการของท่าน	พลเอก	บญัชร	ชวาลศลิป์ 
นั่นคือ	“หมอเฮ	เสธ.ฮา”

รายการ	 “สองเฮ	 เสธ.ฮา”	 จะเป็นการจัดรายการในลักษณะน�าเอา
เทคโนโลยีของ	Facebook	มาช่วยในการจัดรายการ	นั่นคือการท�า	“Face-
book	live”	โดยรูปแบบการจัด	จะเป็นการพูดคุย	แลกเปลี่ยนประสบการณ์	
ถามตอบ	ตลกพอควร	ระหว่างสองเสธ.	อารมณ์ด	ีคือ	เสธ.หนุ่ย	หรือ	ดร.หนุ่ย	
และ	 เสธ.กบ	 ในเรื่องราวต่างๆ	 สัพเพเหระ...	 (มองโลกในแง่ดี)	 แต่จะไม่มี
การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเมือง	 หรือเรื่องที่ท�าให้	 Fanpage	 ต้องเครียด	 

โดย : ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

	 จากประสบการณ์ทีด่ฉินัเคยเจอ	ข้าราชการ
บ�านาญส่วนใหญ่หากไม่จ�าเป็นก็ไม่อยากพูดถึง
เรื่องการเสียชีวิตเท่าไรนัก	 เพราะถือว่าเป็นเรื่อง
ไม่เป็นมงคล	 แม้ว่าเราทุกคนจะเข้าใจถึงเรื่องนี้ดี
ว่าการเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	เป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่มี
ใครหนีพ้น	และบ่อยครั้งที่เราไปร่วมงานฌาปนกิจ
ศพเพื่อน	ญาติ	 พี่น้อง	 หรือคนรู้จัก	 ในใจย่อมคิด
อยู่เสมอว่าชีวิตไม่แน่นอน	 เราก็เช่นกัน	อาจพรุ่งนี	้
มะรืนนี้	หรืออีกหลายปี	ก็ต้องตาย	ดังนั้นการรู้ถึง
สิทธิของตนเองภายหลังจากที่เสียชีวิตในขณะยัง
ที่มีชีวิตอยู่จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น	 และควรเตรียมการให ้
เรียบร้อย	 เพราะเมื่อคราวต้องตายไป	 คนที่อยู ่
ข้างหลังจะได้ด�าเนินการที่ถูกต้องเรียบร้อย	
	 เมื่อข ้าราชการบ�านาญเสียชีวิต	 สิทธิที่
ทายาทจะได้รบัในส่วนของกรมสารบรรณทหารบก	
มีดังนี้
	 ๑.	 บ�าเหน็จตกทอด	 ทายาทจะได้รับเป็น
จ�านวน	 ๓๐	 เท่าของเงินบ�านาญปกติและ/หรือ
บ�านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ	 รวมกับเงินช่วย 
ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�านาญ	 (ถ้ามี)	 ในกรณีที่ 
ได้รบัเงนิบ�าเหนจ็ด�ารงชพีไปแล้ว	(๑๕	เท่าของเงนิ
บ�านาญ	หรือไม่เกิน	๔	แสนบาท)	ทายาทจะได้รับ
ส่วนที่เหลืออยู่
	 ๒.	 เงินช่วยพิเศษ	 ๓	 เท่าของเงินบ�านาญ	
รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�านาญ	
(ถ้ามี)
	 ๓.	 เงนิค้างจ่ายต่างๆ	เช่น	ค่ารักษาพยาบาล	
บ�านาญค้างจ่าย	เป็นต้น

Idioms with 
‘cry & tears’

	 สวัสดีค่ะ	 คุณผู้อ่านทุกท่าน	 ช่วงนี้มอง

ไปทางไหนก็คงจะเห็นแต่อะไรต่อมิอะไรเป็น

สีชมพู๊...ชมพูประดับประดาอยู ่เต็มไปหมด

เลยใช่ไหมละค่ะ	 แหม...ก็คงจะเดากันได้ไม่ยาก

ว่าเทศกาลส�าคัญอะไรในเดือนกุมภาพันธ์

ที่ก�าลังจะมาถึง	 ก็วันวาเลนไทน์	 (Valentine’s	

Day)	 หรือวันแห่งความรัก	 ยังไงละค่ะ	 ไหนๆ	

วันวาเลนไทน ์ก็ ใกล ้จะมาถึงในอีกไม ่กี่วันแล ้ว	

เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์	 ผู ้เขียนก็เลยอยากจะ

มาน�าเสนอ	 Idioms	 เกี่ยวกับความรัก	 เลิฟ...เลิฟ	 

ให้ผู้อ่านได้ลองน�าไปฝึกใช้กันค่ะ	 เอาล่ะค่ะ	 มาเริ่มกันเลย 

ดีกว่า	มัวช้า	เดี๋ยวจะพูดไม่คล่อง	

Let’s talk 
about LOVE

 1. (be) head over heels (in love with someone) ใช้ในกรณีที่รักแบบหัวปักหัวป�า	รักขนาดถอนตัวไม่ขึ้น	
ตัวอย่างประโยค 
	 -	 I’m	head	over	heels	in	love	with	you.	
	 -	 They’re	head	over	heels	in	love	with	each	other.
 2. (be) madly in love	 ใช้ในกรณีที่รักใครสักคนม๊าก...มาก	 รักมากจนแทบเป็นบ้า	 (เป็นการเปรียบเปรยนะคะ	 ไม่ได้ 
บ้าจริงๆ)
ตัวอย่างประโยค 
	 -	 I’m	madly	in	love	with	you.
	 -	 She’s	madly	in	love	with	her	husband.
 3. match made in heaven	ใช้เพื่อบอกว่าคู่รักคู่นั้นๆ	เหมาะกันราวกิ่งทองใบหยก	อย่างกับว่าถูก	(สวรรค์)	สร้างมาเพื่อ
กันและกัน	
ตัวอย่างประโยค
	 -		 I'm	glad	Jessica	and	Mike	are	finally	getting	married.	They're	a	match	made	in	heaven.
	 -		 I’m	so	happy	being	with	you.	We’re	a	match	made	in	heaven.
 4.  tie the knot แปลว่า	แต่งงาน	ถ้าเบื่อใช้ค�าว่า	get	married	แล้ว	สามารถใช้ค�านี้แทนได้เลยค่ะ	
ตัวอย่างประโยค 
	 -		 When	are	you	and	Kathy	going	to	tie	the	knot?
							 -		 We’re	tying	the	knot	at	the	St.	Mary’s	Church	next	Saturday,	and	you're	all	invited.
 5.  to the moon and back ใช้เพื่อบอกว่ารักม๊าก...มาก	รักที่สุดในโลก	ถ้าแปลตรงตัวจะแปลได้ว่า	“ถึงดวงจันทร์และ
กลับมา”	อาจจะฟังแล้วแปลกๆ	แต่ถ้าน�ามาใช้กับความรักแล้ว	จะแปลได้แบบโรแมนติกว่า	รักมากขนาดเท่าระยะทางที่จะเดินทาง
ไปพระจันทร์และกลับมายังโลกอีกครั้ง	
ตัวอย่างประโยค
	 -	 I	love	you	to	the	moon	and	back.
	 เป็นอย่างไรบ้างคะ	 ไม่ยากเกินกว่าที่จะน�าไปใช้กันใช่ไหมล่ะ	 จริงๆ	 แล้วเราสามารถน�าไปใช้กันได้ทุกๆ	 วัน	 ไม่ต้องรอโอกาส
พิเศษ	เพราะทุกๆ	วันคือวันแห่งความรักไงคะ	ฮิ้วววว	ส�าหรับฉบับนี	้ขอลาไปก่อนนะคะ	ผู้เขียนจะไปฝึกพูดให้คล่องรอวันวาเลนไทน์
เหมือนกันค่ะ	บ๊ายบายยย

	 ส�าหรบัเงนิช่วยพเิศษ	และเงนิค้างจ่ายต่างๆ	
ทายาทจะต้องด�าเนินการขอรับภายใน	๑	ปี	หลังจาก 
ข้าราชการบ�านาญเสียชีวิต	 มิฉะน้ันจะหมดสิทธิ
รับเงินส่วนบ�าเหน็จตกทอดนั้นสามารถยื่นขอรับ
ได้ภายใน	 ๑๐	 ปี	 หลังจากข้าราชการบ�านาญ 
เสียชีวิตค่ะ
	 ในการด�าเนินการเพื่อขอรับบ�าเหน็จ
ตกทอด	 เงินช่วยพิเศษ	 และเงินค้างจ่ายต่างๆ	 
(ถ้าม)ี	นัน้	เมือ่ข้าราชการบ�านาญเสียชวีติ	ให้ทายาท 
น�าบัตรรับเงินบ�านาญของผู ้ตายและมรณบัตร	 
ไปติดต่อรับใบแจ้งยอดบ�านาญตามสถานที	่ดังนี้
	 -	 ข้าราชการบ�านาญที่รับบ�านาญที่กรม
การเงินกลาโหม	 ให้ไปติดต่อขอรับใบแจ้งยอด
บ�านาญที่กรมการเงินกลาโหม	 อาคารส�านักงาน
ปลดักระทรวงกลาโหม	(ศรสีมาน)	อ�าเภอปากเกรด็	
จังหวัดนนทบุรี
	 -	 ข ้าราชการบ�านาญที่รับบ�านาญที่
กรมการเงินทหารบก	 ให้ไปติดต่อขอรับใบแจ้ง
ยอดบ�านาญที่กรมการเงินทหารบก	 ภายใน
กองบัญชาการกองทัพบก	 ถนนราชด�าเนินนอก	 
เขตพระนคร	กรุงเทพฯ
	 -	 ข ้ าราชการบ� านาญที่ รั บบ� านาญ 
ต่างจังหวัด	 ให้ติดต่อขอรับใบแจ้งยอดบ�านาญที่
มณฑลทหารบก	 หรือส�านักงานสัสดีจังหวัดที่รับ
บ�านาญอยู่
	 หลังจากที่ได้รับใบแจ้งยอดบ�านาญแล้ว	ให้
ไปติดต่อยื่นเร่ืองขอรับบ�าเหน็จตกทอด	 เงินช่วย
พเิศษ	และเงนิค้างจ่ายต่างๆ	ตามทีร่ะบไุว้ในใบแจ้ง
ยอดบ�านาญต่อไป	ส�าหรบัฉบับนีข้อพดูแค่เรือ่งการ
ติดต่อรับใบแจ้งยอดบ�านาญก่อนนะคะ	ฉบับต่อไป
จะขอพดูถงึส่วนราชการทีท่ายาทจะต้องเอาใบแจ้ง
ยอดบ�านาญไปยื่นเรื่องขอรับสิทธิ	 แล้วพบกันใน
ฉบับหน้าค่ะ.....
	 ห าก มีข ้ อส งสั ย 	 ส ามารถสอบถาม 
เพิ่มเติมได้ที่	 กองประวัติและบ�าเหน็จบ�านาญ	 
กรมสารบรรณทหารบก	 โทร.	๐	๒๒๙๗	๗๕๘๗	
โทร.ทบ.	๙๗๕๘๗

พูดง่ายๆ	เน้นท�าให้เกิดการยิ้ม	และเสียงหัวเราะ	(เพราะหัวเราะท�าให้อายุ
ยืนไปอีกเยอะ...)	และใช้เวลาในการจัดประมาณ	๓๐	นาที	 โดยประมาณ	 
แต่บางที	คุยเพลินก็ปาเข้าไปเกือบชั่วโมงก็มี
เนื้อหารายการ “สองเฮ เสธ.ฮา”

ในการเริม่รายการ	“สองเฮ	เสธ.ฮา”	จะเร่ิมต้นด้วยการน�าข่าวใหญ่ 
ระดับประเทศ	ประมาณ	๓	ข่าวมาเล่าให	้ Fanpage	ฟังในลักษณะเล่าสู่
กันฟัง	 ในเชิงวิเคราะห์ข่าวอย่างสร้างสรรค์	 เน้นข้อคิด	 มุมมองทางสังคม
แบบองค์รวม	 ในบางครั้งจะมีแขกรับเชิญมาร่วมรายการด้วย	 ในเรื่องราว 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว	 อาหาร	 ดนตรี	 และการใช้ชีวิตแบบสร้างสรรค	์ 
โดยการสัมภาษณ์เน้นท่ีมาท่ีไปเร่ืองท่ีเป็นข้อคิด	 แรงบันดาลใจ	 และ 
เราจะปิดท้ายด้วยการเล่าประสบการณ์ของการเป็น	 นนร.	 หรือการเป็น
นายทหาร-เล่าเรื่องเก่า	มีข้อคิด	ประโยชน	์ให้คนรักศรัทธา	ปนเรื่องสนุกๆ 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับกองทัพ...เปิดเผยแง่มุมดีๆ	 ที่สังคม 
ไม่เคยรับรู้มาก่อน...

ครับ...ท่านผู้อ่าน...น่ันคือ	 เรื่องราวของ	 Facebook	 Page	 
“สองเฮ	เสธ.ฮา”	ครบั	หากท่านต้องการรอยยิม้	และเสยีงหัวเราะ	บวกสาระ 
นิดๆ	 ก็มาติดตาม	 เสธ.กบ	 (พันเอก	 อภิสิทธิ์	 บุษยารัศมี)	 และผม	 เสธ.
หนุ่ย	 (พันเอก	 ดร.อรรถสิทธิ์	 หัสถีธรรม)	 ได้ทุกวันอังคาร	 และพฤหัสบดี	

พบกับ “สองเฮ เสธ.ฮา” ทุกวันจันทร์ และอังคาร 
เวลา สามทุ่ม

เวลาสามทุ่ม	 (๒๑.๐๐)	 โดยประมาณครับ...โดยให้ท่านเข้าไปท่ี	 Facebook	 
นะครับ	 แล้วค้นหาที่	 ช่องค้นหาของ	 Facebook	 ด้วยค�าว่า	 “สองเฮ	 
เสธ.ฮา”	เมื่อเจอ	Facebook	Page	“สองเฮ	เสธ.ฮา”	แล้ว	ก็คลิกเข้าไปเลย
ครบั...อ่ะ	แล้วอย่าลมื	กด	like	ด้วยนะครบั...หลงัจากนัน้ท่านกจ็ะได้รบัความสขุ	 
ผ่านรอยยิ้ม	และเสียงหัวเราะ	....อายุยืนเป็นหมื่นๆ	ปี	ครับ...

																																				พบกันในฉบับหน้า	คร้าบๆๆๆๆๆๆๆ



ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๙ วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑๓

เรียบเรียงโดย : รัตนาวดี มณีรัตน์
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คัดไทย...คดัธรรม
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	 เนื่องจากวันที่	๑๘	มกราคมของทุกปี	 	 เป็นวันที่ระลึกถึง
พระราชวรีกรรม	แห่งสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช		ทีท่รงกระท�า
ยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือสมเด็จพระมหาอุปราชา	 แห่งกรุง 
หงสาวด	ี	เมื่อวันจันทร	์	แรม	๒	ค�า่	เดือนยี่		ปีมะโรง	จุลศักราช	
๙๕๔	 	 ซึ่งตรงกับวันที่	 ๑๘	 มกราคม	 พุทธศักราช	 ๒๑๓๕	 
นับถึงปีปัจจุบัน	(๒๕๖๑)	เป็นเวลา	๔๒๖	ปีล่วงแล้ว	
	 จึงถือวันนี้	 เป็น	“วันยุทธหัตถี”,	“วันสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช”,	“วันกองทัพไทย”	และ	“วันกองทัพบก”	ด้วยความ
ส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุอนัยิง่ใหญ่	ทีท่รงกอบกูแ้ละปกป้อง
เอกราชของชาต	ิกองทพับก	ได้จดัพธิบี�าเพญ็กศุล	เพือ่ถวายเป็น 
พระราชกศุล	แด่ทพิยวญิญาณแห่งสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช,	
เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่เหล่าทหารหาญ	 ผู้พลีชีพเพื่อผืนแผ่นดิน
ไทย		และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ก�าลังพลของกองทัพบก
	 นอกจากนี้	 ยังมีช่วงพิธีอันส�าคัญอีกช่วงหนึ่งของงาน 
วนักองทพัไทย	คอื	“พธิกีระท�าสตัย์ปฏญิาณตนต่อธงชยัเฉลมิพล” 
โดยมีวัตถุประสงค	์คือ	
		 ๑.		 เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระราชวีรกรรมของพระ
มหากษัตริย์ไทย	 รวมทั้งบรรพบุรุษของไทยผู้กล้าหาญที่ได้เสีย
สละชีวิตและเลือดเนื้อ	เพื่อปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยให้ด�ารง 
ความเป็นเอกราช	และเป็นชาติที่มีเกียรต	ิมีศักดิ์ศรี	เป็นมรดก
ตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้	
	 ๒.		 เพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของก�าลังพล
ในกองทัพ	
		 ๓.		 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ	 ศาสนา	 และรักษาไว้ซึ่ง
พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า	
		 ๔.	 เพื่อแสดงออกถึงแสนยานุภาพแห่งกองทัพไทย	 ให ้
ขจรขจายไปทั่วโลก	
	 	 ในพิธีกระท�าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลนี้	 ยังมี
ช่วงพิธีสงฆ์ในระหว่างนี้ด้วย	 จัดเป็นรัฐพิธี	 อาราธนาพระสงฆ์
สมณศักดิ์	 ๑๐	 รูป	 เจริญพระพุทธมนต์	 (ใช้พัดยศ)	 ตั้งโต๊ะหมู่
บูชาพร้อมเครื่องสักการะ	ประดับด้วยธงไตรรงค์	และพระบรม
ฉายาลักษณ	์
	 สาระส�าคัญในพธิกีระท�าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชยัเฉลมิพล	
หรอื	“พธิสีาบานธง”	เนือ่งในวนักองทพัไทย	คอืหวัใจของทหาร	
ที่มี	“สัจจาธิษฐาน”	เป็นที่ตั้ง		
	 สัจจาธิษฐาน	 คือ	 ความตั้งใจด้วยสัจจะ	 ในการปฏิบัติตน
อย่างเคร่งครัดตามค�าปฏิญาณที่ว่า	

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ

อนุสรณ์แห่งการร�าลึก-

เทิดทูนเกียรติเหล่าทหารกล้า   

“ปักษ์” “วันกองทัพไทย”

 ข้าพเจ้า (ยศ ชื่อ ชื่อสกุล) ขอกระท�าสัตย์ปฏิญาณว่า 
 ข้าพเจ้า จกัยอมตาย เพือ่อสิรภาพ และความสงบแห่ง
ประเทศชาติ  
 ข้าพเจ้า จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา  
 ข ้าพเจ ้า จักเทิดทูนและรักษาไว ้  ซึ่ งพระบรม
เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า 
 ข ้าพเจ ้า จักรักษาไว ้  ซึ่ งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ข้าพเจ้า จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตาม 
ค�าสั่งอย่างเคร่งครัด ท้ังจักปกครองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยความยุติธรรม 
 ข้าพเจ้า จะไม่แพร่งพรายความลับของทางราชการ
ทหารเป็นอันขาด 
	 คณุธรรมทีจ่ะท�า	“สจัจาธษิฐาน”	ให้ด�ารงอยูค่อื	“ขนัต”ิ	
ได้แก	่ความอดทน	ทหารกับความอดทน	จึงต้องมาคู่กัน	จนมี
ค�ากล่าวตดิปากว่า	“ท.ทหารอดทน”	ถ้าไม่อดทนกไ็ม่สามารถ
เป็นทหารที่ดีได	้
	 เกียรติภูมิของทหาร	 ที่ได้รับจากมหาชนเสมอมาคือ
ความอดทนนี้เอง	 และเมื่อทหารเป็นที่ชื่นตาชื่นใจด้วยวินัยที่
เคร่งครดั	ประชาชนจงึให้การสนับสนนุทุกภารกจิ	และก�าลงัใจ 
จากประชาชนนี้ก็เป็นเหตุผลให้ทหารได้ท�าหน้าที่ด้วยความ
ภาคภูมิใจสืบไป	 เพื่อ	 “เรียกสามัคคีพี่น้องชาติไทย”	 ตาม
เนื้อหาของบทเพลง	“หัวใจ	ท.ทหาร”	ข้างต้นนั้นแล

	 สวัสดีค่ะ	 คุณผู้อ่านที่เคารพรัก		 
ปี	พ.ศ.	๖๐	ผ่านไปอย่างรวดเรว็	การใช้
ชวีติภายใต้การควบคมุของเวลา	บางที
ก็ท�าให้สมหวังบ้างผิดหวังบ้าง	 เช่น	
ตั้งใจจะเก็บเงินซื้อรถซ้ือบ้านภายใน 
ปีนี	้ไม่ทนัเสยีแล้ว	กผ็ดิหวงักนัไป	ตัง้ใจ
จะเปลีย่นแปลงนสิยัให้เป็นคนขยนั	ก็ไม่
ส�าเรจ็สกัท	ีผ่านไปไม่ทนัไรสิน้ปีเสยีแล้ว	
ก็มานั่งเสียใจ	 พาลล้มเลิกความตั้งใจ 
ไปเสีย	 นี่อย่างไรคะเพราะขีดเส้นให้ 
ตวัเองด้วยการผกูตดิกบัเวลากเ็ลยทกุข์		
ธรรมชาติคนเรามีศักยภาพไม่เท่ากัน 
บางคนประสบความส�าเร็จได้อย่าง
รวดเรว็	บางคนกเ็นิน่ช้า	แต่ถ้าเราตัง้ใจ

และลงมือท�าด้วยความเพียรอย่างสม�่าเสมอ	โดยไม่คาดหวังว่าเมื่อใดจะส�าเร็จ	เราก็
จะไม่ทุกข์	 และจะมีก�าลังใจเดินตามเป้าหมายของตัวเองจนไม่ช้าไม่นานก็จะส�าเร็จ
ดังหวังอย่างแน่นอนค่ะ	วันนี้ภาษาพาทีขอน�าค�าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเวลา	อย่างค�าว่า 
ปักษ์หรือรายปักษ์มากล่าวถึงกันค่ะ
	 ปักษ์	 เป็นค�าที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่า	 ปกฺษ	 มีความหมายปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.๒๕๕๔	ว่า	ฝ่าย,	ข้าง	เช่น	ปักษ์ใต้	กึ่งของ
เดือนจันทรคติ	คือ	เดือนหนึ่งม	ี๒	ปักษ	์ข้างขึ้นเรียก	ศุกลปักษ์	 (แปลว่า	ฝ่ายขาว	
หมายเอาแสงเดือนสว่าง)		ข้างแรมเรียก	กาฬปักษ	์(แปลว่า	ฝ่ายด�า	หมายเอาเดือน
มืด),	 ครึ่งเดือน	 เช่น	หนังสือรายปักษ์	 กล่าวโดยสรุปคือ	 ในเดือนหนึ่งสามารถแบ่ง
พระจนัทร์ตามลกัษณะทีค่่อย	ๆ 	มดืแล้วสว่างได้เป็น	๒	ข้าง	คือ	ข้างขึน้หรอืข้างสว่าง 
กบัข้างแรมหรอืข้างมดื	ช่วงข้างแรมดวงจนัทร์ทีส่ว่างเตม็ดวงค่อย	ๆ 	มดืลงทลีะเสีย้ว 
จนมืดสนิทมิดดวงกินเวลาราว	 ๑๔-๑๕	 วัน	 จากนั้นก็จะเป็นข้างขึ้นดวงจันทร์ที่
มืดสนิทค่อย	 ๆ	 สว่างข้ึนทีละเสี้ยวในแต่ละคืนจนกลับสุกสว่างเต็มดวงอีกครั้ง 
กนิระยะเวลา	๑๕	วนัเช่นกนั	ช่วง	๑๕	วนั	แต่ละช่วงนีเ้รยีกว่า	ปักษ์	ดงันัน้	ปักษ์หนึง่	ๆ  
จึงมีระยะเวลา	๑๕	วัน	ดังเช่นนิตยสารที่มีก�าหนดออกเป็นรายปักษ์ก็คือนิตยสารที่
มีก�าหนดออกทุก	ๆ	๑๕	วันนั่นเอง
	 เมื่อกล่าวถึงนิตยสารก็ท�าให้นึกถึงนิตยสารไทยหลายเล่มที่ปิดตัวลงอย่าง 
น่าเสยีดาย	ด้วยเหตทุีต้่านทานกระแสโลกโซเชยีลต่อไปไม่ได้	หลายเล่มมคีณุค่าด้วย
เนื้อหาสาระที่หลากหลาย	 เช่น	 นิตยสารสกุลไทย	นิตยสารคู่สร้างคู่สม	 ฯลฯ	นี่คือ 
ตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในโลกการสื่อสารซ่ึงเราจะต้องเรียนรู ้และ 
ปรบัตวั	ทีส่�าคญัมนัคอืสจัธรรมทีว่่า	ทกุอย่างน้ันไม่แน่	เช่นเดยีวกบัเวลาทีเ่ปล่ียนแปลง
อยู่ตลอด	 เราจึงควรปล่อยวางละความอาลัยในอดีตและพะวงกับอนาคต	 แต่กลับ
มาอยู่กับความรู้สึก	ณ	 ปัจจุบันอย่างมีความสุข	 และใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท	 
สวัสดีค่ะ

	 ๓	 กุมภาพันธ์ของทุกปี	 คือวันทหารผ่านศึก	 (The	 Thai	 
Veterans	Day)	หรอืวนัดอกป๊อปปีบาน	วนัน้ีถือเป็นอกีหนึง่วนัส�าคญั	
ที่คนไทยควรให้ความตระหนัก	 หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี	 ๒	 หรือ
สงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง	 มีทหารไทยจ�านวนมากที่ถูกปลด
ประจ�าการหลังออกรบเพื่อชาติ	 จึงได้มีเสียงเรียกร้องขอให้ทางการ
พจิารณาให้ความช่วยเหลอืแก่ทหารเหล่านัน้	ดงันัน้	ในปี	พ.ศ.๒๔๙๐	
กระทรวงกลาโหม	 อันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านนี้
โดยตรง	 จึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น	 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารที่
กลับจากปฏิบัติการรบ	 และช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตใน 
การรบ	 จึงได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น	 โดยได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากรัฐบาล	 และได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา 
เมือ่วนัที	่๓	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.๒๔๙๑	และยดึเอาวันที	่๓	กมุภาพนัธ์ของ 
ทกุปี	เป็นวนัทหารผ่านศกึ	ต่อมาในปี	พ.ศ.๒๕๑๐	องค์การทหารผ่านศกึ	 
ได้ปรับเปลี่ยนฐานะมาเป็นองค์การเพื่อการกุศลของรัฐ	 และเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมาย	 โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงกลาโหม
และเงินที่รัฐบาลก�าหนดให้เป็นครั้งคราว	 อีกหนึ่งสถานที่ส�าคัญที่ถูก
สร้างขึ้นมา	 เพื่อเป็นการร�าลึกและเทิดทูนวีรกรรมของทหาร	ต�ารวจ
และพลเรือนทีเ่สยีชีวิตไปในเหตกุารณ์	ณ	ครัง้น้ัน	คอือนสุาวรย์ีชยัสมรภมูิ
	 อนุสาว รีย ์ชัยสมรภูมิ 	 เป ็นอนุสาวรีย ์ที่ ตั้ งอยู ่ ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร	 โดยรอบเป็นวงเวียนอยู ่ก่ึงกลางระหว่างถนน
พหลโยธิน	 ถนนพญาไท	 และถนนราชวิถี	 ตั้งอยู ่หลักกิโลเมตรที่	
๐.๐	ถนนพหลโยธิน	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	คืออนุสรณ์สถานที่ส�าคัญ 
ซึ่งเป็นที่จารึกรายนามทหารที่เสียชีวิต	ในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับ 

ฝรั่งเศส	 (สงครามอินโดจีน	 สงครามโลกครั้งที่	 ๒	 และสงครามเกาหล	ี 
อกีทัง้ยงัเป็นต้นทางของถนนพหลโยธนิ	รวมไปถงึศนูย์กลางการคมนาคม
ทีม่รีถโดยสารให้บรกิารหลากหลายเส้นทาง	อนสุาวรย์ีแห่งนี	้	ถกูสร้างขึน้ 
เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหาร	 ต�ารวจ	 และพลเรือน	 ที่พลีชีพในกรณี
พิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส	 เรื่องการปรับปรุงพรมแดนไทยกับ 
อินโดจีนใหม่	ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต	๕๙	คน	โดยพลเอก	พระยาพหล 
พลพยหุเสนา	เป็นผูว้างศลิาฤกษ์เม่ือวันที	่๒๔	มิถนุายน	๒๔๘๔	และจอมพล 
ป.พิบูลสงคราม	 เป็นผู้กระท�าพิธีเปิดเมื่อวันที่	 ๒๔	 มิถุนายน	 ๒๔๘๕	
สถาปนกิผู้ออกแบบอนสุาวรย์ีคอื	หม่อมหลวงปุม่	มาลากลุ		ลกัษณะทาง
สถาปัตยกรรมของอนุสาวรีย์ชัยฯ	ใช้ดาบปลายปืนห้าเล่มรวมกัน	จัดตั้ง
เป็นกลีบแบบลูกมะเฟือง	ปลายดาบชี้ขึ้นบน	 คมดาบหันออก	 ก่อสร้าง
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กประดับหินอ่อน	มีความสูงประมาณ	๕๐	เมตร	
ดา้มดาบปลายปืนตั้งเหนอืเพดานห้องโถงใหญ่	ซึ่งใช้เก็บกระสุนปืนใหญ่
บรรจอุฐัทิหารทีเ่สียชวีติในสงครามอนิโดจนี	ด้านนอกโคนดาบปลายปืน	
มีรูปปั้นหล่อทองแดงของนักรบ	๕	เหล่า	คือ	ทหารบก	ทหารเรือ	ทหาร
อากาศ	 ต�ารวจ	 และพลเรือน	 ขนาดสองเท่าของคนธรรมดา	 ด้านนอก 
ของผนงัห้องโถงเป็นแผ่นทองแดงจารกึนามผู้เสียชวีติ	จ�านวน	๑๖๐	ราย 
แบ่งเป็นทหารบก	๙๔	นาย	ทหารเรือ	๔๑	นาย	ทหารอากาศ	๑๓	นาย	
และต�ารวจสนาม	 ๑๒	 นาย	 ต่อมามีการจารึกรายนามผู้เสียชีวิตจาก
สงครามต่าง	ๆ 	เพิม่ขึน้ไปอกี	ทัง้สงครามโลกครัง้ที่	๒	และสงครามเกาหลี	
รวมเป็น	๘๐๑	ราย	ทุกวันที่	๓	กุมภาพันธ์ของทุกปี	องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก	และครอบครัวทหารผ่านศึก	ทหารนอกประจ�าการ	และ
ผู้ที่ก�าลังปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาต	ิจะร่วมกันจัดพิธี 
วางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	 เพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อ 
ดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้า	และยังมีพิธีสวนสนามที่ลานอเนกประสงค์ 
กองพันทหารราบที่	๑๑	รักษาพระองค์ด้วย	

เนื้อหาจากบทเพลง หัวใจ ท.ทหาร (ชมผ่านยูทูบ https://www.youtube.com/watch?v=YGS92cf1Np8 ) 



 

ด้วยความปรารถนาดีจาก : หน่วยป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกล้า

ข้อมูลจาก : กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โดย ช.อ้น

นักเตะระดับเยาวชนพลาดไม่ได้ ส่งทีมสมัคร
ร่วมท�าการแข่งขนักนัได้แล้วนะครบั “ช้าง จเูนยีร์ คพั” 
ระเบดิศกึบอลขาสัน้, ชงิตัว๋ลยุเมอืงผูด้ ีการแข่งขนัฟตุบอล
เยาวชน รุน่อายไุม่เกนิ ๑๓ ปี “ช้าง จเูนยีร์ คพั” ก้าวเข้าสู่
ปีที่ ๖ เริ่มรับสมัครแข้งจิ๋วทั่วประเทศ ๖ สนามในรอบ
คัดเลือก ร่วมลุ้นเป็นตัวแทนผ่านเข้าไปดวลกับยอด
อะคาเดมเีมอืงไทย เพือ่ชงิรางวลัอนัล�า้ค่าไปฝึกลกูหนงัถงึ
ประเทศองักฤษ ส่วนศกึไทยลกี ๒ M 150 Championship 
2018 ดจูะเป็นงานไม่ง่ายของทกุทมีเลย โดยเฉพาะทมีทีว่าง
เป้าขึ้นไปเล่นลีกสูงสุด และ อาร์มี่ ยูไนเต็ด เป็นอีกทีม 
ในท ี๒ ทีม่เีป้าหมายกลบัสูล่กีสงูสดุ โดยในช่วงปรชีชีัน่นัน้ 
ท�าการลงอุน่เครือ่งปรบัจนูทดสอบผูเ้ล่นในแต่ละต�าแหน่ง
ไปแล้วหลายเกม รวมทัง้ส่งทมีไปร่วมท�าศกึสีเ่ส้า โดยโค้ช 
รุยส์ นาสซิเมนโต้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ อาร์มี่ ยูไนเต็ด 
นั้นก็ได้เน้นลูกทีมฝึกซ้อมฟิตร่างกาย และใส่เเทคติก
ต่าง ๆ  เพือ่ให้ทมีพร้อมมากทีส่ดุ โดยเน้นทมีเวร์ิกเป็นหลกั
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีม หลังจากน�าทีม
อุ ่นเครื่องมา ๓ เกม ผลงานน้ันยังไม่พบกับชัยชนะ
แต่รูปแบบการเล่นนั้นเริ่มปรับจูนไปในทางที่ดี

“สภุาพบรุษุวงจกัร” อาร์มี ่ยไูนเตด็ ในซซีัน่นี ้ได้ 
๕ แข้งนอกครบกับการร่วมบู๊ ไทยลีก ๒ ฤดูกาล ๒๐๑๘ 
เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยนักเตะเก่าจากปีก่อน ๑ ราย 
คือ โรดริโก้ ฟรานเชส เซ็นเตอร์บราซิล, ฮัสซัน ซันนี่ 
โควตาอาเซยีน ต�าแหน่งผูร้กัษาประต ูและนกัเตะใหม่อกี 
๓ ราย ประกอบด้วย กองหน้าบราซลิ ทีอ่มิพอร์ตเข้ามาใหม่ 
เอริเวลโต้ เอมิเลียโน่ ดา ซิลวา ซึ่งรายนี้เคยเล่นกับทีมใน
โปรตุเกส เบาวิสต้า,  สปอร์ติ้ง โควิลญ่า มาแล้ว, ดีเอโก้ 
ดา คอสต้า ลิม่า เคยเล่นกับสงขลา ในฤดูกาลที่ผ่านมา 
ต�าแหน่งกองกลาง อกีรายกค็อื กองกลางอริกั โควตาเอเชยี

ทีเ่คยเล่นกบัทมี เอม็เมน, เฮราเคิล่ส์, เทลสตาร์ ในลกีรอง
ฮอลแลนด์ รวมถึงซีเรียนสก้า ในลีกสวีเดนมาแล้วด้วย 
ท้ัง ๕ ราย ท่ีมาร่วมทัพจะเป็นนักเตะท่ีมีคุณภาพ
เพยีงพอทีจ่ะพาอาร์มี ่ยไูนเตด็ กลบัสูไ่ทยลกี ๑ ในฤดกูาล 
๒๐๑๙ ได้หรือไม่ อีกไม่ช้าจะได้รู้กัน

ส�าหรับการเตรียมทีมก่อนจะลงสนามนัดแรก 
ด้วยการเปิดบ้านเจอกับ หนองบัวพิชญ เอฟซี ในนัดแรก 
ที ๒ ฤดูกาล ๒๐๑๘ ทีมอาร์มี่ฯ มีคิวอุ่นเครื่องอีก ๔ นัด 
ประกอบด้วย ๒๓ ม.ค.๖๑ พบ แบงค็อก ที่สนามราชมังฯ 
ผลเสมอกันไป ๒ - ๒ วันที่ ๒๖, ๒๘ ม.ค.๖๑ ไปเล่น
รายการพเิศษทีฉ่ะเชงิเทรา เป็นการเตรยีมทพัหนสดุท้าย
ก่อนเปิดฤดูกาล ๒๐๑๘

อาร์มี่ ยูไนเต็ด ในฤดูกาลนี้ มีการปรับทัพกัน
ค่อนข้างเยอะ ไล่ตั้งแต่กุนซือใหญ่ ซึ่งดึงเอา รุยส์ 
นาสซเิมนโต้ ชาวโปรตเุกส มาคมุทพั ซึง่มโีปรไฟล์สวยหรู 
เป็นโค้ชโปรไลเซนส์ เคยค้าแข้งกับ เอฟซีโปร์ตูและ
ทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่ ผ่านการคุมทีม บราก้า และ 
มารติโิม่, โอลฮาเนนเซ่ และทมีในลกี ยเูออ ีกบัจนี มาแล้ว 
ก็ต้องลุ้นว่าการท�างานในไทยลีก มันจะง่ายส�าหรับเขา
หรือไม่ แต่เขามั่นใจว่าแฟนบอลจะชอบสไตล์การท�าทีม
แบบเขา และเป้าหมายของเขานัน้ชดัเจนกพ็าทมีกลบัขึน้
ลีกสูงสุดให้ได้

ส่วนนกัเตะนัน้ ซซีัน่นีป้รบัทพักนัยกชดุ ตวัหลกั
เดมิอย่าง มาร์กอส วนิซิอิสุ, มลิาด มานชวัร์ ดเิอโก้ อลัเวส, 
ซเดนโก้ คาปราลกิ, อภริกัษ์ วรวงษ์, อรรถพงศ์ หนพูรมนัน้ 
ย้ายออกไปหมด ต่างชาติเก็บไว้คนเดียวคือ โรดริโก้ 
ฟรานเชส เซน็เตอร์ชาวบราซลิ 

นีค่อืขมุก�าลงัของ อาร์มี ่ ยไูนเตด็ ทีจ่ะลงท�าศกึ
ไทยลกี ๒ M 150 Championship 2018 โดยจะต้องพบกบั
คูแ่ข่งอกีหลายทมีทีเ่ป้าหมายนัน้คอืขึน้สูท่ี ่๑ เหมอืน ๆ  กนั 
ไม่ว่าจะเป็น อดุรธาน ีเอฟซ,ี ระยอง เอฟซ,ี ขอนแก่น เอฟซ,ี 
เชยีงใหม่ เอฟซ,ี ศรสีะเกษ เอฟซ ีและทมีอืน่ ๆ  ทีม่เีป้าหมาย
เดียวกัน ส่วนว่าผลงานของอาร์มี่ฯ จะออกมาดีแค่ไหน
อย่างไร ไม่นานจะได้ลุน้กนั

ในช่วงที่ผ่านมามีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเพ่ิมขึ้น 
และพบว่ามีผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโรต้าในกลุ่มผู้ใหญ่เพ่ิมขึ้นด้วย 
เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ท�าให้เชื้อไวรัส
เติบโตและทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า
เกิดจากการรับเชื้อที่มากับอาหารและน�้าโดยตรงเข้าทางปาก หรือ
โดยอ้อม หลังการสัมผัสกับเคร่ืองใช้หรือของเล่นต่าง ๆ ที่ปนเปื้อน
อุจจาระที่มีเช้ือไวรัส อาการของโรคคือ มีไข้ อาเจียน และท้องเสีย 
ถ่ายเหลวเป็นน�า้ ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก จ�าเป็นต้องเข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการขาดน�้า การติดเชื้อซ�้าเกิดขึ้นได้
ทุกกลุ่มอายุ แต่การติดเชื้อซ�้าความรุนแรงจะน้อยลง

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคขอแนะน�าให้ประชาชนใช้มาตรการ 
“กนิร้อน ช้อนกลาง ล้างมอื” ดงันี ้๑. รบัประทานอาหารทีป่รงุสกุใหม่
ด้วยความร้อนและสะอาด ๒. การใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน ๓. หม่ันล้างมือให้สะอาด 
ด้วยน�้าและสบู่ ทั้งก่อนและหลังปรุงอาหาร หากมีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงภายในบ้าน ควรท�าความสะอาดห้องน�้า
ด้วยน�้ายาที่มีสารประกอบจ�าพวกคลอรีน เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (๒%) คลอรอกซ์ และไฮเตอร์ เป็นต้น และ
ท�าความสะอาดของเล่น เครื่องใช้ ด้วยน�า้ยาฆ่าเชื้อ หรือน�าไปตากแดด หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
ข้อมูล โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๔๒

 

อาร์มี่ ยูไนเต็ด

เช็กขุมก�ำลัง

ภัยใกล้ตัว ป้องกันได้ เพียงกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

โดย : กรมแพทย์ทหารบก

โดย : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ไวรัสโรต้า

การเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน
ท�าให้หลายองค์กรต้องตื่นตัว เพื่อเตรียมพร้อม
ในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้องค์กรยังคงก้าวหน้าต่อไปได้อย่าง
ไม่หยุดยั้ง บุคลากรถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญ
ส่วนหนึง่ทีจ่ะน�าพาให้องค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็ จงึ
ไม่น่าแปลกใจทีห่ลายหน่วยงาน หลายบรษิทั ให้
ความส�าคญักบัการพฒันาบคุลากรภายในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการสร้างบรรยากาศในการ
ท�างานท่ีมีความสุขถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญไม่แพ้กัน 
หากว่าบุคลากรมคีวามสบายใจและมคีวามสขุใน
การท�างาน ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท�างานเพิ่มมากขึ้น

สถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับก
จงึได้มกีารจดัการบรรยายพเิศษขึน้ 
ในหัวข้อ “พลิกโฉม TV5HD1 สู่
องค์กรสร้างงาน สร้างสุข” โดย 
อาจารย์ภูชิสส์ ศรีเจริญ ประธาน
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม 
(HCC) มาบรรยายให ้ความรู ้
เกี่ยวกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม การบริหารงานอย่าง

สร้างสรรค์และการสร้างองค์กร 
แห่งความสุข รวมไปถึงการสร้าง
สุนทรียภาพของชีวิต ความสมดุล
กบัความสขุในการท�างาน การสร้าง
บรรยากาศในการท�างาน และ
กรอบความสุข หรือ HAPPY 8 
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมย่อย ๆ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมท�า อาทิ 
กิจกรรมการหัวเราะเพื่อสุขภาพ 

และกจิกรรมการปรบัความคดิบวก
พลังแห ่งความสร ้างสรรค ์ เพื่อ
พฒันาตนเอง ซึง่เจ้าหน้าทีส่ามารถ 
น�าความรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้ได้ เพื่อ
สร ้ างกระบวนการความคิด ท่ี
สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ และมี
ความสุขทั้งในเรื่องของการท�างาน
และการใช้ชีวิตประจ�าวันต่อไป...

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๙ วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑14



๑๕ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๙ วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ส่วนก�ำลังรบ
และส่วนภูมิภาค
กองทัพภาคที่ ๔

“

จจุบันนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าลดลงเนื่องจากจ�านวนประชากรเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีเกิดจากการบุกรุก              

พ้ืนที่ป่าเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยและแหล่งท�ากิน รวมทั้งภัยธรรมชาติและการกระท�าของมนุษย์                     

ด้วยปัจจัยเหล่านี้ท�าให้ป่าไม้มีปริมาณที่ลดลง ซึ่งสาเหตุที่ส�าคัญอีกประการ คือ การเกิดไฟไหม้ป่า 

อันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตสุขภาพและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก

	 ส�ำหรับพื้นที่ป่ำทำงตอนใต้ของประเทศไทยเป็นป่ำที่มีลักษณะพิเศษที่เรียกกันว่ำ	 ป่ำพรุ	 คือ																								

เป็นป่ำดิบชื้นอยู ่ในพื้นที่ลุ ่ม	 เกิดจำกแอ่งน�้ำจืดเกิดกำรทับถมของใบไม้ติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน																																

มีกำรสะสมชั้นดินอินทรียวัตถุ	 เช่น	 ซำกพืช	 ซำกสัตว์	 เศษใบไม้	 จนย่อยสลำยซ�้ำๆ	 กลำยเป็นดินอินทรีย์ที่มี

ลักษณะยืดหยุ่นเหมือนฟองน�้ำมีควำมหนำแน่นน้อย	อุ้มน�้ำมำก	สภำพทั่วไปของป่ำพรุพื้นด้ำนลำ่งจะเป็นพรุ													

ท่ีมีน�้ำขังตลอดปี	 น�้ำจะมีสีน�้ำตำลเข้มอันเกิดจำกกำรทับถมของใบไม้	 สำมำรถน�ำน�้ำมำใช้ในกำรอุปโภค																	

บริโภคได้	 ระบบนิเวศป่ำพรุจะมีควำมหลำกหลำยและมีลักษณะพิเศษกว่ำป่ำชนิดอื่น	 คือ	 ลักษณะรำก																				

ของต้นไม้ลักษณะรำกแขนงแผ่ออกไป	 ดังน้ันต้นไม้ในป่ำพรุจึงมักอยู่กันเป็นกลุ่มหำกต้นใดต้นหนึ่งล้ม																						

อีกต้นจะล้มตำมไปด้วย					

	 ส�ำหรับกำรเกิดไฟไหม้ป่ำพรุ	หรือเรียกว่ำ	ไฟไหม้	๒	มิตินั้น	เพรำะมีไฟไหม้ทั้งแนวรำบและแนวดิ่ง														

ในผวิดนิและในระดบัใต้ดนิซึง่ไม่เหมอืนป่ำบกทัว่ไป		ลกัษณะกำรเผำไหม้มคีวนัมำกและไม่สำมำรถหำจดุก�ำเนดิ

ของต้นเพลิงที่อยู ่ใต้ดินได้เนื่องจำกมีกำรทับถมของเศษใบไม้ขยำยเป็นบริเวณกว้ำงและดับได้ยำก																																	

ใช้ระยะเวลำนำน	 สิ้นเปลืองท้ังงบประมำณและก�ำลังพลในกำรดับไฟ	 ดังนั้นกำรแก้ไขไฟไหม้ป่ำพรุควรรีบ																

ดับไฟให้ได้เร็วที่สุด	ส�ำหรับกำรเกิดไฟไหม้ป่ำพรุในพื้นที่ภำคใต้พบใน	๒	พื้นที่เสี่ยงที่ส�ำคัญ	ได้แก่

	 ๑.	 ปำ่พรุควนเคร็ง	มีเนื้อที	่๑๖๕,๘๒๕.๒๕	ไร่	ครอบคลุมพื้นที่ใน	๓	จังหวัด	ได้แก่	นครศรีธรรมรำช	

สงขลำ	และพัทลุง	เป็นป่ำพรุที่มีควำมอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งระบบนิเวศขนำดใหญ่	ซึ่งป่ำพรุควนเคร็งมีไฟปำ่

เกิดขึ้นทุกปี	ปีละไม่ต�่ำกว่ำ	๑๐๐	ครั้ง	โดยมำตรกำรจัดกำรไฟไหม้คือ	มีสถำนีควบคุมไฟป่ำ	จ�ำนวน	๓	สถำนี	

หน่วยดับไฟ	๘	หน่วย	ก�ำลังพล	๑๕๐	นำย	และมีชุดก�ำลังพลเสริมที่เรียกว่ำ	ชุดเสือไฟ	ประสำนงำนกำรปฏิบัติ

กับกองทัพภำคที่	 ๔	 ในกำรขอรับกำรสนับสนุนก�ำลังพลและยุทโธปกรณ์จำก	 มทบ.๔๑,	 ช.๔๐๑/ช.๔๐๒	

สนับสนุนและจัดชุดลำดตระเวณบริเวณจุดเสี่ยงพร้อมให้ควำมรู ้กับประชำชนให้รู ้สึกรักและหวงแหน

ทรัพยำกรธรรมชำติป่ำพรุ	 รวมถึงกำรจัดเขตพื้นท่ีท�ำกินของประชำชนให้ชัดเจนโดยบูรณำกำรร่วมกับ																

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	อำทิ		ศบภ.จังหวัด/ฝนหลวงกำรเกษตร

	 ๒.	 ป่ำพรุโต๊ะแดง	 หรือป่ำพรุสิรินธร	 ครอบคลุมพ้ืนที่หลำยอ�ำเภอของจังหวัดนรำธิวำส	 มีเน้ือที่	

๑๖๕,๓๖๕	ไร่	ซึ่งเป็นป่ำที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยจนได้ชื่อวำ่	“ป่ำเดียวน�้ำเดียวในดินแดน”		

ส�ำหรับมำตรกำรป้องกันไฟป่ำ	 มีสถำนีควบคุมเพลิง	 ๓	 สถำนี	 หน่วยดับไฟเคล่ือนที่	 ๗	 หน่วย	 ก�ำลังพล																		

๑๒๐	 นำย	 ซ่ึงรับกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟไหม้ป่ำพรุสิรินธรจำกหน่วยงำน																		

ท่ีเกี่ยวข้องในส่วนของกองทัพภำคที่	 ๔	 โดยได้สนับสนุนก�ำลังพล	 ยุทโธปกรณ์	 ประกอบด้วย	 มทบ.๔๖,																		

พล.ร.๑๕	และกองพลพัฒนำ	๔	ดงันัน้สรปุโดยภำพรวมของมำตรกำรทีส่�ำคญั	น่ันคอื	ต้องรบีจดักำรดบัไฟไหม้

ป่ำพรุให้ได้ตั้งแต่เกิดสถำนกำรณ์	 เพรำะถ้ำมีเพลิงไหม้จะสูญเสียก�ำลังพลและเสียค่ำใช้จ่ำยด้ำนงบประมำณ																															

ในกำรดับไฟป่ำเป็นจ�ำนวนมำก

	 จะเห็นได้ว่ำควำมส�ำคัญของป่ำพรุในพื้นที่ภำคใต้เปรียบเสมือนแหล่งอำหำรของสัตว์น�้ำทั้งหลำย														

รวมถึงเป็นแหล่งวัตถุดิบในกำรประกอบอำชีพจนเกิดเป็นศูนย์ศิลปำชีพเนินธัมมัง	 จังหวัดนครศรีธรรมรำช															

เมื่อครั้งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 รัชกำลที่	 ๙	 และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	 พระบรมรำชินีนำถ																												

ในรชักำลที	่๙	เสดจ็ประพำสในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมรำช	และป่ำพรโุต๊ะแดงยงัเป็นแหล่งสร้ำงโอโซนทีใ่หญ่

ช่วยเก็บน�้ำยำมฤดูแล้ง	ชะลอน�้ำหลำกในฤดูฝนได้อีกด้วย	อีกทั้งยังมีควำมส�ำคัญในระบบนิเวศวิทยำของพื้นที่

รอบๆ	ป่ำมีควำมสวยงำมและเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงธรรมชำติให้ผู้ที่เข้ำไปศึกษำอีกด้วย

 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น กองทัพภาคที่ ๔ มีความตระหนักและให้ความส�าคัญกับการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวโดยได้มีการจัดเตรียมแผนบูรณาการกับทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีเพื่อให้ปัญหา

การเกิดไฟไหม้ป่าในพื้นท่ีภาคใต้ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเอื้อให้เกิดการส่งเสริมพัฒนา   

ผืนแผ่นดินในพื้นที่ภาคใต้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู ่ชั่วลูกหลาน                   

ภายใต้นโยบายด้านการพัฒนาประเทศของรัฐบาล “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

กองทัพภาคที่ ๔ 
กับการแก้ไขปัญหาไฟป่า

ในพื้นที่ภาคใต้
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ในราชการกองทัพบก

จัดท�าเพื่อเผยแพร่ข่าวและกิจกรรมของกองทัพบก โดย ส�านักงานเลขานุการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก 
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