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ข่าวเด่นในเล่ม
 ผบ.ทบ. ให้ทุกหน่วยสนับสนุนการจัดงาน “อุ ่นไอรัก  
คลายความหนาว” อย่างเต็มท่ี ย�้าประชาชนต้องได้รับ 
ความช่วยเหลือในทันทีทุกสถานการณ์

 ทบ. เข้าช่วยบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑E -ma i l  :  a rmynews04@yahoo . com

 For Country, Religions, Monarchy, and People
เ พื ่อ ช า ติ   ศ า ส น์    ก ษ ัต ร ิย์   แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น

 ผบ.ทบ. เยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการ มุ ่งกระชับ 
ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

๑๐๘ - ๙ ๑๕

กิจกรรมสมาคมแม่บ้านทหารบก โรงเรียนฝึกสอนฟุตบอล 
กองทัพบก ทภ.๑

นรด. ปรับโครงสร้างการจัดหน่วย



ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑๒

แต่แล้วแสงแห่งความหวงักไ็ด้ทอทอดมาสูร่าษฎร 
ในพื้นที่ เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จพระราชด�าเนินไป
ทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๓ ทรงรับการถวาย
รายงานจากกรมชลประทาน พระราชทานค�าแนะน�า
เพื่อการพัฒนาแหล่งน�้าธรรมชาติหนองอึ่ง ให้เอื้อ
ประโยชน์แก่ราษฎรอย่างทั่วถึง จึงน�าไปสู่การจัดตั้ง
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร

นบัตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา การด�าเนนิงานโครงการ 
พัฒนาพื้นที่บริ เวณหนองอึ่ ง  อันเนื่ องมาจาก 
พระราชด�าริ จึงได้เริ่มต้นขึ้น โดยเป็นโครงการ 
ในลักษณะบูรณาการ พระราชทานแนวทางในการ
ด�าเนินงานครอบคลุม ๓ ส่วน นั่นคือ 

การฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด�าเนินการ 
ฟื ้นฟูป่าดงมัน ที่อยู ่โดยรอบพื้นที่หนองอึ่ง ด้วย 
แนวพระราชด�าริปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 
โดยให้ราษฎรเข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรมการอนรุกัษ์
ป่าชุมชน ปลูกฝังจิตส�านึกรักและหวงแหนทรัพยากร
ป่าไม้ จัดตั้งเป็น “ป่าชุมชนดงมัน”

งานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
ด้วยการให้องค์ความรู้แก่ราษฎรเห็นคุณค่าอนุรักษ์
ดินและน�้า ด้วยการปลูกหญ้าแฝก ขุดลอกหนองอึ่ง 
เพื่อเป็นแหล่งน�้าส�าหรับท�าการเกษตร และเป็น 
แหล่งขยายพันธุ์ปลา

สภาพความแห้งแล้งกันดาร ขาดแคลนแหล่งน�า้ 
เพื่อการอุปโภคบริโภค น�้าเพื่อการเกษตรกรรม  
และปัญหาน�า้ท่วมไร่นาในฤดนู�า้หลาก คอืปัญหาความ
ทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นกับราษฎรในเขตต�าบลค้อเหนือ  
อ�าเภอเมืองยโสธร จ�านวน ๗ หมู่บ้าน กว่า ๗๔๐  
ครัวเรือน เป ็นป ัญหาความทุกข ์ร ้อนที่ เกิดขึ้น 
เป็นประจ�าทุกปี

เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าว มีสภาพลุ่มต�่า 
เมื่อถึงฤดูฝนน�้าจึงไหลหลากเข้าท่วมไร่นา เส้นทาง
คมนาคมและที่ตั้งชุมชนเป็นบริเวณกว้างนับหม่ืนไร่  
ส่งผลให้พืชผลส่วนใหญ่ของราษฎร โดยเฉพาะ 
ข้าวนาปี เสียหายเป็นจ�านวนมาก เมื่อถึงฤดูแล้ง 
ราษฎรก็ขาดแคลนน�้าในการด�ารงชีวิตและประกอบ
อาชีพ 

ปีแห่งพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงวางรากฐาน 

การพัฒนาที่ยั่งยืนในโครงการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ จังหวัดยโสธร

๒๐
ด้วยพระบารมีที่หนองอึ่ง

น�า้ท่าบริบูรณ์น�้ำท่ำบริบูรณ์

ไปจนถึงการพัฒนาอาชีพ ให้ความรู ้ทาง 
การเกษตรสาขาต่าง ๆ ไปจนถึงการส่งเสริมงาน 
ศิลปาชีพและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

ปัจจุบัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณโครงการ
พัฒนาพื้นที่บริ เวณหนองอึ่ ง  อันเนื่ องมาจาก 
พระราชด�ารใินสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชริาลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ได้ท�าหน้าที่เป็นดั่งคลังความรู้  
ครอบคลุมทั้งทางด้านดิน น�้า ป่า และงานส่งเสริม
อาชีพให้กับราษฎร ขยายผลต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปจากป่าชุมชน เช่น เห็ดชนิดต่าง ๆ  
ไข่มดแดง เพื่อจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับราษฎร

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. เข้าช่วยบริหารและจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม.ให้มีการผ่อนผันได้ถึงปี ๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากลและสอดคล้องกับสภาพความต้องการแรงงานของประเทศมากยิ่งขึ้น

เมือ่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ คณะรฐัมนตรมีมีตผ่ิอนผนั
ให้แรงงานต่างด้าวทีท่�างานในกจิการประมงทะเลและกจิการ
แปรรูปสัตว์น�า้ รวมทั้งแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว 
เมียนมา  อยู่ในราชอาณาจักรและท�างานในประเทศไทย
ชั่วคราว เพื่อด�าเนินการพิสูจน์สัญชาติ โดยจะต้องเข้า
รายงานตัวภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และพิสูจน์สัญชาติ
ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงจะได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจกัรและท�างานถงึ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ และ ๓๑ 
มนีาคม ๒๕๖๓ ตามล�าดบันัน้ กองทพับกในนามกองก�าลงัรกัษาความสงบเรยีบร้อยท่ีได้สนบัสนนุการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว
ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง ขณะน้ีได้ก�าชับให้หน่วยทหารในพื้นที่ได้ศึกษา
ในรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวท�างานอยู่เป็นจ�านวนมาก รวมถึงการอ�านวยความสะดวกในการผ่านเข้า-ออก ตามระเบียบของ
ทางราชการในพืน้ทีช่ายแดน เพือ่ช่วยให้การบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามท่ีคณะรฐัมนตรเีห็นชอบ นอกจากนีย้งัช่วย
ชีแ้จงผูป้ระกอบการและประชาชนให้รบัทราบและเข้าใจถงึแนวทางการปฏิบตัติามท่ีคณะรฐัมนตรผ่ีอนผนั เพือ่ท่ีจะช่วยให้การ
ควบคุมและดูแลแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับสภาพความต้องการแรงงานของประเทศยิ่งขึ้น 
อนัจะก่อให้เกดิผลดทีัง้ด้านความมัน่คงและด้านเศรษฐกจิโดยรวมในระยะยาว  ในขณะเดยีวกนัขอให้ทุกส่วนช่วยกนัก�ากบัดแูล 
อย่าให้มีการสร้างความเข้าใจผิดหรือการแสวงหาผลประโยชน์จากเรื่องนี้ 

ทั้งนี้ ในปัจจบุนักองก�าลังรกัษาความสงบเรยีบร้อยยงัคงสนบัสนนุกระทรวงแรงงานในการตรวจสอบตามสถานประกอบการ 
โรงงาน หรือสถานประกอบการอื่น ๆ เพื่อป้องกันการลักลอบหาประโยชน์จากแรงงานต่างด้าว ทั้งบริเวณแนวชายแดนและ
พื้นที่ภายในประเทศ

ผบ.ทบ. เดนิทางไปยงัรฐัฮาวาย สหรฐัอเมรกิาอย่างเป็นทางการเพือ่กระชบัความ
สัมพันธ์อันดีและหารือข้อราชการท่ีเก่ียวข้องกับความร่วมมือระหว่าง ทบ. และ กกล.
ทบ.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก

เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๖ ก.พ.๖๑ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. พร้อมภริยาและ
คณะ เดินทางไปยังรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของ กกล.
ทบ.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (USARPAC) ตามค�าเชิญของ พล.อ.โรเบิร์ต บี. บราวน์ 
ผบ.กกล.ทบ.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพ
ทัง้สองให้มคีวามแน่นแฟ้นมากยิง่ขึน้ รวมทัง้หารอืข้อราชการทีเ่กีย่วข้องกบัความร่วมมอื
ระหว่าง ทบ. และ กกล.ทบ.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก 

ทั้งนี้การเดินทางไปครั้งน้ี ผบ.ทบ. ยังได้ไปเย่ียมชมฐานทัพ Wheeler Army 
Airfield (AAF) พร้อมชมพื้นที่การฝึก Kahaku Training Area จากนั้นได้เดินทางไป
หน่วยฝึก Lightning Academy เพือ่เยีย่มชมพืน้ทีแ่ละอปุกรณ์การฝึก รบัฟังการบรรยาย
สรุปและชมการสาธิต

ผบ.ทบ. เยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการ 
มุ่งกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ทบ. เข้าช่วยบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

ข่าวเด่นในเล่ม ๓

ส่วนบัญชาการ   
 - การฝึกผสมกับ ทบ.ประเทศเพื่อนบ้าน ยก.ทบ. ๑๑  

ส่วนการศึกษา
 - คอลัมน์ Arming your English ติดอาวุธทางภาษา ๑๒

ส่วนส่งก�าลังรบและส่วนภูมิภาค
 - นรด. ปรับโครงสร้างการจัดหน่วย ๘ - ๙  
 - โรงเรียนฝึกสอนฟุตบอลกองทัพบก ทภ.๑ 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 : พ.ท.วีรยุทธ์ น้อมศิริ  ขว.ทบ.

ภาพปกหลัง : ศูนย์รวบรวมภาพถ่ายกองทัพบก

ผบ.ทบ. ให้ทุกหน่วยสนับสนุนการจัดงาน 
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” อย่างเต็มที่ 

ย�า้ประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือในทันทีทุกสถานการณ์

ผบ.ทบ. สั่งการทุกหน่วยสนับสนุนการจัดงาน 
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” นอกจากนี้ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยขบัเคล่ือนโครงการ “ไทยนยิม ยัง่ยนื” พร้อมก�าชบั
ให้ช่วยเหลือประชาชนตามสถานการณ์อย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๖๑ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 
เลขาธกิารคณะรกัษาความสงบแห่งชาต/ิผูบ้ญัชาการทหารบก 
เป็นประธานการประชมุส�านกัเลขาธกิารคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ หลังจากนั้นเป็นการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง
กองทัพบก โดยได้ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนการจัดงาน 
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่าง ๘ กุมภาพันธ์ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า 
ทั้งเรื่องการก่อสร้างสถานที่จัดงาน การดูแลความปลอดภัย 
การอ�านวยความสะดวกให ้กับประชาชน รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมชมงาน ด้วยการ
แต่งกายชุดไทยย้อนยุค ทั้งนี้ ในส่วนของกองทัพบกจะเป็น
ส่วนหนึง่ในการจดัแสดงดรุยิางค์ ๔ เหล่าทัพ และการออกร้าน
ในนามสมาคมแม่บ้านกองทัพบกในลักษณะย้อนยุค รวมถึง
การจัดก�าลังพลจิตอาสาช่วยอ�านวยความสะดวกบริเวณงาน 
เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแนวทางพระราชทาน และ
ให้ประชาชนมีความสุข

ในด้านการท�างานของกองทพับกในนามของกองก�าลงั
รักษาความสงบเรียบร้อย เลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาตไิด้เน้นย�า้ให้ด�ารงความมุง่หมายในการดแูลความสงบ
เรียบร้อยโดยรวม แก้ไขปัญหาในทุกสถานการณ์อย่าง
เหมาะสมด้วยความระมัดระวัง มีความยืดหยุ่นภายใต้การ
ด�ารงไว้ซึ่งกรอบของกฎหมาย และความสงบสุขของสังคม

อย่างชดัเจน โดยเฉพาะการสนบัสนนุตามนโยบายของรฐับาล 
ขอให้ทุกส่วนได้ศึกษาในรายละเอียด รวมถึงก�าหนดและ
บริหารจัดการวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย ท้ังนี ้ในช่วงต่อไป กองก�าลงัรกัษาความสงบเรยีบร้อย
จะเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนโครงการ 
“ไทยนยิม ยัง่ยนื” ซึง่เลขาธกิารคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
มอบหมายให้ทุกหน่วยได ้คัดสรรเจ ้าหน้าท่ี ท่ีมีความรู ้
ความสามารถในการอธิบายและสร้างความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม และพร้อมปฏิบัติงานร่วมกับ
ส่วนราชการต่าง ๆ  ในนามทมีขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศไทย
ระดับต�าบล ๗,๖๖๓ ต�าบล ซึ่งจะเริ่มโครงการในเดือน
กุมภาพันธ์นี้ นอกจากนี้ ผบ.ทบ. ยังเน้นย�า้ด้านการช่วยเหลือ
ประชาชนตามสถานการณ์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการเตรียม
รับมือกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ 
เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
เจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ร่วมรณรงค์สร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหา
และลดการเผาป่าในพื้นที่เสี่ยง

ทั้งนี้ ผบ.ทบ. ยังได้แสดงความมั่นใจว่าสถานการณ์
บ้านเมืองจะเป็นไปด้วยดี พร้อมระบุว่าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิยงัเป็นกลไกหลกัทีจ่ะท�าให้ประเทศเดนิหน้าไปสูก่าร
เลือกตั้งตามโรดแมป ซึ่งผู้บังคับหน่วยและทุกส่วนงานจ�าเป็น
ที่จะต้องทุ ่มเทการท�างานเพื่อส่วนรวม ดูแลช่วยเหลือ
ประชาชนในทุกด้าน สร้างให้สังคมไทยเดินหน้าไปตามกลไก
ที่ก�าหนดไว้
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พล.อ.สสนิ ทองภกัดี รอง ผบ.ทบ. ร่วมงาน “อุน่ไอรัก คลายความหนาว” พร้อมเดินชมนทิรรศการในงาน 
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ส�านักพระราชวัง กทม. เมื่อ ๙ ก.พ.๖๑

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. และคณะ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม “คืนความรัก
สู่ครอบครัว” พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน (อาวุธ ยุทธภัณฑ์ที่ยึดได้) 
ในพื้นที่ จชต. ณ ศาลาพินประเสริฐ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี เมื่อ ๒ ก.พ.๖๑

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสธ.ทบ. พร้อมภริยา ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” และก�าลังพล  
สลก.ทบ. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ส�านักพระราชวัง กทม. เมื่อ ๑๓ ก.พ.๖๑

n ทีมข่าวทหารบก

ทกุพืน้ที่
เข้าถึง

เม่ือ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก/ประธานสโมสร
ฟุตบอลอาร์ม่ี ยูไนเต็ด เป็นประธานเปิดตัวสโมสร
ฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด ประจ�าฤดูกาล ๒๐๑๘ 
ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดยมีคณะผู้บริหาร
สโมสรฯ คณะกรรมการฯ ด้านต่าง ๆ เข้าร่วมงาน
เป ิดตัวสโมสรฯ และนอกจากนี้มีการเป ิดตัว
ทัพนักเตะอาร ์มี่  ยูไนเต็ด ชุดสู ้ ศึกไทยลีก ๒ 
เอ็มร้อยห้าสิบ แชมป์เปี้ยนชิบ ๒๐๑๘ อีกด้วย 

โดยหลังจากงานเปิดตัวสโมสรฯ ผู้บัญชาการทหารบก/ประธานสโมสรฯ ได้ให้สัมภาษณ์
ต่อสื่อมวลชน ในประเด็นที่ส�าคัญดังนี้

สื่อมวลชน : เรื่องทหารที่ไปซูดานมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง และแผนงานเป็นอย่างไร

ผบ.ทบ. : ปัจจุบันก็อยู่ในขั้นตอนของการด�าเนินงาน ทราบว่าวันที่ ๕ กุมภาพันธ์นี้ ทางยูเอ็น
จะเข้ามาดคูวามพร้อม ขณะนีท้ั้งหมด ๒๖๘ คนกอ็ยูใ่นขัน้ของการเตรยีมการ หลงัจากการดคูวามพร้อม
ในช่วง ๕ - ๙ ของยเูอ็นแล้วกจ็ะเป็นการเตรยีมการในเรือ่งของการศึกษาภาษาอังกฤษระยะหนึง่ ประมาณ
เดอืนหนึง่ หลังจากนัน้กจ็ะไปฝึกรวมที ่กช. ประมาณเดอืนมนีาคม-เมษายน พอหลงัเมษายนกไ็ปฝึกหน่วย
แต่ละหน่วย ก็แยกฝึก และก็ไปเตรียมความพร้อมในการเดินทาง ทราบว่าส่วนล่วงหน้าจะเดินทาง
ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม และส่วนใหญ่ก็จะเดินทางในปลายเดือนกรกฎาคมครับในกรอบนี้

สื่อมวลชน : มีการดูแลยุทโธปกรณ์อย่างไร

ผบ.ทบ. : ขณะนี้ก็ได้ด�าเนินการอยู่แล้วนะครับ ยุทโธปกรณ์ก็ใช้ของเรา วันที่ ๕ ยูเอ็นมาดู 
เขาก็จะประเมินเรื่องนี้ด้วย ขณะนี้ทาง กช. ก็เตรียมการไว้หมดแล้ว ครบแล้ว ทั้งทางหมวด ช.สนาม 
หมวด ช.ทางระดับ

สื่อมวลชน : เป็นไปได้ไหมที่ยูเอ็นจะเพิ่มเติมยุทโธปกรณ์ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ

ผบ.ทบ. : กม็คีวามเป็นไปได้ครบั ตรงนัน้กม็กีารพดูคุยกนัอีกที หลงัจากท่ีมกีารตรวจความพร้อม
ในช่วงสัปดาห์หน้าเรียบร้อยแล้ว

สื่อมวลชน : เราจะน�าความรู้อะไรไปเพิ่มเติมให้เขาบ้าง

ผบ.ทบ. : ทกุครัง้ทีผ่่านมาทางก�าลงัทหารของเราทีอ่อกไปกน็�าสิง่ด ีๆ  ทีเ่ราท�าอยูใ่นประเทศไทย
ไปเผยแพร่ เช่น ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชด�าริต่าง ๆ น�าไปเผยแพร่ขยายผล 
สิ่งเหล่านี้ในส่วนเราเราถือว่าเราเห็นกันชินตาแล้ว แต่ในส่วนต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องใหม่ และ
หลายคนที่น�าไปใช้เกิดประโยชน์ เราก็น�าสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่ด้วยนะครับ

สือ่มวลชน : และจะท�าอย่างไรให้เขาประทบัใจ มกีารเน้นย�า้ก�าลงัพลให้ปฏบิตัอิย่างไรเพือ่สร้าง
ความพึงพอใจบ้าง

ผบ.ทบ. : คือในกรอบนี้ผมคิดว่า
๑. ก็คืออยู่ในสัญชาตญาณของความเป็นทหารอยู่แล้ว ทหารไทยค่อนข้างมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี 

ไม่ว่าจะไปอยูท่ีไ่หนกต็ามแต่ กจ็ะได้รบัการยอมรบั ส่วนที ่๒. กค็อืหน่วยเองกม็โีครงการในการฝึก ช่วงฝึก
เตรยีมการทีจ่ะให้ความรูค้วามเข้าใจกบัก�าลงัทหารทีอ่อกไป นอกจากไปท�าภารกจิเพือ่สนัตภิาพแล้วสิง่ที่
ต้องการก็คือไปเผยแพร่ชื่อเสียงของกองทัพบกไทยด้วย น�าโครงการพระราชด�าริต่าง ๆ ไปเผยแพร่ให้
พี่น้องในพื้นที่เซาท์ซูดานได้รับทราบในแนวทางด้วย ซึ่งทั้งหมดก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของพี่น้อง
ที่เป็นประชาชนพลเรือนครับ ขอบคุณนะครับ

สื่อมวลชน : ถามเรื่องการเคลื่อนไหวในขณะนี้

ผบ.ทบ. : คือในปัจจุบันก็มีกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้น ในทางปฏิบัติฝ่ายความ
มั่นคงเองก็คงต้องเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย เพราะว่าเกรงว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการน�าไปสู่
ความรุนแรง ผมพูดตรง ๆ นะครับ และก็น�าพาบ้านเมืองออกไปสู่สถานการณ์แบบเดิม ๆ ประเทศเรา
เคยมบีทเรยีนเจบ็ปวดและสญูเสยีมาแล้วในอดตี เพราะฉะนัน้ในกรอบของการบงัคบัใช้กฎหมาย ผมถอืว่า
ต้องด�าเนนิการโดยเข้มงวด แต่กก็�าชบัฝ่ายความมัน่คงให้ด�าเนนิการโดยรอบคอบและรดักมุ ไม่ก่อให้เกดิ
การเผชิญหน้าโดยตรง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาบานปลายและมีผลกระทบถึงวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน 

สื่อมวลชน : เรามีความมั่นใจไหมครับ

ผบ.ทบ. : ในกรอบการพูดคุยก็มีการพูดคุยกันตลอดเวลา แต่บางคนก็มีความคิดความเชื่อ
ที่แตกต่าง แต่ผมบอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรอบของการด�าเนินงานของกฎหมาย
เป็นหลัก

พล.อ.วรีชยั อนิทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.๑ ผูแ้ทน ผบ.ทบ. เป็นประธานวนัสถาปนาหน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน 
ครบรอบ ๗๐ ปี โดยมี พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด. และคณะนายทหารระดับสูงให้การต้อนรับ 
ณ บก.นรด. เมื่อ ๒ ก.พ.๖๑

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.๒/ผช.ผบ.ศปก.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยด้านการส่งก�าลังบ�ารุง 
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพือ่รบัทราบปัญหาข้อขดัข้อง และตดิตามความคืบหน้าในการปฏิบตังิานของ 
ทภ.๔ และ บชร.๔ ณ ห้องประชุม บก.ทภ.๔ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๑

ผบ.ทบ./ประธานสโมสรฯ
เปิดตัวสโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด ประจ�าฤดูกาล ๒๐๑๘

เผย ก.ค. นี้ เตรียมส่งก�าลังพลปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน
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ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๗ กุมภาพันธ์ วันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๔๓
จัดท�าโครงการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของก�าลังพล เช่น โครงการ 
เลี้ยงแพะ เลี้ยงโค สวนดาวเรือง ปลูกพืชผักปลอดสารพิษบริเวณบ้านพัก  
และพื้นที่ว่างของหน่วย เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือจ�าหน่าย 
ช่วยเพิ่มรายได้ภายในครอบครัว การท�าน�้าหมักชีวภาพในครัวเรือน และ
ต่อยอดเป็นผลติภณัฑ์ เช่น น�า้ยาไล่แมลง ปุย๋น�า้ฮอร์โมน น�า้ยาอเนกประสงค์  
ดินอินทรีย์ จัดท�าโครงการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กต้ังแต่ในครรภ์จนถึง  
๓ ขวบ จัดกิจกรรมท�านุบ�ารุงศาสนา การปรับปรุงอาคารส�านักงาน  
และบ้านพักให้มีทัศนียภาพที่สวยงามน่าอยู่อย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ ๓๔ ปี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
ในนามของก�าลังพล มณฑลทหารบกที่ ๔๓ ขอตั้งปณิธานอันแน่วแน่ 
ที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ  
ภายใต้วิสยัทศัน์ มณฑลทหารบกที ่๔๓ “เป็นหน่วยสนบัสนนุหน่วยทหาร 
ในพื้นที่ และเตรียมสรรพก�าลังที่น่าเชื่อถือ บริหารจัดการเพื่อให้ก�าลังพล
และครอบครวัมคีณุภาพชวีติทีด่ ีมคีณุธรรม พร้อมเป็นทีพ่ึง่ของประชาชน
เมื่อเกิดภัย” ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสงบและปกป้องอธิปไตยของชาติ  
ให้ประชาชนมีความเป็นอยู ่อย่างสงบสุข ภายใต้ค�าขวัญกองทัพบก  
“เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”

ณฑลทหารบกที ่๔๓ จดัต้ังขึน้เมือ่วันที ่๑๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๒๗ 
โดยใช้นามหน่วย “จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช”  

(ส่วนแยกทุ่งสง) แปรสภาพหน่วยเป็น จังหวัดทหารบกทุ่งสง เมื่อวันที่  
๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๓ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ มณฑลทหารบกที่ ๔๑  
และแปรสภาพเป็น มณฑลทหารบกที่ ๔๓ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  

เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่ ๔ ปัจจุบันมี พลตรี ทวี เกิดสมบูรณ์  
ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๓

มณฑลทหารบกที่  ๔๓ มีหน้าที่รับผิดชอบต่ออธิปไตยและ 
ความมั่นคงของชาติทั้งในยามปกติและยามสงครามตามขอบเขตหน้าที ่
ที่กองทัพบกมอบหมาย ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และอ�าเภอทุ่งสง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช บังคับบัญชาก�าลังประจ�าถิ่นของ 
กองทัพบก ตามที่กระทรวงกลาโหมก�าหนด รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดี และ
การเรอืนจ�า ด�าเนนิการระดมสรรพก�าลงัสนบัสนนุหน่วยทหาร 
ในเขตพืน้ที ่ตลอดจนด�าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์การต่อสู้ 
เบ็ดเสร็จ และด�าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย  
และงานริเร่ิมต่าง ๆ เช่น การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ การปฏิบัติภารกิจสนับสนุนคณะรักษา 
ความสงบแห ่งชาติ  การจัดก� าลั งบางส ่วนสนับสนุน 
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า  
การรักษาความสงบเรียบร้อย การช่วยเหลือประชาชน พร้อม 
ส่งเสริมให ้ก�าลังพลยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ม

๒๙ กุมภาพันธ์ วันสถาปนาส�านักงานวิจัยและ
พัฒนาการทางทหารกองทัพบก

๒๔ กุมภาพันธ์ วันรบพิเศษ
น่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ก่อก�าเนิดขึ้นจาก กองพัน
ทหารพลร่ม เมื่อปี ๒๔๙๗ ต่อจากนั้นมีการขยายหน่วยมา 

ตามล�าดับ จนเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ ได้จัดตั้งศูนย์สงคราม
พิเศษ ขึ้น และถือเอาวันนี้เป็น “วันรบพิเศษ” ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๕  
มีนาคม ๒๕๒๖ ได้จัดตั้งหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษขึ้น เพื่อท�าหน้าที่ 
บงัคบับญัชาก�าลงัรบพเิศษทัง้ปวงแทนศนูย์สงครามพเิศษ และยงัคงยดึถอื
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เป็นวันรบพิเศษ มาจนถึงปัจจุบัน
 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นหน่วยปฏิบัติการที่หวังผล 
ทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของกองทัพบก มีภารกิจที่ต ้องปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่องทั้งในยามปกติและยามสงคราม ดังนั้น ก�าลังพลของ 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจึงต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา ความกล้าหาญ  
อดทน มีก�าลังกายที่แข็งแกร่ง และมีขวัญก�าลังใจที่ดีเยี่ยม พร้อมที่จะ 
ปฏบิตักิารในทกุพืน้ทีโ่ดยไม่มคีวามลงัเลแม้แต่น้อย “นักรบพิเศษ” พร้อมที่ 
จะเป็นผู้พลีชีพเพื่อรักษาปกป้องประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
และประชาชน ฉะนัน้ นกัรบพเิศษทกุนายจงึต้องเป็นผูท้ีอ่ยูใ่นระเบยีบวนัิย 
อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงจัง ตั้งใจ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว 
และมีความเป็นทหารอาชีพ

จากภารกิจและขีดความสามารถดังกล่าว คงกล่าวได้ว ่า  
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษสามารถปฏิบัติการพิเศษได้หลากหลาย 
รูปแบบโดยไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่องเวลา ระยะทาง และสภาพภูมิประเทศ  
มีความคล่องแคล่วในการเคลือ่นทีไ่ด้อย่างรวดเรว็ พร้อมทีจ่ะเข้าปฏบิตักิาร 
ต่อเป้าหมายด้วยความเงียบ แต่รวดเร็วและรุนแรง สมกับค�าขวัญ 
ของหน่วยที่ว่า “พลังเงียบ เฉียบขาด”

ห นอกจากภารกิจทางทหารแล้ว ในห้วงที่ผ่านมา หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษได้ตอบสนองนโยบายกองทัพบกในทุก ๆ ด้าน รวมถึง 
การสนับสนุนงานรัฐบาลและ คสช. อาทิ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ  
การด�าเนินการโครงการฟื้นฟูป่าต้นน�้าเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่เขต 
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อ.ล�าสนธิ จ.ลพบุรี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึง 
ปัจจุบัน การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ท�าให้ประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ มีความ 
เชื่อมั่นและศรัทธาต่อกองทัพบก 

านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) จัดตั้ง ตามค�าสั่ง ทบ.  
ที่ ๗๑/๒๕๑๕ ลง ๒๙ ก.พ.๑๕ มีหน้าที่ วางแผน อ�านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก�ากับการ  

และด�าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทั้งในด้านหลักการและด้านยุทโธปกรณ์ตามที ่
กองทัพบกก�าหนด ตลอดจนการก�าหนดและรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ภายในกองทัพบก โดยปัจจุบันมี  
พลตรี ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ เป็นผู ้อ�านวยการส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก  
มีที่ตั้ง ณ ส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  
(ติดสโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต) ผู ้อ�านวยการส�านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก  
ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้ได้ผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานตรงตาม 
ความต้องการของกองทัพบกอย่างแท้จริง โดยการแสวงหาความร่วมมือในการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
กองทพับก ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน เพือ่ร่วมใช้ทรพัยากรร่วมกนั อาท ินกัวจิยั งบประมาณอดุหนนุการวจิยั  
นักวชิาการ/ผูเ้ชีย่วชาญ ห้องปฏบิตักิาร เครือ่งมอืและอปุกรณ์การวจิยั ตลอดจนสิง่อ�านวยความสะดวกอืน่ ๆ   
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก มีความพร้อมรบ มีความต่อเนื่องในการรบ  
และมีความทันสมัย บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
ทางทหาร รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ ในการแก้ปัญหาของชาติตามที่ได้รับมอบหมาย

ส

๕



โดย : ทีมข่าวทหารบก

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.๑ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ มทบ.๑๗ และได้พบปะประชาชน

ในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบรถเข็นวีลแชร์ และมอบบ้าน ตามโครงการซ่อม/สร้าง บ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๑

พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายทหารทรหด และมอบใบ

ประกาศนียบัตรให้กับก�าลังพลที่เข้ารับการฝึกและตรวจสอบ ชป.นทท.ทภ.๒ ประจ�าปี ๒๕๖๑ ณ สโมสร

ร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อ ๑๓ ก.พ.๖๑

พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีท�าบุญศาสนสถานกองทัพภาคที่ ๓ ณ ศาสน

สถานกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อ ๘ ก.พ.๖๑

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ

พาคนกลับบ้าน เพื่อให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงตัวจริงยุติการเคลื่อนไหวก่อเหตุ ตัดสินใจกลับมาต่อสู้ตามกระบวน

ยุติธรรมของรัฐ ณ ห้องประชุม ๑ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๑

พล.ท.สนธยา ศรีเจริญ มทน.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกแลกเปลี่ยน (CTX) กองก�าลังทางบก

ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ สนามฝึกกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เมื่อ ๑๒ ก.พ.๖๑

พล.ต.วัลลภ ฐิติกุล รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. (๒) และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยที่

ปฏบิตังิานในพืน้ที ่จชต. เพือ่ตดิตามผลการปฏบิตังิาน และรบัทราบข้อขดัข้อง ณ ฉก.ทพ.๔๑, หน่วยซกัถาม 

ฉก.ทพ.๔๑ และ ร้อย.ฉก.ทพ.๔๑๑๑ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา เมื่อ ๑๓ ก.พ.๖๑ 

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา ๑ และคณะ ตรวจการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการ

ก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ช�ารุดในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อ�าเภอ ของ จ.สงขลา (ระยะ ๒) ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ ที่ด�าเนินการโดยหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ ทภ.๑ ณ สายทางเลียบทางรถไฟ บ้านบือราแง-

บ้านโต๊ะเต็ง และหลังสถานีรถไฟ-ปะดอสา และ ต.โต๊ะเต็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เมื่อ ๙ ก.พ.๖๑

พล.ต.สาธติ ศรสีวุรรณ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานในพธิเีชดิชเูกยีรตทิหารผ่านศกึ ประจ�าปี ๒๕๖๑  

ณ พล.ร.๗ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อ ๓ ก.พ.๖๑

ทภ.๔ โดย ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔ จัดก�าลังพลเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “ชวนน้องท�าดี” โดย

ท�าการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พัทลุง และกลุ่มนักเรียน

จิตอาสาตามโครงการฯ ณ รร.เตาปูน ต.ล�าป�า อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อ ๑๒ ก.พ.๖๑

พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.๒ ร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช และพิธีเททองหล่อพระบรมรูปจ�าลอง  โดยมี พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปล.กห. 
เป็นประธาน ณ บริเวณหน้า บก.ทภ.๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๑

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.๑ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการเตรียมการฝึก พัน.ฉก. ปี ๖๑ และ 
เย่ียมทีมกีฬากองทัพภาคที่ ๑ พร้อมให้โอวาท และพบปะก�าลังพล ณ พล.ร.๙ จ.กาญจนบุรี  
เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๑

พล.ท.สุรใจ จิตต์แจ้ง ผบ.นปอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม (FTX) ในการฝึกป้องกันภัย
ทางอากาศร่วม ทบ.- ทอ. ประจ�าปี ๒๕๖๑ ณ พื้นที่การฝึก ศป. อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อ ๒ ก.พ.๖๑

พล.ท.สนุยั ประภชูะเนย์ ผบ.นสศ. เป็นผูแ้ทน ผบ.ทบ. ในการเยีย่มผู้ป่วยเจบ็จากการปฏิบตัริาชการสนาม 
ประจ�าเดือน ก.พ.๖๑  ณ ตึก มวก.ชั้น ๕  รพ.รร.๖  เมื่อ ๑๓ ก.พ.๖๑

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑6



พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ เป็นประธานคล้องพวงมาลัย, วางพวงมาลา, กล่าวสดุดีทหารผ่านศึก, 
พธิสีงฆ์ และพธิสีวนสนามเพือ่เป็นการเชดิชเูกยีรตแิก่เหล่าทหารผ่านศกึ ณ ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อ ๓ ก.พ.๖๑

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีตัดหวายลูกนิมิต 
ณ วัดล�าพดจินดาราม ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๑

พล.ท.เกื้อกูล อินนาจักร์ มทน.๔/รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. ผู้แทน ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธี
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีความกตัญญูกตเวที ตามโครงการ 
“เยาวชนคนดี คนเก่ง” โครงการ ๓ ในพื้นที่ จชต. ณ หอประชุม รร.เบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.ปัตตานี 
เมื่อ ๘ ก.พ.๖๑

พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นนร. พร้อมคณะ 
เดินทางไปตรวจเย่ียมการฝึกภาคสนามของ นนร.ช้ันปีท่ี ๓/๖๗ วิชาการฝึกทางยุทธวิธีทหารราบ
ระดับหมวด ณ พล.ร.๒ รอ. จ.ปราจีนบุรี เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๑

พล.ท.สาโรช เขียวขจี จก.พบ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบริการ
ที่เป็นเลิศของหน่วยแพทย์ทหารตามรูปแบบ 3P: Supreme Service” จัดโดย กวก.พบ. และ รพ.รร.๖ 
โดยมีบุคลากรหน่วยสายแพทย์ ทบ. จากท่ัวประเทศเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖ เมื่อ ๗ ก.พ.๖๑

พล.ต.อรรถ  สิงหัษฐิต ผบ.มทบ.๒๒ ลงพื้นท่ีติดตามการด�าเนินงานของโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านสร้างถ่อ พร้อมทั้งมอบผ้าขนหนู เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับสมาชิกและราษฎรบ้านสร้างถ่อ 
ณ โครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อ อ.หัวตะพาน จ.อ�านาจเจริญ เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๑

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 7



ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑๘

น่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ปรับปรุงโครงสร ้างการจัดหน่วย นรด.                               

และหน่วยรองหลกั มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่๑ ต.ค.๖๐ เป็นต้นไป เพือ่ให้การบรหิารจดัการ

ด้านกจิการก�าลงัส�ารองของ ทบ. ในระยะยาว สอดรบักบักฎหมายและระเบยีบกระทรวงกลาโหม

ที่ปรับปรุงใหม่ และเพื่อให้ระบบเตรียมก�าลังพลส�ารองของ ทบ. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น               

โดยปรบัโครงสร้างการจดัหน่วย นรด. ให้มหีน่วยรองหลกัทีใ่ช้อตัราแยกต่างหาก จ�านวน ๓ หน่วย 

ได้แก่ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ศศท.), ศูนย์การก�าลังส�ารอง (ศสร.) และ กองพันทหารราบ 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (พัน.ร.นรด.)

 ตามที่กองทัพบกได้บรรจุมอบ พล.ร.๑๑ ให้กับ ทภ.๑ เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๕๙ เพื่อเพิ่ม              

ขีดความสามารถให้ ทภ.๑ มีก�าลังรบที่เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้อย่าง              

มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามที่หลากหลาย จึงท�าให้ ทบ. มีความจ�าเป็นที่จะต้อง

จัดตั้งหน่วยทดแทนให้กับ นรด. เพื่อรองรับภารกิจท่ีเคยเป็นของ พล.ร.๑๑ ท้ังในด้าน                         

การท�าหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกหน่วยก�าลังพลส�ารองของ ทบ. และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับ               

การบรรจุก�าลังพลส�ารองตามพระราชบัญญัติก�าลังพลส�ารอง พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยการเรียก                 

ก�าลงัพลส�ารองแบบไม่เตม็เวลา (Part Time) ให้มคีวามพร้อมต้ังแต่ในภาวะปกติ เพือ่ขยายก�าลงั

เป็นหน่วยระดับ พัน.ร. เพิ่มเติมให้กับ ทบ. เมื่อประเทศเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบต่อไป  

 นรด. ได้ด�าเนินการปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วย นรด. และหน่วยรองหลัก                          

ตามแนวทางเสรมิสร้างศนูย์ฝึกก�าลงัพลส�ารองของกองทพับก และขัน้ตอนการปรบัปรงุแก้ไข

อตัราเฉพาะกจิของกองทพับกมาโดยล�าดบั  โดยเมือ่วนัที ่๒๗ ก.ค.๖๐ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ 

รมว.กห. ได้กรุณาลงนามในค�าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๓๕๑/๖๐ เร่ือง แก้อัตรา                     

กองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งท่ี ๔๗๓) และเมื่อวันท่ี ๑๕ ก.ค.๖๐ พล.อ.สลิน ทองภักดี เสธ.ทบ.                

รบัค�าสัง่ ผบ.ทบ. ได้กรณุาลงนามค�าสัง่กองทพับก (เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๐ เร่ือง แก้อตัรากองทัพบก 

๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๙) อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอัตราเฉพาะกิจของ นรด. และหน่วยรองหลัก                       

ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๐ เป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารจัดการด้านกิจการก�าลังส�ารองของ ทบ.                       

ในระยะยาว สอดรับกับกฎหมายและระเบียบของกระทรวงกลาโหมที่ปรับปรุงขึ้นใหม่                        

และเพือ่ให้ระบบการเตรยีมก�าลงัพลส�ารองของ ทบ. มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมทัง้สอดคล้อง

กับแนวทางการใช้ก�าลังของ ทบ. ในอนาคต กองทัพบกจึงมีค�าสั่งให้ปรับโครงสร้าง                             

การจัดหน่วย นรด.  ดังนี้  

ห

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

นรด. 
ปรับโครงสร้างการจัดหน่วย

  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) จัดหน่วยตามอัตรา

การจัดเฉพาะกิจ หมายเลข ๒๗๐๐ นรด. ที่ตั้งหน่วย ณ แห่งเดิม                   

บรเิวณถนนเจรญิกรงุ  แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพฯ                

มีหน้าที่วางแผน อ�านวยการ ประสานงาน ก�ากับการและด�าเนินการ 

เก่ียวกับกิจการก�าลังส�ารองทั้งปวง กิจการสัสดี รวมทั้งปกครอง                     

บังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมก�าหนด โดยในส่วนของ                        

กองบัญชาการ ได้มีการปรับ ดังนี้

 ๑) ปรับ แผนกการเงิน และ แผนกสารบรรณ เป็นหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการ                       

รักษาดินแดน โดยเปลี่ยนชื่อแผนกสารบรรณ เป็น แผนกธุรการ 



         

โดย : ส�ำนักงำนพระธรรมนูญทหำรบก
พ.อ.สำยัณห์  ขุนขจี

๑๐๘ คดี กฎหมาย
ใกล้ตัว

๙ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 สวัสดีครับท่านผู้อ่านข่าว ทบ. วันนี้ผู้เขียนมีเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ  มาฝากพวกเรา ผู้เขียนคิดว่าพวกเรา     
คงคุ้นเคยกับสหกรณ์ในหน่วยงานท่ีท�างานกัน เพราะในปัจจุบันจะพบว่าส่วนราชการมักจะจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น                     
ในหน่วยงานของตน เพือ่ช่วยเหลอืหรอืเป็นสวสัดกิารส�าหรบัข้าราชการหรอืเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานในหน่วยงานนัน้ ๆ 
และก็จะมีข ้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีบางส่วนได้เข ้าช่วยท�างานในสหกรณ์ดังกล่าว ได้ค ่าตอบแทนบ้าง                                 
ไม่ได้ค่าตอบแทนบ้าง และก็คงจะมีบางท่านสงสัยว่า เมื่อเป็นข้าราชการแล้วไปท�างานสหกรณ์ เจ้าหน้าที่คนนั้นจะ
มีสถานะเช่นไร ถือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ ในวันนี้ผู้เขียนจึงขอน�าความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา                        
ที่เคยตอบข้อหารือของกรมส่งเสริมสหกรณ์ไว้มาเผยแพร่เพื่อเป็นความรู ้ความเข้าใจกับพวกเราดังน้ีครับ                            
เชิญติดตามได้เลย
 เรื่องนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งค�าถามกับคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า
 ๑. การด�าเนนิกจิการสหกรณ์ของข้าราชการและลกูจ้างเป็นการจดัสวสัดกิารภายในส่วนราชการทีม่กีฎหมาย
ก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ (เช่น พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒) ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี     
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ หรือไม่ (ขอท�ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำ ระเบียบส�ำนักนำยก
รัฐมนตรีดังกล่ำวก�ำหนดให้ส่วนรำชกำรสำมำรถจัดกิจกรรมเพื่อเป็นกำรสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำรดังกล่ำวได้     
แต่จะต้องด�ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีดังกล่ำว)
 ๒. การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและลูกจ้างในสหกรณ์ดังกล่าวจะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
ตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ หรือไม่ 
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๖ ก�ำหนดว่ำ กำรปฏิบัติหนำ้ที่ของขำ้รำชกำรตำมระเบียบนี้ ให้ถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติรำชกำร) 
 ๓. หากถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ การกระท�าผิดอาญาของข้าราชการลูกจ้างเกี่ยวกับกิจการ                 
ของสหกรณ์จะถือว่าเป็นความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่
 ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จท่ี ๓๒๒/๒๕๔๙) ได้ประชุมหารือกันแล้ว ให้ความเห็นว่า                               
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๗  มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการเพื่อประโยชน์แก่การด�ารงชีพ
นอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีปกติหรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุน               
การปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ ตามบทนิยามค�าว่า “สวัสดิการภายในส่วนราชการ” ในข้อ ๔  โดยเป็นหน้าท่ีของ                   
หัวหน้าส่วนราชการในการริเริ่มด�าเนินการ หรือสนับสนุนให้มีการด�าเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ                
ตามข้อ ๖ วรรคหน่ึง นอกจากน้ีในกรณีท่ีมีการจัดสวัสดิการในส่วนราชการตามกฎหมายใดเป็นการเฉพาะ                       
การด�าเนินการท่ีเก่ียวข ้องกับสวัสดิการก็ยังคงต ้องอยู ่ ในบังคับของระเบียบน้ีเท ่าท่ีไม ่ขัดหรือแย้งกับ                                        
กฎหมายเฉพาะนั้นตามข้อ ๖ วรรคสอง  ดังน้ัน การจัดสวัสดิการของข้าราชการไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้น                             
ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗                          
หรือตามกฎหมายเฉพาะ จึงถือว่าเป็นการจัดสวัสดิการข้าราชการเช่นเดียวกัน และย่อมได้รับการสนับสนุน                         
หรือการอ�านวยความสะดวกจากส่วนราชการทั้งสิ้น เช่น การให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการมาปฏิบัติ
หน้าที่ในสวัสดิการภายในส่วนราชการ โดยถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ ๑๖ (แห่งระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรีดังกล่าว) ซึ่งอาจได้รับการพิจารณาความดีความชอบ  หรือมีความรับผิดทางวินัย หรือการอนุมัติให้ใช้ที่ดิน 
ทรัพย์สิน อาคาร สถานท่ี การใช้น�้า กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคของส่วนราชการตามข้อ ๑๗ รวมท้ัง                     
การสนบัสนนุการด�าเนนิการจากส่วนราชการในกรณอีืน่ ไม่ว่าจะเป็นการรบัรองให้ข้าราชการหรอืลกูจ้างเป็นสมาชกิ
สหกรณ์ หรอืการหกัเงนิเดอืนข้าราชการหรอืลกูจ้างเพือ่ช�าระค่าหุน้สหกรณ์ ด้วยเหตนุี ้การจดัตัง้สหกรณ์ออมทรพัย์ 
แม้จะจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ แต่ก็เป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง
ของส่วนราชการในการด�ารงชีพนั่นเอง จึงอยู่ในความหมายของการจัดสวัสดิการข้าราชการตามข้อ ๖ วรรคสอง               
ดังกล่าว และข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเป็นกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ย่อมเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ                      
ตามข้อ ๑๖ ด้วย
 ส�าหรับกรณีตามข้อหารือสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒                                
จงึต้องอยูภ่ายใต้บงัคบัตามหลกัเกณฑ์ของระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการจดัสวสัดกิารภายในส่วนราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนั้น การด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จึงย่อมอยู่ใน 
การก�ากับดูแลของนายทะเบียนสหกรณ์ ที่จะต้องมีหน้าที่ดูแลมิให้สหกรณ์ด�าเนินการไปในทางที่เกิดความเสียหาย
แก่สมาชิกด้วย โดยหากข้าราชการหรือลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสหกรณ์ ไม่ว่าในฐานะกรรมการผู ้จัดการ                            
หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ กระท�าการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ หากสมาชิกไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี              
กเ็ป็นอ�านาจหน้าทีข่องนายทะเบยีนสหกรณ์หรอืรองนายทะเบยีนสหกรณ์ ทีจ่ะต้องด�าเนนิการร้องทกุข์หรอืฟ้องคดี
แทนสหกรณ์ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ นายทะเบยีนสหกรณ์จงึต้องมหีน้าทีร่วบรวม
ข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ให้ครบถ้วน ตามภาระความรบัผดิชอบของผูก้ระท�าความผดิต่อสหกรณ์ออมทรพัย์ เพือ่ร้องทกุข์
หรือฟ้องคดีต่อไป ซึ่งส�าหรับคดีอาญาพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการจะเป็นผู้พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
และด�าเนินการฟ้องคดีตามข้อเท็จจริงนั้นต่อไป
 สรุปง่าย ๆ  ก็คือการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด มีกฎหมายให้ท�าได้หรือไม่ ก็ต้อง
อยู่ภายใต้บังคับตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ น้ี                 
และส่วนราชการสามารถให้การสนบัสนนุกจิการดงักล่าวได้รวมทัง้เจ้าหน้าทีท่ีไ่ปปฏบิตังิานกใ็ห้ถอืว่าเป็นการปฏบิตัิ
งานราชการ ส�าหรับในส่วนของกองทัพบกได้ มีการประกาศใช้ “ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
กองทพับก พ.ศ.๒๕๕๔” เพือ่ให้การปฏบิตัสิอดคล้องกบัระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการจดัสวสัดกิารภายใน
ส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ไว้แล้วเช่นกัน

สถานะของข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 

พ.ศ.๒๕๔๗

 ๒) น�าอัตราก�าลังพลพิเศษ (๔๗ อัตรา) ที่ท�าหน้าท่ีเป ็นส ่วนประสานงานกับ                            

กระทรวงมหาดไทยในกิจการอาสารักษาดินแดน จัดตั้งเป็น ส�านักงานฝ่ายอ�านวยการ                   

ทหารกองบัญชาการอาสารักษาดินแดน (๓๐ อัตรา)

 ๓) ปรับการจัดภายในและเปลี่ยนชื่อกอง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

  ก) กองการเตรียมพล (กตพ.นรด.) เป็น กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร                 

(กศท.นรด.)  

  ข) กองกรรมวิธีข้อมูล (กกม.นรด.) เป็น กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (กทส.นรด.)

 ๔)  ปรบัการจดัภายในกอง เพือ่ให้สอดคล้องกบัการปฏบิตังิาน ได้แก่ กองกจิการพลเรอืน 

(เปลีย่นชือ่แผนกปฏบิตักิารจติวทิยา เป็น แผนกกจิการพลเรอืน), กองการควบคมุก�าลงัพลส�ารอง 

( เพิ่มแผนกเรียกก�าลั งพลส�ารอง)  และกองการสัสดี  ( เปลี่ ยนชื่อแผนกตรวจและ                                              

ควบคุม เป็น แผนกควบคุมและสถิติ เปลี่ยนชื่อแผนกสถิติและประเมินผล เป็น แผนกตรวจ                

และประเมินผล) 

 ๕) ปรับลดขนาดหน่วย กองพยาบาล เป็น หน่วยตรวจโรค เพื่อให้สอดคล้อง                             

กับการปฏิบัติงาน 

 ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยรองหลัก ให้ใช้อัตราแยกต่างหาก มีจ�านวน ๓ หน่วย ได้แก่

 ๑. ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (เปลี่ยนนามหน่วยจาก                     

ศนูย์การก�าลงัส�ารอง : ศสร. (เดมิ)) จดัหน่วยตามอตัรา

การจัดเฉพาะกิจ หมายเลข ๒๗๑๐ ศศท. นามย่อใช้ 

“ศศท.” เครือ่งหมายสงักดัใช้ “ศศท” มหีน้าทีเ่กีย่วกบั 

การฝ ึกและศึกษานักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)               

รวมทั้งกิจการนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีการจัดประกอบด้วย ส่วนบังคับ

บัญชา, กองฝ่ายอ�านวยการ, แผนกฝ่ายกิจการพิเศษ, กองบริการ                

และโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จัดหน่วยตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ 

หมายเลข ๒๗๑๑ (ประกอบด้วย กองบัญชาการ, กองการศึกษา และกองการฝึก) ที่ตั้งหน่วย              

ณ แห่งเดิม บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ซอย ๔  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

 ๒. ศูนย ์การก�าลังส�ารอง (แปรสภาพการจัดหน่วยจาก                  

โรงเรียนการก�าลังส�ารอง ศูนย์การก�าลังส�ารอง : 

รร.กสร.ศสร. (เดิม)) จัดหน่วยตามอัตราการจัด

เฉพาะกิจ หมายเลข ๒๗๒๐ ศสร. นามย่อใช้ 

“ศสร.” เครือ่งหมายสงักดัใช้ “ศสร” มหีน้าทีเ่กีย่วกบั 

การฝึกและศึกษาของก�าลังพลส�ารอง อาสารักษาดินแดนและสัสดี               

รวมท้ังการจัดเตรียมก�าลังและทดแทนก�าลังพลส�ารองเป็นหน่วย              

ระดับกองพันทหารราบ โดยมีการจัดประกอบด้วย ส่วนบังคับบัญชา, กองฝ่ายอ�านวยการ,               

แผนกฝ่ายกิจการพิเศษ, กองบริการ, หน่วยตรวจโรค, โรงเรียนการก�าลังส�ารอง ศูนย์การก�าลัง

ส�ารอง (รร.กสร.ศสร.) (ใหม่) จัดหน่วยตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ หมายเลข ๒๗๒๑                       

(ประกอบด้วย กองบัญชาการ, กองการศึกษา และกองการฝึก) และหน่วยทหารที่กระทรวง

กลาโหมก�าหนด (เพื่อจัดตั้งกรมทหารราบ (อัตราโครง) ในระยะต่อไป) โดยมีท่ีต้ังหน่วย                   

ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๓. กองพันทหารราบ หน่วยบญัชาการรกัษาดินแดน จดัหน่วย

ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ หมายเลข ๗ – ๑๕ (๒๕ มิ.ย.๒๒) พัน.ร. 

นามย่อใช้ “พัน.ร.นรด.” เครื่องหมายสังกัดใช้ “นรด” ซึ่งปรับการบรรจุ     

มอบจากเดิมเป็นหน่วยในการบังคับบัญชาของศูนย์การก�าลังส�ารอง (ศสร.)

(เดิม)  มีที่ตั้งหน่วย ณ แห่งเดิม บริเวณถนนเจริญกรุง  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ

  

 โดยมีอัตราก�าลังพลของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และหน่วยรองหลัก รวมทั้งสิ้น 

๓,๗๔๕ อัตรา ไม่เปลี่ยนแปลงจากอัตราปัจจุบัน 

นรด. 
ปรับโครงสร้างการจัดหน่วย



ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สมาคมแม่บ้านทหารบก เชิญชวนเลือกซ้ือสินค้าของร้านค้าสมาคม 
แม่บ้านทหารบก ใน “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ บริเวณสนามเสือป่า 
ในระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดย วันจันทร์ถึงพฤหัส 
เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. และ วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. ค่ะ

เมื่อวันพฤหัสที่ ๑ ก.พ.๒๕๖๑  
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสร 
ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต นายกสมาคม 

แม่บ้านทหารบก, อุปนายกสมาคมและ 
หัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการ 

บริหารสมาคมแม ่บ ้านทหารบก 
คร้ังที่ ๒ ประจ�าปีงบประมาณ 

๒๕๖๑
เมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมชมัยมรุเชฐ ชั้น ๓ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต  
สมาคมแม่บ้านทหารบกได้จัดประชุมเพื่อสรุปผลการด�าเนินงานและ 
แผนด�าเนินงานห้องสมุดมีชีวิตในหน่วยทหารตาม “โครงการพัฒนา 
ห้องสมุดมีชีวิตในหน่วยทหาร” ร่วมกับ ส�านักงานบริหารและพัฒนา

องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยมีตัวแทนของหน่วยทหารที่เปิดด�าเนินการแล้ว ๒ หน่วย และหน่วยที่แจ้งความประสงค์ในการเปิดด�าเนินการในปี ๒๕๖๑ เข้าร่วม 
น�าเสนอผลการด�าเนินงาน รวม ๗ หน่วย รับฟังและร่วมหารือเพื่อจะจัดตั้งห้องสมุดมีชีวิตในหน่วยของตนเองในปี ๒๕๖๑ นี้

กิจกรรมสมาคมแม่บ้านทหารบก
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมคณะ 

เยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับก�าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที ่
ตามแนวชายแดน ในพืน้ทีก่องทพัภาคที ่ ๓  ในระหว่าง 
วันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ฉก.ม.๓  
ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

สมาคมแม่บ ้านทหารบกได้จัดอบรมโครงการสร ้าง 
องค์ความรู้การดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวก�าลังพลกองทัพบก  
ให ้แก ่ครอบครัวก�าลังพลกองทัพบกทุกกองทัพภาค และ 
หน่วยขึ้นตรงส่วนกลางของกองทัพบก ดังนี้ 

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน 
  เปิดการอบรมให้กับครอบครัวก�าลังพลกรมแพทย์ทหารบก ณ โรงพยาบาล 
  พระมงกุฎเกล้า 

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ คุณจริยาพร ทองภักดี อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน 
  เปิดการอบรมให้กับครอบครวัก�าลงัพลกองทพัภาคที ่๑

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ พันเอกหญิง ชกามาศ ศุกระเศรณี อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก  
  เป ็นประธานเปิดการอบรมให้กับครอบครัวก�าลังพลกองทัพภาคท่ี ๔  
  ณ โรงแรม หรรษา เจบี จ.สงขลา

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ คุณวนิดา นาคพาณิชย์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน 
  เปิด การอบรมให้กับครอบครัวก�าลังพลกองทัพภาคท่ี ๓ ณ โรงพยาบาล 
  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

๑๐
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ส่วนบัญชาการ
กองทัพบก
กรมยุทธการทหารบก

วามสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นส่ิงส�าคัญยิ่งในการสนับสนุนให้เกิดความม่ันคงในภูมิภาค ทั้งนี้            
ปัญหาในอดีตท่ีผ่านมาตั้งแต่สมัยที่แต่ละประเทศด�ารงความเป็นอาณาจักรปกครองตามวิถีทางประเพณี                    

และวัฒนธรรมของตนเอง จนถึงยุคสมัยที่มีประเทศมหาอ�านาจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เกิดการกระทบกระทั่งกัน
ระหว่างประเทศที่มีพรมแดนติดกันจากสาเหตุหลายประการ อาทิ ความต้องการในการขยายขอบเขตดินแดน,                      
การล่าอาณานิคมและการล้มล้างลัทธิการปกครอง เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความม่ันคงในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าพื้นที่ชายแดนบางส่วนที่ทับซ้อน             
ยังคงมีอยู่ และไม่สามารถคลี่คลายได้โดยง่าย แต่ปัญหาหรือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ ความเหลื่อมล�้า                         
ทางเศรษฐกิจ, สาธารณภัย, โรคระบาด และการก่อการร้าย สามารถข้ามไปมาระหว่างพรมแดนของแต่ละประเทศ                     
ได้ตลอดเวลา นับว่าเป็นส่ิงที่ท้าทายและกระทบต่อความมั่นคงของทุกประเทศ ซึ่งการแก้ไขปัญหาลักษณะดังกล่าว   
โดยใช้ขีดความสามารถหรือศักยภาพเพียงประเทศเดียวไม่น่าจะท�าให้ปัญหายุติลงได้ ประเทศตามภูมิภาคต่างๆ                       
จึงพยายามแสวงหาความร่วมมือหรือรวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกันให้มีความพร้อมต่อการแก้ไขปัญหา
หรือวิกฤตการณ์รูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ทบ. ได้สนับสนุนการด�าเนินการตามกลไกความร่วมมือต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ในระดับ 
กห. คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) และ บก.ทท. คณะกรรมการระดับสูง    
(High Level Committee: HLC) เพื่อสร้างความร่วมมืออันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน                         

ได้มอบหมายให้แต่ละ ทภ. จัดตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC)                        
เพื่อเป็นกลไกรองรับและขับเคลื่อนการด�าเนินการของหน่วยในระดับพื้นท่ีให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม นอกจากน้ี                          
ในปี ๖๐ – ๖๑ ผบ.ทบ. ได้มอบนโยบายให้ขยายขอบเขตความร่วมมือด้านการฝึกผสมกับ ทบ.ประเทศเพื่อนบ้าน                       
ที่มีพรมแดนติดกัน จากเดิม ซึ่งมีเพียงการฝึกผสมระหว่าง ทบ. กับ ทบ.มาเลเซีย เพิ่มเติมด้วยการขยายขอบเขต                    
การฝึกผสมในปี ๖๐ กับ ทบ.กัมพูชา และ ทบ.เมียนมา โดย ทบ. ได้ประสานการปฏิบัติกับ ทบ.ประเทศเพื่อนบ้าน              
ทั้งสองประเทศ และมีการด�าเนินการดังนี้
 การฝึกผสมระหว่าง ทบ. และ ทบ.กัมพูชา รหัส LAND EX THACAM 2017 ในห้วง ๒ – ๑๕ ก.ค.๖๐                     
ณ รร.สพศ.ศสพ. ค่ายเอราวัณ จว.ล.บ. โดยจัดก�าลังชุดปฏิบัติการพิเศษจาก ทบ. (นสศ.) และ ทบ.กพช.                                 
หน่วยละ ๒ ชุด (ชุดละ ๑๐ นาย รวม ๔๐ นาย) ท�าการฝึกการใช้อาวุธ, การปฏิบัติภารกิจของส่วนโจมตี,                                   
ส่วนซุ่มยิง และการปฏิบัติต่อที่หมาย รวมถึงได้เชิญผู้แทน ทบ.สปป.ลาว เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกด้วย
 การฝึกผสมระหว่าง ทบ. กับ ทบ.เมียนมา รหัส LAND EX THACAM 2017 ในห้วง ๒ – ๑๑ ก.ค.๖๐                     
ณ ค่ายเอกาทศรถ จว.พ.ล. โดยจัดก�าลังชุดแพทย์จาก ทบ. และ ทบ.เมียนมา หน่วยละ ๒ ชุด (ชุดละ ๑๗ นาย                      
รวม ๖๘ นาย) ท�าการฝึกชุดแพทย์เผชิญเหตุในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและภัยพิบัติ (Mesical Emergency 
Response Team: MERT)

ค

การฝึกผสม

 ส�าหรับในปี ๖๑ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงเจตนาหรือความต้องการ               
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านให้มากยิ่งขึ้น ทบ. ได้ก�าหนดแนวทางความร่วมมือ                    
ด้านการฝึกผสมและเสนอให้ ทบ.ประเทศเพื่อนบ้าน พิจารณาด�าเนินการดังนี้
 ทบ.กพช. : การเข้าร่วมกระโดดร่มไตรภาคี ระหว่าง ทบ., ทบ.สิงคโปร์ และ ทบ.กพช. เนื่องจาก             
ในการประชุม ผบ.ทบ. กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ (18th AACMM) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผบ.ทบ.  
และ ทบ.ทสป. ได้เห็นชอบร่วมกันในการเชิญผู้แทน ทบ.กพช. เข้าร่วมกระโดดร่มมิตรภาพในห้วงที่ ทบ.                
และ ทบ.สิงคโปร์ มีการฝึกผสมในไทย ทั้งนี้ ทบ. (โดย นสศ.) จะเป็นเจ้าภาพการฝึกผสมกับ ทบ.สิงคโปร์ 
รหัส Flash Thunder 2018 ในห้วง มิ.ย.๖๑ บริเวณพื้นท่ี จว.ล.บ. ซึ่งมีการฝึกกระโดดร่มมิตรภาพ                      
(แบบสายดึงประจ�าที่) ร่วมกันในห้วงท้ายการฝึก โดย ทบ. ได้เสนอให้ ทบ.กพช. พิจารณาจัดส่งก�าลังพล                
เข้าร่วมการฝึกกระโดดร่มมิตรภาพดังกล่าว
 ทบ.เมียนมา : การฝึกชุดแพทย์สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response 
Team: SRRT) ซึ่งเป็นภารกิจในลักษณะการติดตาม ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดท่ีอาจเกิดขึ้นตาม                 
แนวชายแดน เน่ืองจากการฝึกชุดแพทย์เผชิญเหตุ (MERT) มีการฝึกร่วม/ผสมภายใต้การอ�านวยการ                   
ของส่วนราชการอืน่ๆ ในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้ การฝึกชดุแพทย์สอบสวนโรคเคลือ่นทีเ่รว็ (SRRT)                        
จึงเป็นแผนการฝึกท่ีน่าสนใจ และ ทบ. ได้เสนอให้ ทบ.เมียนมา พิจารณาจัดส่งก�าลังพลเข้าร่วมการฝึก                  
ในพื้นที่ ทภ.๑ บริเวณ จว.ก.จ. ในห้วง พ.ค. - ส.ค.๖๑ 
 การฝึกผสมกับ ทบ.ประเทศเพื่อนบ้านตามที่ได้กล่าวไป แม้ว่าเป็นเพียงแผนงาน/กิจกรรม                     
อย่างหนึ่งที่แสดงออกถึงความร่วมมือทางทหาร อย่างไรก็ตาม จากผลการฝึกในปีที่ผ่านมาพบว่า                                
นอกจากท�าให้ก�าลังพลได้แลกเปลี่ยน, เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพแล้ว ทีส่�าคญัก�าลงัพลของหน่วยทหาร ยงัได้สร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจซึง่กนัและกนัมากขึน้                   
ซึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐานส�าคญัทีน่�าไปสูก่ารสร้างความสมัพนัธ์ทีด่ ีอนัน�าไปสูก่ารสร้างความมัน่คงให้เกดิขึน้               
อย่างยั่งยืนในภูมิภาคต่อไป

กับ ทบ.ประเทศเพื่อนบ้าน
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๑๒

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

สารพันข้อคิด

การปฏิบัติของทายาท

เมื่อข้าราชการบำานาญ

เสียชีวิต ภาค ๒

รุ่งแน่ ถ้ารู้เรื่องนี้ ตั้งแต่อายุ ๒๐ ปี

 คนเรามีอะไรหลายๆ อย่างที่แตกต่างกัน แต่ก็มีหลายๆ สิ่งที่มีเท่ากัน...
หนึ่งในความเท่ากันที่ทุกคนไม่อาจจะปฏิเสธได้ ก็คือ “ทุกคนมีเวลาเท่ากัน  
นัน่คอื คนละ ๒๔ ชัว่โมงต่อวนั” แต่ในความเหมือนกัน หรือเท่ากัน ในมติขิอง
เวลากย็งัจะมคีวามแตกต่างเกดิขึน้อกี...สิง่นี ้กค็อื “การบรหิารเวลาอย่างไรให้
เกดิประโยชน์สงูสดุต่อตนเอง” บางครัง้กส็ามารถบรหิารและใช้ประโยชน์จาก
เวลาทีต่นเองมไีด้อย่างยอดเยีย่ม และบางคนกลบับริหาร และใช้ประโยชน์จาก
เวลาของตนเอง (ที่มีเท่ากับคนอื่นๆ) ได้อย่างยอดแย่....ความแตกต่างในเรื่อง
การบรหิารเวลาของแต่ละคน เป็นปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทีม่นียัส�าคญัอย่างยิง่
ต่อความส�าเร็จ และความล้มเหลวของคนแต่ละคน
 ความส�าเรจ็ หรอืความล้มเหลว จากการบริหารเวลาของแต่ละคน เปรยีบ
ได้กับบทเรียนส�าคัญในชีวิต ที่จะต้องลองผิด ลองถูกอยู่ตลอดเวลา ใครเรียนรู ้
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการบริหารเวลาได้เร็ว ก็มีโอกาสเพิ่มโอกาสแห่ง
ความส�าเรจ็ได้มากขึน้...อย่างไรก็ตามเราไม่จ�าเป็นจะต้องลองถูก ลองผดิ ด้วย
ตนเองอยู่ตลอดเวลา เราสามารถเรียนรู้จากบทเรียนจากผู้อื่นได้...
 ใช่ครับ....สิ่งที่ผมจะเอามาน�าเสนอในบทความ “รุ่งแน่ ถ้ารู้เรื่องนี้ ตั้งแต่ 
อายุ ๒๐ ปี”....เป็น ๒๖ เคล็ดลับ ที่ไม่ลับ ของการบริหารเวลา...ที่ทุกคน
สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้...(ถึงแม้อายุจะเกิน ๒๐ ปี ไม่
เนิ่นนานแล้ว ๕๕๕) ….เรามาเริ่มกันเลยครับ

โดย : ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

 ฉบับท่ีแล้วดิฉันได้พูดถึงวิธีการติดต่อรับ 
ใบแจ้งยอดบ�านาญ เพ่ือด�าเนินการขอรับบ�าเหน็จ
ตกทอด เงินช่วยพิเศษ และเงินค้างจ่ายต่างๆ เมื่อ 
ข้าราชการบ�านาญเสียชวีติส�าหรบัทายาทแล้ว ฉบบันี ้
จะขอพูดต่อเกี่ยวกับส่วนราชการที่ทายาทจะต้อง
น�าใบแจ้งยอดบ�านาญไปย่ืนเร่ืองขอรับสิทธิเหล่านี ้
ค่ะ
 การติดต่อย่ืนเรื่องขอรับบ�าเหน็จตกทอด 
เงินช่วยพิเศษ และเงินค้างจ่ายต่างๆ นั้น ทายาท
สามารถติดต่อยื่นขอรับได้ตามระดับชั้นยศของ 
ผู้ตาย ได้ที่สถานที่ดังต่อไปนี้
 นายทหารชัน้นายพล ตดิต่อขอยืน่เรือ่งขอรบั
ได้ที่ กรมเสมียนตรา ภายในกระทรวงกลาโหม
 นายทหารสัญญาบัตรยศ พันเอก ที่ลาออก
ตามโครงการเกษียณอายุก่อนก�าหนด และได้รับ
การเลื่อนยศเป็น พลตรี ให้ติดต่อยื่นเรื่องขอรับ
บ�าเหน็จตกทอดได้ท่ี มณฑลทหารบกที่ผู้ตายรับ
บ�านาญหรือเบี้ยหวัด หรือมณฑลทหารบกในพื้นที่
ตามภูมิล�าเนาของทายาท ส�าหรับผู้ตายที่รับเงิน
บ�านาญหรือเบี้ยหวัดที่ กรมการเงินกลาโหม หรือ
กรมการเงินทหารบก ให้ติดต่อยื่นเรื่องที่ กรม
สารบรรณทหารบก
 นายทหารสัญญาบัตรไม่ว่าชัน้ยศใด ตดิต่อขอ
ยืน่เรือ่งขอรบับ�าเหน็จตกทอดได้ที ่มณฑลทหารบก 
ที่ผู ้ตายรับบ�านาญหรือเบี้ยหวัด หรือมณฑล 
ทหารบกในพ้ืนท่ีตามภูมลิ�าเนาของทายาท ส�าหรับ
ผูต้ายทีเ่ป็นนายทหารประเภทพ้นราชการ ให้ตดิต่อ
ยื่นเรื่องที่ กรมสารบรรณทหารบก

Idioms with 
‘cry & tears’

 วลีเด็ดในการส่ังกาแฟจากละครยอดฮติ “ชายไม่จรงิหญงิแท้” 
ทีบ่รรดาวยัรุน่และคนดงัต่างชืน่ชอบอยูช่่วงหนึง่ เดีย๋วนีก้ารดืม่กาแฟกลายมา

เป็นแฟชัน่และส่วนหนึง่ในชวีติประจ�าวันของคนไทยหลายคนมากขึน้จริงไหมคะ 

บทความภาษาอังกฤษในตอนนี้จึงขอน�าเสนอวิธีการสั่งเคร่ืองดื่มเป็นภาษา

องักฤษ โดยจะอ้างองิจากร้านกาแฟ “เงือกเขียว” ทีม่สีาขามากมายทัว่โลกค่ะ 

 นายทหารประทวนชาย ติดต่อยื่นเรื่องได้ที่
มณฑลทหารบกที่ผู้ตายรับบ�านาญหรือเบี้ยหวัด 
หรือมณฑลทหารบกในพื้นที่ตามภูมิล�าเนาของ
ทายาทนายทหารประทวนหญิง ให้ทายาทติดต่อ
ยื่นเรื่องขอรับบ�าเหน็จตกทอดที่ กรมสารบรรณ
ทหารบก นายทหารประทวนยศ จ่าสิบเอก ท่ีลาออก 
ตามโครงการเกษียณอายุก่อนก�าหนด และได้ 
เลื่อนยศเป็น ร้อยตรี ให้ไปติดต่อยื่นเรื่องได้ที่
มณฑลทหารบกที่ผู้ตายรับบ�านาญหรือเบี้ยหวัด 
หรือมณฑลทหารบกในพื้นที่ตามภูมิล�าเนาของ
ทายาท ส�าหรับผู้ตายท่ีรับเงนิบ�านาญหรอืเบ้ียหวัด
ที่กรมการเงินกลาโหม หรือกรมการเงินทหารบก 
ให้ติดต่อยื่นเรื่องที่ กรมสารบรรณทหารบก
 ส�าหรับหลักฐานเบ้ืองต้นที่ทายาทจะต้อง 
เตรียมไป คือ ส�าเนาหลักฐานของผู ้เสียชีวิต, 
บิดามารดา, คู่สมรส และบุตร เช่น ใบมรณบัตร, 
ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ทะเบียนบ้าน, 
ทะเบยีนการรับรองบุตร, ทะเบียนรบับุตรบุญธรรม 
เป็นต้น
 หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม
ได้ท่ี แผนกบ�านาญพิเศษและบ�าเหน็จตกทอด  
กองประวัติและบ�าเหน็จบ�านาญ กรมสารบรรณ
ทหารบก โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๘๗ โทร.ทบ. ๙๗๕๘๗

 ๑) เราทกุคนมเีวลาเพยีงพอเสมอ หากเรารูจ้กัการจดัล�าดับความเร่งด่วน
 ๒) ต้องใช้เวลาในวันๆ หนึ่งให้คุ้มค่า
 ๓) เวลาท�างานก็ให้ท�าแบบทุ่มเท แต่เวลาพักผ่อน ก็ต้อง Relax ให้เต็มที่
 ๔) เวลาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นเราต้องให้เกียรติเวลา...
 ๕) เลิก หรือลดการท�างานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน เพราะมันจะ
ท�าลายพลังแห่งการ Focus
 ๖) จัดระเบียบปฏิบัติประจ�า (Routine) ในการท�างานของเรา และ
พยายามท�าให้ได้ตามนั้น
 ๗) เวลายิ่งน้อย ยิ่งจะท�าให้เรา Focus ในสิ่งที่ท�ามากขึ้น...(มนุษย์ชอบ
ความท้าทาย)
 ๘) เร่ิมต้นการท�างานด้วยสิง่ทีไ่ม่ยากนกั (หากเป็นไปได้) แล้วค่อยๆ เพิม่
ระดับความยาก
 ๙) อยากคาดว่าความสมบูรณ์แบบจากการท�างานมากเกินไป...(Per-
fectionist)
 ๑๐) แยกแยะงานให้ชัดเจน ว่างานไหนเป็นงานส�าคัญยิ่ง และงานไหน 
ไม่ส�าคัญ จะได้วางแผนเลือกท�าได้ถูกต้อง
 ๑๑) มเีวลาท�างานมากเกินไป กไ็ม่ได้หมายความว่างานจะออกมาดี..บางที
เวลาจ�ากัด...งานอาจจะออกมาดีกว่า
 ๑๒) หากมีประชุมให้จัดประชุมในช่วงเช้าของวัน...เวลาที่เหลือของ 
วันจะได้ไม่ต้องปวดหัวกับการเตรียมการประชุม
 ๑๓) เวลาประชุมต้องไม่มีสิ่งใดมารบกวน (อันนี้ยากไปหรือเปล่าไม่รู้)
 ๑๔) ในวันๆ หนึ่ง พยายาม Focus เป็นเรื่องๆ ไป หากท�าเรื่องนี้ที  
เรื่องนั้นที จะท�าให้ผลผลิตของงานไม่ค่อยดี
 ๑๕) อย่าผัดวันประกันพรุ่ง
 ๑๖) ท�าได้ทีละน้อย แต่ท�าทุกวัน...ดีกว่า ท�าสองสามวัน แล้วเลิก
 ๑๗) งานแต่ละงานมคีวามส�าคัญไม่เท่ากนั....เลือกท�าสิง่ท่ีส�าคญัทีส่ดุ ตาม
ล�าดับความส�าคัญ/ล�าดับความเร่งด่วน
 ๑๘) ต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ว่าในวันน้ี มีส่ิงส�าคัญ ส่ิงหน่ึง ที่ต้องท�าให้
เสร็จ

 ๑๙) มองเวลาของงานท้ังหมดทีต้่องท�า แล้วแยกเป็นช่วงแห่งความส�าเรจ็
สั้นๆ จะไม่รู้สึกไม่ท้อ หากไปจดจ่อกับเป้าหมายสุดท้ายมากเกินไป
 ๒๐) อย่าแบกโลก หรือเอางานทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นงานของตนเอง...
แบ่งงานให้คนอื่นๆ แบ่งงานให้ลูกน้องบ้าง
 ๒๑) อย่าไปเสียเวลากับความผิดพลาดของการท�างานที่เกิดขึ้นไปแล้ว
เมื่อวานนี้...แต่คิดว่า “วันนี้ และวันพรุ่งนี้จะท�าอย่างไร”
 ๒๒) งานทุกงานต้องมีจุดสิ้นสุด...ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกรา
 ๒๓) บางครั้งหากรู้สึกเฉื่อยๆ ก็ให้มองเป้าหมายสุดท้ายของงาน หรือ 
ก�าหนดการที่ต้องท�าให้เสร็จ เพื่อลดความเฉื่อยของเรา
 ๒๔) จด และบันทึก ทุกสิ่งที่ส�าคัญเสมอ...(สมุดพกติดตัวตลอดเวลา)
 ๒๕) หากมีอะไรท่ีไม่เกีย่วข้องกบังาน แวบเข้ามาในหัว...ให้เขยีนสิง่ท่ีแวบ
ขึ้นมาในหัวนั้นลงในกระดาษ (แล้วมันจะเลิกแวบเข้ามาในหัวของเรา)
 ๒๖) เหนื่อยนัก ก็พักสักหน่อย
 ครบัผม...นัน่คอื ๒๖ เคลด็ลบั ทีไ่ม่ลบั...ของการบรหิารเวลา...ทีห่ากท่าน
รู้เรื่องนี้ ตั้งแต่อายุ ๒๐ ขวบ...ท่านรุ่งแน่นอนครับ...๕๕๕๕ แต่ใครที่อายุเกิน 
๒๐ ขวบ...หากน�ามาประยกุต์ใช้ กย็งัมโีอกาสรุง่นะครบั....พบกนัใหม่ฉบบัหน้า
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Size Type Caffeine levels Shots Milk Syrup Customs

short 

tall 
grande 
venti 

hot

cold

Frappuccino

regular 

decaf

 half caf 

single

double

triple

quad

skinny

whole

organic

soy

vanilla

raspberry

etc.

no whip

extra whip

 หวงัว่าบทความน้ีจะช่วยให้สัง่กาแฟเวลาไปเทีย่วทีห่นาว ๆ  กนัได้ง่ายขึน้นะคะ สัง่กาแฟไม่ยาก

อย่างทีค่ดิ หากเรานึกอะไรไม่ออก ถามบารสิต้าค่ะ ไม่งัน้บารสิต้ากจ็ะถามท้ายเราเอง สดุท้ายนี ้อย่าลมื 

ใช้ค�าว่า “please” (พลีส) ต่อท้ายประโยคเพื่อความสุภาพทุกครั้งนะคะ

 เริ่มต้นจากการมาดูการเรียงล�าดับค�าคุณศัพท์ (order of adjectives) ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกันก่อนค่ะ เราจะเริ่มจากการให้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งของที่เราต้องการพูดถึงก่อน ตามด้วยขนาด รูปร่าง อายุ (เก่าใหม่) สี สัญชาติ (ท�ามาจากที่ไหน) วัสดุ และตาม 

ด้วยค�านามของสิ่งที่เราพูดถึงปิดท้าย ดังเช่นตารางข้างล่างนี้ค่ะ

 ทน้ีีพอมาเป็นการสัง่เคร่ืองด่ืม เรากจ็ะใช้การเรยีงล�าดบัค�าจากตารางข้างบนมาอ้างองิ ลองมาดตูวัอย่างการสัง่ กนัค่ะ “Can I have 

a grande iced latte, please?” (ขอลาเต้เยน็แก้วกลางหนึง่แก้วค่ะ) ขัน้แรกเราต้องบอกขนาดของแก้วทีเ่ราต้องการก่อนค่ะ ซึง่ทีร้่านนัน้

จะยืมค�าจากภาษาอิตาเลียนมาใช้โดยเรียงจากเล็กสุด เล็ก กลาง ใหญ่ = short (ชอร์ท) tall (ทอล) grande (แกรนเด) venti (เวนติ) และ

ตามด้วยการบอกชนดิของเคร่ืองดืม่ว่าเป็นร้อน (hot) เยน็/ใส่น�า้แขง็ (iced) หรอืถ้าแบบป่ัน เค้าจะใช้ค�าว่า แฟรบปูชโิน่ (Frappuccino) ค่ะ 

หากเป็นกาแฟ เราสามารถบอกระดับกาเฟอีน เช่น ปกติ = regular (เร็กกูล่าร์) ไม่มีกาเฟอีน = decaf (ดีแคฟ) มีกาเฟอีนครึ่งหนึ่ง = 

half caf (ฮาล์ฟ แคฟ) หากอยากได้รสชาติอะไรเพิ่มเติม เราสามารถบอกได้ตามตารางข้างล่างนี้เลยค่ะ ทั้งนี้ตรงส่วนไม่ได้ก�าหนดล�าดับ

ตายตัว เราสามารถใช้ค�าว่า with (วิธ) ต่อท้ายไป เช่น “Can I have a tall hot chocolate with whipped cream, please?”  

(ขอช็อกโกแลตร้อน ใส่วิปครีมด้วยนะคะ) และถ้าหากไม่ต้องการให้ใส่อะไร ให้ใช้ค�าว่า no (โนว) แทน เช่น “Can I have a venti green 

tea Frappuccino no syrup, please?” (ขอชาเขียวปั่นไม่ใส่น�า้เชื่อมแก้วใหญ่ค่ะ) เป็นต้น

อ้างองิ : http://www.independent.co.uk/life-style/๒๖-time-management-tricks-i-wish-id-known-at-๒๐-a๗๗๔๙๕๕๑.html

Image Credit: http://www.druckerinstitute.com/wp-content/uploads/2014/10/time-
management.png

Image Credit: https://cdn๐.iconfinder.com/data/icons/mover-moving-services/๒๕๔/home-
office-moving-service-๐๑๒-๕๑๒.png

“เอาคาปชูิโน่ร้อน แก้วใหญ่ หวานน้อย กินนี่ค่ะ”
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พระลานพระราชวังดุสิต      

ภาษาสื่อ “ผสม”ค�ำอวยชัย

	 สวัสดีค่ะ	 ฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวดีๆ	 มาฝาก
คุณๆ	ผู้อ่านกันเช่นเคย	 เชื่อว่าคงรู้กันแล้วว่าเมื่อก่อนนี้	
พระลานพระราชวังดุสิตในอดีตนั้น	 ก็คือลานพระบรม
รูปทรงม้าหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า	 ลานพระรูปฯ	
นัน่เอง	บรเิวณลานแห่งน้ีเป็นลานกว้าง	อยูด้่านหน้าของ
พระทีน่ัง่อนนัตสมาคมและสวนอมัพร	ในเขตพระราชวงั
ดสุติ	ถนนอู่ทองใน	แขวงดสุติ	เขตดสุติ	กรงุเทพมหานคร	
เป็นที่ ต้ังของพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๕	หรอื	“พระบรมรปู 
ทรงม้า”
	 พระบรมรูปทรงม้า	 ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของ	
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	โดยน�าแบบ
อย่างมาจากพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์แห่งฝรั่งเศส	
ที่กรุงปารีส	 ด้วยฝีมือนายช่างชาวฝรั่งเศส	 ในโอกาส	 
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวเสด็จ
ประพาสยุโรปครั้งที	่๒	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๐	พระองค์เสด็จ
ประทับให้ช่างปั้น	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๔๕๐	 พระบรมรูป 
ส�าเรจ็เรยีบร้อยส่งเข้ามาถงึกรงุเทพฯ	เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๔๕๑ 
อันเป็นเวลาพอดีกับงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก	
เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ	๔๐	ปี	เจ้าพนักงาน 
ได้อัญเชิญพระบรมรูปทรงม้าขึ้นประดิษฐานบนแท่น 
รองหน้าพระราชวังดสิุต	โดยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทรงท�าพิธีเปิดด้วยพระองค์เอง

	 พระบรมรูปทรงม้าหล่อด้วยโลหะทองบรอนซ์	ยดึตดิกับ
แท่นทองบรอนซ์	เป็นที่ม้ายืน	หนาประมาณ	๒๕	เซนติเมตร	
ประดิษฐานบนแท่นรอง	 ท�าด้วยหินอ่อน	 สูงประมาณ	 
๖	เมตร	กว้าง	๒	เมตรคร่ึง	ยาว	๕	เมตร	ซึง่สร้างขึน้ด้วยเงนิที่
ประชาชนได้เรีย่ไรสมทบทนุ	ส่วนเงนิทีเ่หลอื	พระบาทสมเดจ็
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวได้น�าไปสร้างมหาวิทยาลัยขึ้น 
	มีนามตามพระปรมาภิไธยว่า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 อย่างไรก็ตามช่วงวันที่	๘	กุมภาพันธ์	ถึง	๑๑	มีนาคม	
๒๕๖๑	 นี้	 ใครที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณพระลานพระราชวัง
ดสุติ	คงจะตืน่ตาต่ืนใจกบัสวนดอกไม้หลากสสีนัแสนสวยงาม
แน่นอน	เพราะได้มีการเนรมิตสวนดอกไม้	สีสันสวยงามสุด
อลังการ	 จัดแสดงโชว์เต็มบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต	
ภายใต้ช่ือ	 “งานอุ่นไอรัก	 คลายความหนาว”	 ซึ่งบริเวณ 
ดงักล่าว	จะโดดเด่นด้วยเรอืสพุรรณหงส์จ�าลองทีป่ระดบัด้วย
ดอกกล้วยไม้และดอกไม้นานาพนัธุ	์มคีวามยาวถงึ	๒๕	เมตร	 
โดยประดับร่วมกับผ้าไหมทอง	 เป็นอีกหน่ึงไฮไลต์ของงาน	
ขณะที่รอบพระบรมรูปทรงม้า	 ประดับด้วยแปลงดอกไม้
ขนาดใหญ่	 และดอกไม้เมืองหนาวกว่า	 ๓๐	ชนิด	 เน้นสีสัน
สดใส	 ตัดสีสวยงาม	 เช่น	 สีแดง	 สีส้ม	 สีเหลือง	 สีชมพู	 ซึ่ง
ใช้สีชมพูประจ�าพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	 และสีเหลืองประจ�าพระองค์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๑๐	 มาจัดเป็นสวนสวยงาม	 โดย
ใช้ต้นไม้รวมทั้งงานกว่า	 ๒	 แสนต้น	 นอกจากนี้	 ภายใน
งานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและ 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ท่ีทรงก่อตั้งขึ้น	 เช่น	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 การไฟฟ้า	 
การประปา	 การไปรษณีย์ไทย	 และธนาคารสยามกัมมาจล	 

	 หนึ่ ง ในค� าอวยชั ย ให ้พร กัน
เวลาที่จะเดินทางไกล	 คือ	 ค�าว ่า 
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ	 ค�าว่า 
สวัสดิภาพ	 แปลว่า	 ความปลอดภัย 
ไปถึงจุดหมายด้วยความเรียบร้อย	
เรียกสั้นๆ	 ก็คือ	 ให้ถึงจุดหมายด้วย
ความสวัสดี	 	 สวัสดิภาพ	 ความหมาย
เดียวกัน	 ก็คือปลอดภัย	 มีความสุข	
ไม่มีอุปสรรค	ไม่มีปัญหา	ค�าอวยพรที่
ให้กันนั้น	 มาจากความปรารถนาดี	 ที่
เรียกกันว่าเมตตา	มาจากหัวใจของคน
ผูซ้ึง่	มคีวามรกั	มีความปรารถนาดี	ต่อ
ใครสักคนหนึ่งก็จะมีค�าอ�านวยอวยพร	
ถ้าเป็นพร	 ๔	 ประการ	 ที่ได้ยินได้ฟัง
อยู่เสมอก็คือ		อายุ	วันนะ	สุขะ	พละ	 
ขอให้มอีายมุัน่ขวญัยนื	มผีวิพรรณผดุผ่องหมายถงึ	สขุภาพทีด่	ีสขุะ	กค็อืมคีวามสขุในทางจติใจ	มพีละคอื 
มีร่างกายที่แข็งแรง	อายุ	วันนะ	สุขะ	พละ	เป็นค�าอวยพรที่ทางพระสงฆ์หรือผู้เฒ่าผู้แก่มักจะอวยพร
ให้กับลูกศิษย์ลูกหา	 ลูกหลาน	 ให้มีพร	 ๔	 ประการที่เรียกว่า	 จตุรพิธพรชัย	 ส่วนค�าว่าสวัสดิภาพ	 
เป็นค�าอวยพรที่ให้เมื่อถึงคราวท่ีจะต้องเดินทางไกลลูกหลานจะไปต่างจังหวัดหรือคนที่ต่างจังหวัด 
จะเดนิทางมาทีเ่มอืงหลวง	กจ็ะได้ยนิค�าอวยพรว่า	ขอให้เดนิทางโดยสวสัดภิาพ	โชคดมีชียัทัง้ขาไปขากลบั 
โชคดีมีทรัพย์	ทั้งขากลับขาไป	ค�าว่าสวัสดิภาพคือค�าสวัสดี	โดยแท้แล้วก็คือ	ความไร้กังวลความที่ไม่มี
ความขุ่นข้องหมองใจ	เคยมีค�าถามเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลว่า	ความกังวลใจ	ความทุกข์ใจ	ย่อมเกิดขึ้น
ได้เสมอแม้ในคนผู้มีเงินทอง	มียศ	มีต�าแหน่ง	ท�าไมความกังวลใจทุกข์ใจจึงยังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิต	ทั้งที่ 
น่าจะไม่มีเพราะมเีงิน	เพราะมสีมบติั	เพราะมยีศมตี�าแหน่งทีส่งู	พระพทุธเจ้าได้ทรงเฉลยไว้ว่าเหตผุลที่
ท�าให้คนปราศจากความกงัวลพบแต่ความสวัสดีในชีวิตกค็อืต้องมปัีญญา	ต้องมคีวามเพยีร	และต้องมี
ความส�ารวม	ปัญญา	ความเพียรและส�ารวม	๓	ข้อนี้เป็นเหตุท�าให้คนอยู่รอดปลอดภัย	และมีความสุข 
คนที่มีปัญญา	 หมายถึงคนที่รู้จักด�าเนินชีวิตด้วยเหตุด้วยผล	 มีสติในการควบคุมดูแลในการกระท�า
ในค�าพูดหรือแม้แต่ในความคิดว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด	 ใช้ปัญญากล่ันกรองพิจารณา	 มีความเพียรก็คือมี
ความพยายาม	 มีความมุ่งมั่นตั้งใจท�าสิ่งใดก็ไม่ท้อแท้	 ไม่ท้อถอย	 โอกาสที่จะประสบความส�าเร็จก็มี
สูงกว่าคนที่ท้อแท้ท้อถอย	คนที่มีความเพียรความพยายามจึงเป็นคนที่ไม่มีความกังวลใดๆ	เพราะว่า
มีจุดหมายที่ต้องการจะไปให้ถึง	ในขณะที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปถึงจุดหมายนั่นเอง	ก็มีความแน่วแน่และ
ไม่มคีวามว้าวุน่ในหวัใจ	ตรงกนัข้ามกบัคนทีเ่กยีจคร้านไม่อยากท�างาน	ไม่อยากทีจ่ะท�าสิง่ใดๆ	ทีไ่ด้รบั
มอบหมายมา	 ไม่ยอมท�าหน้าที่ของตน	 ก็จะเกิดความกังวลตลอดว่าเค้าจะต�าหนิเราหรืองานของเรา
จะไม่ส�าเรจ็เรยีบร้อย	และสดุท้ายความส�ารวมความมสีตคิอยก�ากบัดแูลชวีติของตนเองก่อนจะดกู่อน 
จะฟัง	 ก่อนที่จะท�าสิ่งใดๆ	 ก็ตามแต่	 ถ้าไม่มีความส�ารวม	 ไม่ระมัดระวังตาไม่ระวังหูรวมไปถึงไม่
ระมัดระวังใจโอกาสพลาดพลั้งไปก็มีสูง	 เหมือนคนที่แม้จะมีเงินทอง	 มียศถาบรรดาศักดิ์สูงแต่เมื่อ
ขาดสติแม้เมื่อไม่กี่วินาทีก็อาจจะท�าในสิ่งที่ไม่ควรท�าและเสียอนาคตไปเลยก็มี	 สรุปแล้วอยากจะมี
สวัสดิภาพในชีวิตก็ต้องมีปัญญา	มีความเพียรและมีความส�ารวมในชีวิต	๓	สิ่งนี้ถ้าไม่มีชีวิตวุ่นวาย

 สวัสดีค่ะ	คุณผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน	ภาษาพาที 
ฉบับน้ีขอกล่าวถึงค�าที่ ใช ้สื่อความหมายในท�านอง
รวมหรือเชื่อมเข้าด้วยกัน	 ซึ่งมีอยู่หลายค�าในปัจจุบัน 
นอกเหนือจากค�าว่า	 ผสม	 เช่น	 ค�าว่า	 ผสาน	 ประสม	
ประสาน	 ผนึก	 หรือในวงการทหารก็มักใช้ค�าว่า	 สนธิ	 
ในค�าว่า	สนธิก�าลัง	เป็นต้น		

	 ค�าว่า	ผสม	 มีรากศัพท์มาจากภาษาเขมร	ปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 พ.ศ.๒๕๔๒	 ว่า
รวมกันเข้า	 	 ส่วน	 ค�าว่า	ผสาน	 ก็มีที่มาจากภาษาเขมร
เช่นกัน	หมายถึง	ประสาน	เมื่อสองค�านี้น�ามาใช้ด้วยกัน
เป็นค�าซ้อนว่า	ผสมผสาน	 ก็จะหมายถึงเก็บไว้ทีละเล็ก
ละน้อย	หรือเก็บเล็กผสมน้อย	ผสมโรง	 หมายถึงพลอย 
ไปด้วย	ร่วมด้วย	ผสมผเส	หมายถึงปนเปกนั	ไวยากรณ์ไทยมี 
การแบ่งประเภทของค�าตามลักษณะการสร้างค�า	 ได้แก่	
ค�าผสาน	 กับค�าผสม	 หรือเรียกอีกอย่างว่า	 ประสม	 กับ
ประสาน	ค�าผสาน	ได้แก	่ค�าที่ประกอบด้วยหน่วยค�า	๒	
หน่วยค�า	หรือมากกว่า	๒	หน่วยค�า	และหน่วยค�าที่น�ามา
ประกอบกันจะต้องมีหน่วยค�าใดหน่วยค�าหนึ่งที่ปรากฏ
ตามล�าพังไม่ได้	 หรือเรียกว่าเป็นหน่วยค�าไม่อิสระ	 เช่น	
ชดช้อย	 ร่าเริง	 นักเลง	 เป็นต้น	 	 คุณผู้อ่านคงรู้จักค�าว่า	
ผสมเทียม	 แต่ทราบหรือไม่คะว่ายังมีค�าว่า	ผสานเทียม 
ด้วย	ค�านี้มีใช้จริงๆ	ค่ะ	เป็นหนึ่งในประเภทของค�าผสาน	
คือค�าที่เกิดจากการน�าหน่วยค�าไม่อิสระประกอบเข้ากับ
หน่วยค�าอิสระหรือค�าที่สื่อความหมายได้ด้วยตัวของค�า
นั้นเอง	สามารถปรากฏตามล�าพังได้	เช่น	ชาวเมือง		ชาว	
เป็นหน่วยค�าไม่อสิระ	ส่วนค�าว่า	เมอืง	เป็นหน่วยค�าอสิระ	
ตัวอย่างอื่นๆ	 เช่น	 ค�าว่า	 นักเรียน	 	 ผู้ดี	 สุจริต	 เป็นต้น			
ส่วนค�าว่า	ประสม	 กับค�าว่าประสานนั้น	 ทั้งสองใช้ใน 
ความหมายเดียวกันกับค�าว่า	 ผสม	 กับ	 ผสาน	 แต่ความ
นิยมในการใช้อาจต่างกันแล้วแต่กรณี	

	 นอกจากน้ียงัมีอีกค�าหน่ึงทีม่คีวามหมายใกล้เคียงกนั 
คือค�าว่า	 ผนึก	 ค�าน้ีหมายถึงติดให้แน่น	 เช่น	 ผนึก
ซอง	 ผนึกตรา	 อีกความหมายหนึ่งหมายถึงอัดให้แน่น 
เป็นปึก	เช่น	ผนกึกระดาษหลายๆ	แผ่นให้เป็นปึกเดียวกนั,	

ปิดให้แน่น	เช่น	ผนึกไห,	รวมกันให้เป็นปึกแผ่น	เช่น	ผนึก
ก�าลัง	 เมื่อกล่าวถึงค�าว่า	ผนึกก�าลัง	 ก็ท�าให้นึกไปถึงค�าว่า	
สนธิก�าลัง	ซึ่งแวดวงข้าราชการ	ทหาร	ต�ารวจ	นิยมใช้ค�านี้ 
กนัมาก	ค�านีม้าจากค�าว่า	สนธ	ิประสมกบัค�าว่า	ก�าลงั		ค�าว่า 
สนธิ	 หมายถึง	 ที่ต่อ,	 การติดต่อ	 หรือการเอาศัพท์ตั้งแต่	
๒	 ศัพท์ขึ้นไปมาเชื่อมเสียงให้กลมกลืนกันตามหลักที่ได้มา
จากไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต		เรียกค�าชนิดนี้ว่า	ค�าสนธิ 
เช่น	ค�าว่า	ธันวาคม	มาจากค�าว่า	ธนู	สนธิกับค�าว่า	อาคม,	
ราโชวาท	มาจากค�าว่า	ราช	สนธิกับค�าว่า	 โอวาท	 เป็นต้น	
สนธิก�าลัง	 	 ค�านี้ค่อนข้างเป็นค�าใหม่	 เพิ่งน�ามาใช้ไม่นาน
มากนัก	 หมายถึง	 ร่วมกันท�าบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพข้ึน	 มีความหมายในท�านองเดียวกับค�าว่า	
ผนึกก�าลัง	 ผู้เขียนจ�าได้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยเคย
ถกเถียงถึงความจ�าเป็นในการใช้ค�านี้	 โดยมองว่าสามารถ
ใช้ค�าที่มีอยู่แล้วอย่างค�าว่า	 ผนึกก�าลังได้	 	 ตัวอย่าง	 ทหาร
สนธกิ�าลงัร่วมกับต�ารวจตระเวนชายแดนล้อมจบักมุคนร้าย
ขนไม้พะยูง		เป็นต้น		

	 สังคมที่น่าอยู่ไม่จ�าเป็นต้องมีแต่คนที่คิดเห็นไปใน
ทางเดียวกัน	 แต่คนในสังคมสามารถที่จะคิดเห็นต่างกันได้ 
แต่ไม่แตกแยก	เหมือนดอกไม้หลากสท่ีีผสมรวมกนัได้อย่าง
กลมกลืนและมีชีวิตชีวา	 ...เข้ากันหรือไม่ไม่ส�าคัญ	 ขอให้
เข้าใจกันและอยู่ในแผ่นดินเดียวกันอย่างสันติสุข	สวัสดีค่ะ		

หรือธนาคารไทยพาณชิย์ในปัจจบุนั	ตลอดจนนทิรรศการพระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา	 ๗๐	 ปี	 แห่งการครองราชย	์ 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม	ส่วนที่บริเวณสนามเสือป่า	ประชาชนที่มาร่วมงาน	ยังมีส่วนร่วม
โดยเสดจ็พระราชกศุลโดยการเลอืกซือ้สนิค้านานาชนดิ	จากร้านค้าในพระบรมวงศานวุงศ์	อาท	ิจติอาสา	
๙๐๔,	 มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า,	 ภูฟ้า,	 มูลนิธิสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์,	 มูลนิธิโครงการหลวง	
ดอยค�า	เป็นต้น	และร้านค้ารบัเชญิทัง้จากภาครฐัและเอกชน	รวมทัง้ร้านค้าอาหารไทยโบราณ	ผลติภณัฑ์
โบราณ	 ในแนวคิด	 “ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร	 สืบสานชุมชนวิถีไทย”	 มีกิจกรรมสอยต้นกัลปพฤกษ์	
และสลากการกุศล	ร่วมถ่ายภาพย้อนยุคและภาพ	๓	มิต	ิที่จัดไว้ในมุมต่างๆ	ภายในงาน	รายได้จากการ
จัดงานทั้งหมดจะน�าไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ	 นอกจากนี้	 ยังมี
การแสดงสะท้อนวัฒนธรรมท้องถ่ินทั่วทุกภูมิภาคผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน	 งานนี้เริ่มต้ังแต่เวลา	
๑๐.๓๐	–	๒๑.๐๐	น.	ของทุกวัน	ยกเว้นวันศุกร์และวันเสาร์	ตั้งแต่เวลา	๑๐.๓๐	–	๒๒.๐๐	น.	ไม่เสีย 
ค่าบตัรผ่านประต	ูงานนีมี้การรณรงค์ให้ร่วมแต่งกายย้อนยคุกลบัไปในรชัสมยัของรชักาลที	่๕	กนัด้วยนะคะ 



 

ด้วยความปรารถนาดีจาก : หน่วยป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกล้า

เรียบเรียงจาก : ข้อมูลใน โครงการ ทบ. ร่วมใจ ลด BMI ไกลโรค

โดย ช.อ้น

ฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล ๒๐๑๘ เปิดฉากดวลแข้ง
กันมา ๒ เกมแล้ว แม้ซีซั่นนี้ ทีมใหญ่ ๆ จะขาดแข้งแม่เหล็ก
ทีมชาติไทยไปหลายคน เพราะย้ายไปค้าแข้งในเจลีกญ่ีปุ่น 
แต่ทว่าความสนุกสนานเร้าใจนั้นก็คงไม่ลดน้อยถอยลง

ส่วนลูกหนังไทยลีก ๒ M-150 Championship 
Thaileague 2 หรือลกีพระรองนัน้ กย็งัร้อนแรงอยูเ่หมอืนเดมิ 
และช่วงน้ีเพ่ิงออกสตาร์ททกุทมีกย็งัอยูใ่นช่วงปรบัจนูหาความ
ลงตวักนัอยู ่ทีมไหนจะก้าวขึน้ลีกสูงสุด หรอืจะร่วงลงไปก็ต้อง
ดูกันยาว ๆ 

ส�าหรับทมีฟุตบอลสโมสร อาร์มี ่ยไูนเตด็ สองเกมแรก 
เปิดบ้านเสมอ หนองบัว พิชญ เอฟซี ๑-๑ ณ สนามกีฬา
กองทัพบก เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นัดที่สอง 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ออกไปเยือน ระยอง เอฟซี 
ผลการแข่งขนัเป็นอย่างไรนัน้ตอนนี ้กค็งทราบกนัไปเรยีบร้อย

ส่วน ธนากร แดงทอง กองกลาง ลูกหม้อของ อาร์มี่ 
ยูไนเต็ด ออกสตาร์ทประเดิมประตูแรกให้ตัวเองในฤดูกาลนี้
ไปแล้ว แม้จะลงเป็นตวัส�ารอง เจ้าตวัหลังสวมบทฮโีร่ยงิท้ายเกม 
วันพบกับ หนองบัว พิชญ เอฟซี ณ สนามกีฬากองทัพบก 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับ สุรเดช 
ธงชยั ปีกขวาจอมท�าเกมมดิฟีลด์ตวัใหม่ของสภุาพบรุษุวงจกัร 
ย้ายมาจากทีมโอสถสภา เอม็ ๑๕๐ สมทุรปราการ มาสวมเส้ือ
หมายเลข ๑๙ ช่วยทีมอาร์มี่ ยูไนเต็ด ในฤดูกาลนี้ ก็เป็นผู้เล่น
อีกคนที่ท�าผลงานได้ดี หากรักษามาตรฐานการเล่นไว้ได้ดี
ตลอดฤดูกาลจะช่วยทีมได้เยอะทีเดียว

ด้าน พลเอก สรรชยั อจลานนท์ รองประธานสโมสรฯ 
ในเกมเปิดฤดูกาลท่านได้เข้ามาชมเกมอาร์มี่ ยูไนเต็ด พบกับ 
หนองบัว พิชญ เอฟซี ก็ได้ขอบคุณแฟนคลับอาร์มี่ ยูไนเต็ด 
ทุก ๆ คน ที่สละเวลาเข้ามาร่วมเชียร์ และเป็นก�าลังใจให้กับ
นักฟุตบอลทีมสโมสร อาร์มี่ ยูไนเต็ด และฝากย�า้ขอให้มาร่วม
เชียร์แบบนี้ทุก ๆ แมตช์

อาร์มี่ฯ 

ส่วน สโมสรอาร์มี่ ยูไนเต็ด เกมถัดไปจะบุกไปเยือน 
ขอนแก่น เอฟซ ีในวนัอาทติย์ที ่๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ แฟน ๆ 
ไปให้ก�าลังใจกันเยอะ ๆ เพราะเกมนี้ ออกไปเยือน ขอนแก่น 
เอฟซี อาร์มี่ฯ หวังมีแต้มติดมือกลับมา

ส�าหรับ “เดอะ ทีเร็กซ์” ขอนแก่น เอฟซี ที่ปีนี้
ทุ ่ม ๕๐ ล้านบาทท�าทีม ภายใต้การคุมทีมของ ‘โค้ชจุ่น’ 
อนุรักษ์ ศรีเกิด เกมแรกบุกไปสนามสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี 
เยือน เชียงใหม่ เอฟซี เสมอกันไป ๑-๑ มีแต้มติดมือกลับมา 
๑ คะแนน เฃ่นเดียวกับ อาร์มี่  ยูไนเต็ด และนัดที่ ๒ 
“เดอะ ที เร็กซ ์” ขอนแก ่น เอฟซี เป ิดบ ้านต ้อนรับ 
“อินทรีอันดามัน” กระบี่ เอฟซี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลาง อบจ.ขอนแก่น ก่อนบุกมาเยือน 
อาร์มี่ ยูไนเต็ด ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองทัพบก 
เป็นนัดที่ ๓ โดยขุมก�าลังหลักของ “เดอะ ทีเร็กซ์” ที่จะลงบู้
กับ อาร์มี่ ยูไนเต็ด ประกอบด้วย ถิรายุ บรรหาร, ศราวุธ 
เกิดศรี, ยานโด บาสนา, ดาร์โก้ ทาเซฟสกี, วิษนุศักดิ์ อุ่นน้อย, 
ดาวิด บาลา, บาโบ มาร์คแลนดี้ 

ส ่วนอาร ์มี่  ยูไนเต็ด เจ ้าบ ้าน ฤดูกาลนี้มี  รุย 
นาสซิเมนโต้ มาเป็นเฮดโค้ช ซึ่งวางเป้าจะพาทีมขึ้นไทยลีก
ให ้ได ้  โดยมีประตูอดีตทีมชาติสิงคโปร ์  ฮัสซัน ซันนี่ 
นายทวารมือหนึ่งอาร์มี่ฯ ที่เพิ่งติดโผเเข้งยอดเยี่ยม T2 ซีซั่น 
๒๐๑๘ นัดแรก ของสื่อ SMMSPORT. ท�าหน้าที่นายด่าน
สุดท้าย  มกีองหลังเซน็เตอร์รายเดมิจากฤดกูาลทีแ่ล้ว โรดรโิก้ 
ฟราวเชส, ดาวุฒิ ดินเขต, สุรเดช ธงชัย, ณัฐพล เปี่ยมพลาย, 
ชาคริต บัวทอง, ศิริศักดิ์ ไฝดง,  วรรณพล ปุษปาคม, อันมาร์ 
อัลมูมารากี้, ดิเอโก้ ลิม่า, เอริเวลโต้ เอมิเลียโน เป็นแกนหลัก
ลงบู้เกมนี้

เกมนี้ อาร์มี่ ยูไนเต็ด เล่นในถิ่นตัวเอง จะเปิดเกมรุก
เต็มรูปแบบเข้าใส่ทีมเยือนอย่างมิต้องสงสัย ชาวแฟนคลับ
อาร์มีฯ่ ไปเชยีร์ ไปให้ก�าลงัใจนกัเตะกนัเยอะ ๆ   เพือ่ ๓ คะแนน
ในบ้านนะครับ

อ.อารมณ์ พิชิตอ้วน

โดย : กรมแพทย์ทหารบก

โดย : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

สสีนัสนามเป้าในครัง้นีข้อตามไปเกบ็ภาพ
บรรยากาศ การจ�าหน่ายดอกป๊อปปี้ เน่ืองใน
โอกาสวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับ
มูลนิธิสงเคราะห ์ครอบครัวทหารผ ่านศึก 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ร ่วมจ�าหน่ายดอกไม้ท่ีระลึก
วนัทหารผ่านศกึ หรือดอกป๊อปป้ี ซ่ึงในปีนีน้�าทมี
โดยผูป้ระกาศข่าวสถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับก 
อาท ิบุญทริกา เอีย่มคงศร,ี สนุดิา สวสัดพิรพลัลภ, 
อภิญญา บุญยะประณัย และศักดิ์ชัย ชัชวงษ์ 
พร ้อมด ้วยนักเรียนจากโรงเรียนดุริยางค ์ 
ทหารบก ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่
สถานีฯ รวมทัง้ประชาชนในบรเิวณพืน้ทีข้่างเคยีง 
ร่วมกันซื้อดอกป๊อปปี้และบริจาคเงินกันอย่าง
มากมาย เพ่ือสมทบทนุช่วยเหลอืครอบครวัทหาร 
ต�ารวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ท่ีอุทิศตน
ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ...

สกัด 
   สะกด 
    สะกิด

ไม่น่าเช่ือว่า หุ่นจะสวย ไร้พงุได้ ต้องมเีรือ่งของอารมณ์เข้ามาเกีย่วข้อง จะเกีย่วข้องกนัอย่างไร พบหมอทหาร 
มีรายละเอียดมาเล่าค่ะ

เมื่อเราต้องจ�ากัดอาหาร เพื่อควบคุมน�า้หนัก เราต้อง “กินอย่างมีสติ” หรือ “Mindful eating” โดย 
 ระลึกถึงคุณค่าของอาหาร รับรู้ รูป รส กลิ่น สี ระหว่างที่ตักอาหารเข้าปาก ควรเคี้ยวให้ละเอียด  

ยิ่งเอนไซม์ในน�า้ลายมีเวลาท�างานมากขึ้น ระบบย่อยอาหารก็จะดีขึ้น 
 ตักอาหารใส่จานเล็ก กินช้า ๆ ท�าให้รับรู้รสได้ดียิ่งขึ้น และยังอิ่มไวขึ้นด้วย 
 ไม่อดอาหาร เพราะยิ่งอดอาหารจะยิ่งท�าให้กินมากเกินกว่าความต้องการในมื้อถัดไป
 ต้องรู้จัก “สกัด สะกด สะกิด” คือ
 สกัดสิ่งกระตุ้นไม่ให้หิว : เลี่ยงการไปในที่ที่มีอาหารเยอะ ๆ และงดนึกถึงความอร่อยของอาหารนั้น ๆ 

ท่องคาถาสกัด “แค่นี้เอง ท�ำไมจะท�ำไม่ได้”
 สะกดใจไม่ให้กินเยอะ : กินอย่างมีสติ คิดไว้เสมอว่า ยิ่งกินยิ่งบวม ท่องคาถาสะกด “ฉันไม่หิว”
 สะกิด : ให้ช่วยห้ามเพือ่กนิ และเป็นก�าลงัใจในยามเพือ่นลดน�า้หนกั 

พร้อมกบัช่วยตอกย�า้เวลาทีก่นิเยอะ มีค�าเตือนไว้คอยสะกิดเพื่อน ใช้หลักพอเพียง
ก็เลี่ยงอ้วนได้นะคะ

 พอประมาณ : กินให้พออิ่ม ออกก�าลังกายให้พอดี
 มีเหตุผล : ไม่เป็นเหยื่อการตลาด ระวังการลด แลก แจก แถม
 มีภูมิคุ้มกันที่ดี : ตั้งสติ เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 มีความรู้ : ใช้ข้อมูลความรู้ในการดูแลตัวเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง
 มีคุณธรรม : อดทน ต้ังใจ มีวินัย ใช้ความพากเพียรในการดูแลสุขภาพตนเอง และแบ่งปันสิ่งที่เป็น

ประโยชน์สู่สังคม

และในตอนท้าย ยังมีเคล็ดลับหุ่นดีมาฝากแก่คุณผู้อ่านด้วยนะคะ
 คุณผูอ่้านควรพงึระลึกว่า เราจะลดน�า้หนักเพ่ืออะไร โดยสร้างแรงจงูใจ และตัง้เป้าหมาย เมือ่ตัง้ใจมุ่งมั่นแล้ว 
 ก่อนกินข้าวเย็น ให้กินผลไม้รสไม่หวาน แล้วดื่มน�า้เปล่าตาม
 ต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าจะท�าได้ ด�ารงสติขณะกิน เพื่อให้เกิดปัญญาในการ สกัด สะกด สะกิด 
 หลังอาหาร หยุดพักสัก ๓๐ นาที แล้วลุกเดิน ขยับร่างกาย หรือออกก�าลังกายให้ได้ ๓๐ - ๔๕ นาที 

ต่อวัน เพื่อเพิ่มการเผาผลาญอาหาร

พบหมอทหารขอเป็นก�าลังใจให้คุณผู้อ่านผ่านภารกิจพิชิตความอ้วน ให้เป็นทหารที่มีความแข็งแรง 
ทั้งร่างกาย และจิตใจ เป็น Smart Army Smart Soldier 4.0 อย่างภาคภูมิ

ล่า ๓ แต้มเปิดบ้านรับขอนแก่น

วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๘.๐๐ น. ล�าปาง เอฟซี - ศรีสะเกษ เอฟซี กีฬาจังหวัดล�าปาง 
๑๙.๐๐ น. ไทยฮอนด้า เอฟซี - ระยอง เอฟซี เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา 
๒๐.๐๐ น. เชียงใหม่ เอฟซี - หนองบัว พิชญ เอฟซี สมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี 

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๘.๐๐ น. อ่างทอง เอฟซี - อุดรธานี เอฟซี กีฬาจังหวัดอ่างทอง 
๑๘.๐๐ น. กระบี่ เอฟซี - สมุทรสาคร เอฟซี กีฬาจังหวัดกระบี่ 
๑๙.๐๐ น. อาร์มี่ ยูไนเต็ด -  ขอนแก่น เอฟซี สนามกีฬากองทัพบก

โปรแกรม M-150 Championship Thaileague 2
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ส่วนก�ำลังรบ
และส่วนภูมิภาค
กองทัพภาคที่ ๑

“

ามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก ในการ

สนบัสนนุให้บตุรหลานก�าลงัพล และบคุคล

ทั่วไปซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ได้ใช้เวลาว่าง                    

ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการฝึกฝนการเล่นฟุตบอล  

ที่ ถู กวิ ธี  มีทักษะที่ ดี  สามารถพัฒนาไปสู ่                              

นักฟุตบอลอาชีพของสโมสรฟุตบอล อาร ์มี่ 

ยูไนเต็ด ได้ ดังนั้น กองทัพภาคที่ ๑ จึงมอบหมาย

ให้ กองพลทหารราบที่ ๙ โดย กรมทหารราบที่ 

๑๙ ด�าเนินการจัดตั้งโรงเรียนฝึกสอนฟุตบอล                        

โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกสอนฟุตบอลกองทัพบก 

ทภ.๑ (Army Football Academy 1)”  

 โดยมีผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๙  

เป ็นผู ้อ� านวยการโรงเรียนฝ ึกสอนฟุตบอล                  

กองทัพบก ทภ.๑ มีหน้าที่ในการดูแลด�าเนินงาน

ของโรงเรียนฯ ทั้งในระบบที่เกี่ยวข้องกับการ

ต พัฒนานักฟุตบอลเยาวชน ให้มีการด�าเนินงาน  

เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากผู้บริหารระดับสูง                            

มีผู ้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมระดับ C License             

ของ AFC ท�าหน้าที่ด ้านการพัฒนาเทคนิค                 

และแทคติ ก ให ้ กั บนั กฟุ ตบอลอย ่ า ง เ ต็ ม

ประสิทธิภาพโดยจะท�าการฝึกซ้อมควบคู ่กับ                 

ทีมนักกีฬาฟุตบอล กองทัพภาคท่ี ๑ ประเภท

ทัว่ไป ปัจจบุนั กรมทหารราบที ่๑๙ ได้ด�าเนนิการ

มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กรกฎาคม ๒๕๖๐ – 

ปัจจุบัน 

 การด�าเนินงานในห้วงที่ผ่านมา กองพล

ทหารราบที่ ๙ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับ 

สถาบนัการศกึษาต่าง ๆ  ในพืน้ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี 

และจั งหวั ด ใกล ้ เคี ย ง  รวม ถึงจั ดท� าป ้ าย

ประชาสัมพันธ ์ เชิญชวนผู ้ ท่ีสนใจ ร ่วมชม               

(Army Football Academy 1)” 

ร ่วมเชียร ์  การโพสต์ประชาสัมพันธ ์ลงในเพจ เฟซบุ ๊ก                          

ของจงัหวัดกาญจนบรีุ, การประชาสัมพันธ์ในช่องทางเคเบลิทวีี

ของ กองพลทหารราบท่ี ๙ และประชาสัมพันธ์ในส่ือส่ิงพิมพ์                     

ในท้องถิ่น ซึ่งจะท�าการรับสมัครในห้วงวันที่ ๖ – ๓๐ มิ.ย.๖๐ 

ที่ผ่านมา โดยมีผู ้เข้าสมัคร จ�านวน ๕๓๓ คน  แบ่งเป็น                          

ผู้รักษาประตู จ�านวน ๓๙ คน, กองหลัง จ�านวน  ๑๙๖ คน,              

กองกลาง จ�านวน  ๒๓๐ คน และกองหน้า จ�านวน ๖๘  คน   

โดยจะท�าการคัดเลือกให้เหลือผู ้ เล ่น จ�านวน ๕๐ คน                        

เป็นตัวจริง ๓๐ คน และอะไหล่ ๒๐ คน เพื่อจะเตรียมตัว               

เข้าแคมป์ฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ เพื่อเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์

 และเม่ือ ๓๐ ม.ค.๖๑ พล.ท.กูเ้กยีรต ิศรนีาคา มทภ.๑ 

เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนฝึกสอนฟุตบอลกองทัพบก 

ประเภทอายุ ๑๙ ปี ซึ่งรับผิดชอบโดย ทภ.๑ และเป็นประธาน

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลสุรสีห์คัพ ครั้งที่ ๑ ณ สนามกีฬา              

ค่ายสุรสีห์ พล.ร.๙

“โรงเรียนฝึกสอนฟุตบอล
   กองทัพบก ทภ.๑



ในราชการกองทัพบก
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