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๑๐๘ - ๙ ๑๕

สัมภาษณ์พิเศษ  
พลตรี พรประสิทธิ์ กล�่าสมบัติ 
จก.วศ.ทบ.

โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

นปอ. ๔.๐ 
สู่ความทันสมัย ก้าวไกลในภูมิภาค

 ทบ. ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดงาน 
 “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

 ทบ. ไทยร่วมเป็นเจ้าภาพฝึกคอบร้าโกลด์ครั้งที่ ๓๗

 ผบ.ทบ. เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการพร้อมเข้าพิธี
 ประดับเหรียญอิสริยาภรณ์เชิดชูเกียรติด้านการทหาร



ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๑ วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑๒

โครงการเกษตรวิชญา แปลว่า ปราชญ์แห่ง 
การเกษตร อยู่ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะ ต�าบลโป่งแยง  
อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะภูมิประเทศ 
ของพื้นที่เป็นเนินเขาและภูเขาสูงลาดเทสู่หุบเขาเล็ก ๆ  
พื้นที่มีความสูง ๑,๐๖๐ - ๑,๓๒๐ เมตรเหนือระดับ 
น�า้ทะเลปานกลาง เป็นป่าประเภทป่าดบิเขา มไีร่หมนุเวยีน 
เนื่องจากมีการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ ท�าให้พื้นที่ 
ป่าเดิมกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมให้พบเห็นอยู่ทั่วไป

โครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้น 
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่  
๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�าการ 
ส�ารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน รวมทั้งการพัฒนา 
แหล่งน�้า และพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที ่
บ้านกองแหะ ๔ ต�าบลโป่งแยง อ�าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๓๕๐ ไร่ ให้กับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อเข้าไปช่วยพัฒนาและแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะด้านการเกษตร 
โดยสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร คลินิกเกษตร 
คหกรรมการเกษตร และศูนย์ฝึกอบรมการท�าเกษตร 
บนพื้นที่สูง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดิน น�้า และป่าไม้  
ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ได้พระราชทาน 
ชื่อใหม่ให้โครงการฯ จากช่ือเดิมคือ โครงการพัฒนา
พื้นที่สวนบ้านกองแหะ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการ
เกษตรวิชญา โครงการตามแนวพระราชด�าริสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเกษตรวิชญา
ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีเจ้าหน้าที่จากหลาย

หน่วยงานเข้ามาอบรม ส่งเสริมกิจกรรมและทักษะ
ความรู้ทั้งทางด้านการเกษตร และพยายามยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงพ้ืนที่ให้เหมาะสมและมีศักยภาพ ในพื้นที่
พระราชทาน ๑,๓๕๐ ไร่ ประกอบด้วยพืน้ที ่๕ ส่วน คอื

๑. พื้นที่ส ่วนราชการ ๑๓๕ ไร ่ เป ็นที่ตั้ง 
ของอาคาร ศูนย์เรียนรู้ฯ อาคารฝึกอบรม และอาคาร
ศูนย์อภิบาลเด็กสายใยรักจากแม่สู่ลูก รวมถึงแปลง
สาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

๒. พื้นที่ทรงงาน ๓๒ ไร่
๓. พื้นที่พัฒนาการเกษตร ๑๓๙ ไร่ ขณะนี ้

มีเกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินเดิม จ�านวน ๖๐ ราย 
มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้า ฟื้นฟูปรับปรุงดิน 
พัฒนาแหล่งน�้า ส่งเสริมอาชีพ และเป็นศูนย์เรียนรู้

๔. พื้นที่วนเกษตร และธนาคารอาหารชุมชน 
๑๒๓ ไร่ มีการพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม อนุรักษ์
แหล่งต้นน�้าล�าธาร รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพัฒนา
พืชสมุนไพร และเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติให้ชุมชน 
มีส่วนร่วม

และส่วนสุดท้ายคือ พื้นที่ป่าไม้ ๙๑๘ ไร่ คิดเป็น
เกือบ ๗๐% ของพื้นที่ทั้งหมด ที่ได้ร่วมกับกรมป่าไม้ 
ในการอนุรักษ์ป่าไม้ตามธรรมชาติ และพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยววนเกษตรที่จัดให้เป็นเส้นทางเดินป่า 

ศึกษาธรรมชาติ ยิ่งกว่านั้น สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ยังได ้มี 
พระราชด�าริให ้ชาวบ้านร่วมกันบริหารจัดการน�้า
ของชุมชน และดูแลรักษาแหล่งน�้า เพื่อให้การใช้น�้า 
เกิดประโยชน์สูงสุด และน�าไปสู่การพัฒนาแหล่งน�้า
อย่างยั่งยืน

หากเปรียบพระราชกรณียกิจของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ ๙ เป็นดั่งสายน�้าหลักหล่อเลี้ยงชีวิตไทย 
การทรงงานตามรอยพระยคุลบาท ทีส่มเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรง
บ�าเพ็ญอย่างต่อเนื่องมานั้น ก็จะเป็นประดุจสายธาร
สาขาที่ร่วมหล่อเลี้ยงแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นสืบไป

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. ไทย และกองก�ำลังสหรัฐอเมริกำภำคพื้นแปซิฟิกร่วมเป็นเจ้ำภำพกำรฝึกคอบรำ้โกลด์ครั้งที่ ๓๗ เพื่อพัฒนำควำม
ร่วมมือดำ้นควำมมั่นคงในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง มุ่งสู่กำรเป็นกองก�ำลังรักษำสันติภำพนำนำชำติ 

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ พล.อ.ธำรไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด และ นำยกลิน ที เดวีส์ (H.E. 
Mr. Glyn T. Davies) เอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำประจ�ำประเทศไทย ร่วมเป็นประธำนในพิธีเปิดกำรฝึกคอบร้ำโกลด์ ๑๘ ณ 
กองกำรบินทหำรเรือ สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ อ�ำเภอบำ้นฉำง จังหวัดระยอง ซึ่งกำรฝึกคอบร้ำโกลด์นับว่ำเป็นกำรฝึกร่วม
ผสมทำงทหำรที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓๗ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำควำมร่วมมือ
ด้ำนควำมมั่นคงในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง มุ่งไปสู่กำรเป็นกองก�ำลังรักษำสันติภำพนำนำชำติ รวมทั้งเตรียมควำม
พร้อมในกำรช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมและกำรบรรเทำภัยพิบัติ นอกจำกนี้ยังเป็นกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ทำงทหำรระหว่ำง
กองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศที่เข้ำร่วมกำรฝึกคอบร้ำโกลด์ ๑๘ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในปีนี้กำรฝึกคอบรำ้โกลด์ มีประเทศ
เข้ำร่วมกำรฝึกหลัก จ�ำนวน ๗ ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกำ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สำธำรณรัฐเกำหลี อินโดนีเซีย และมำเลเซีย 
โดยมีประเทศจีน และอินเดีย เข้ำร่วมในส่วนโครงกำรช่วยเหลือประชำชน นอกจำกนี้ยังมีประเทศในโครงกำรฝ่ำยเสนำธิกำร
ผสมส่วนเพิ่มนำนำชำติ (Multinational Planning Augmentation Team: MPAT) จ�ำนวน ๑๐ ประเทศ ส�ำหรับประเทศที่
เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์กำรฝึก (Combined Observer Liaison Team: COLT) จ�ำนวน ๑๐ ประเทศ รวมทั้งสิ้น ๒๙ ประเทศ 
จ�ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกรวม ๑๑,๐๗๕ นำย 

ทั้งนี้ประเทศไทยยังได้ประโยชน์ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและสร้ำงรำยได้ให้กับท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยกับมิตรประเทศที่เข้ำร่วมกำรฝึกอีกด้วย

ผบ.ทบ. พร้อมภริยำ และคณะ เดินทำงเยือนสำธำรณรัฐสิงคโปร์อย่ำงเป็น
ทำงกำรในฐำนะแขกของกองทัพสิงคโปร์  ระหว่ำงวันที่ ๒๐ - ๒๒ ก.พ.๖๑

เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ ก.พ.๖๑ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสำท ผู้บัญชำกำรทหำรบก 
พร้อมภริยำ และคณะ เดินทำงเยือนสำธำรณรัฐสิงคโปร์อย่ำงเป็นทำงกำรในฐำนะแขก
ของกองทัพสิงคโปร์ ตำมค�ำเชิญของ พล.ต.เมลวิน ออง (Melvyn Ong) ผบ.ทบ.สป. 
เพื่อกระชับควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกองทัพของทั้งสองประเทศให้มีควำมแน่นแฟ้น
มำกยิ่งขึ้น รวมทั้งหำรือข้อรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมร่วมมือระหว่ำงกองทัพบกไทย
และกองทัพสิงคโปร์ 

ทั้งนี้ทำงกองทัพสิงคโปร์ยังกระท�ำพิธีประดับเหรียญอิสริยำภรณ์เชิดชูเกียรติ
ด้ำนกำรทหำรให้ผู้บัญชำกำรทหำรบกอีกด้วย

ผบ.ทบ. เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
พร้อมเข้าพิธีประดับเหรียญอิสริยาภรณ์

เชิดชูเกียรติด้านการทหาร

ทบ. ไทยร่วมเป็นเจ้าภาพฝึกคอบร้าโกลด์ครั้งที่ ๓๗

ข่าวเด่นในเล่ม ๓

ส่วนบัญชาการ   
 - โครงการปรับปรุงและขยายขีดความสามารถ
  ในการผลิตกระสุนปืนเล็กขนาด ๕.๕๖ มม. กบ.ทบ. ๑๑

ส่วนการศึกษา
 - คอลัมน์ Arming your English ติดอาวุธทางภาษา ๑๒

ส่วนส่งก�าลังรบและส่วนภูมิภาค
 - โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
  และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ทภ.๒ ๑๕ 

ส่วนสนับสนุนการรบ
 - นปอ. ๔.๐ สู่ความทันสมัย ก้าวไกลในภูมิภาค ๘ - ๙
 - คอลัมน์พบหมอทหาร ๑๔

คอลัมน์ประจ�า
 - วันสถาปนาหน่วย ๕
 - สัมภาษณ์พิเศษ 
  พลตรี พรประสิทธิ์ กล�่าสมบัติ จก.วศ.ทบ. ๑๐
 - คอลัมน์แวดวงทหาร ๖
 - คอลัมน์ ๑๐๘ คดีกฎหมายใกล้ตัว ๙
 - คอลัมน์สารพันข้อคิด บริหารชีวิต บริหารงาน ๑๒
 - คอลัมน์คุยนอกรอบ ๑๒
 - ภาษาพาที ๑๓
 - คอลัมน์รู้ไว้ได้เปล่า ๑๓
 - คัดไทย คัดธรรม ๑๓

ภาพปกหน้า : กองพลทหารราบที่ ๓
ภาพปกหลัง : ศูนย์รวบรวมภาพถ่ายกองทัพบก

ทบ. ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดงาน 
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

ทบ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดงำน “อุ่นไอรัก 
คลำยควำมหนำว” ระหว่ำง ๘ กมุภำพนัธ์ - ๑๑ มนีำคม ๒๕๖๑ 
ณ พระลำนพระรำชวังดุสิต และสนำมเสือปำ่

จำกพระรำชปณิธำนที่ทรงหมำยมั่นของสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ที่จะ
ทรงบ�ำบดัทกุข์ บ�ำรงุสุขให้กบัประชำชน จงึทรงมพีระรำชด�ำริ
ที่จะให้ประชำชนได้มีควำมสุข ควำมรื่นเริง และร�ำลึกถึง
วิถีชีวิตที่ผ่ำนมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงได้ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน จัดงำน 
“อุน่ไอรกั คลำยควำมหนำว” โดยภำยในงำนจะจดับรรยำกำศ
แบบย้อนยุคให้เห็นประวัติศำสตร์ควำมผูกพันอันแนบแน่น
ของสถำบันพระมหำกษัตริย ์ที่ทรงมีต ่อประชำชนและ
ประเทศชำต ิได้รูถ้งึวถิกีำรด�ำเนนิชวีติของชำวไทยสมยัโบรำณ
จนถึงปัจจุบัน นอกจำกน้ียังสำมำรถมีส่วนร่วมโดยเสด็จ
พระรำชกศุลโดยกำรเลือกซ้ือสินค้ำนำนำชนดิ จำกร้ำนค้ำทีม่ำ

ร่วมงำนและกำรสอยต้นกลัปพฤกษ์ รำยได้จำกกำรจดังำนโดย
ไม่หกัค่ำใช้จ่ำยจะทรงน�ำไปใช้ในกำรพระรำชกศุล บ�ำบดัทกุข์ 
บ�ำรงุสขุให้กบัประชำชน ผูท่ี้ได้รบัควำมเดอืดร้อนจำกภัยและ
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ทั่วประเทศ ภำยใต้กิจกรรมในโครงกำร
พระรำชด�ำริ “จิตอำสำ เรำท�ำควำมดีด้วยหัวใจ”

ท้ังน้ีกองทัพบกได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกำรจัดงำน 
“อุ่นไอรัก คลำยควำมหนำว” ทั้งในเรื่องกำรก่อสร้ำงสถำนที่
จดังำน กำรดแูลควำมปลอดภยั กำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้กบั
ประชำชน รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชำชน
มำร่วมชมงำนด้วยกำรแต่งกำยชุดไทยย้อนยุค นอกจำกนี้
ยงัมกีำรจดัแสดงดรุยิำงค์ ๔ เหล่ำทพั และกำรออกร้ำนในนำม
สมำคมแม่บ้ำนทหำรบกในลักษณะย้อนยุค รวมถึงกำรจัด
ก�ำลงัพลจติอำสำช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกบรเิวณงำน เพือ่ให้ 
กำรจัดกิจกรรมเป็นไปตำมแนวทำงพระรำชทำน และให้
ประชำชนมีควำมสุขอีกด้วย

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๑ วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 3



n ทีมข่าวทหารบก

ทกุพืน้ที่
เข้าถึง

เมื่อ ๑๙ ก.พ.๖๑ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสำท 
ผู้บัญชำกำรทหำรบก เป็นประธำนในงำนวันคล้ำย
วันสถำปนำกองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร เนื่องในโอกำสครบรอบปีที่ ๑๐ โดย
ก่อนงำนวันสถำปนำฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศกำรภำยใต้
ชื่อ “ค่ำยศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์เพื่อกำรปฏิรูป” 
และได้ให้สัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชนในประเด็นที่ส�ำคัญ ดังนี้

สื่อมวลชน : ถำมเรื่องเกี่ยวกับ กอ.รมน. โดยตรง เรื่องไทยนิยมยั่งยืน ตอนนี้เรำได้ด�ำเนินกำรคืบหนำ้

ไปถึงไหนแล้วในกำรส่งเจ้ำหนำ้ที่ลงพื้นที่

ผบ.ทบ. : ในทำงปฏิบัติทำงมหำดไทยเขำเป็นแม่งำน ผมเองก็จัดชุดเข้ำไปให้กำรสนับสนุนในแต่ละ

พื้นที่ ขณะนี้กระบวนกำรก็เริ่มรันไปแล้ว ก็จะเริ่มในวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ กรอบก็ประมำณ ๓ เดือนนะครับ

สื่อมวลชน : เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเรำส่งลงไปเรำจะใช้ระดับไหนเพรำะว่ำทุกคนก็เป็นห่วงว่ำกลัวเจ้ำหน้ำท่ี

ระดับลำ่งซึ่งไม่ค่อยรู้ปัญหำ

ผบ.ทบ. : คือเรื่องพวกนี้ในส่วนของเฉพำะ กอ.รมน. นะครับ เรำก็มีกำรเตรียมกำรกันมำพอสมควร 

ตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว ที่ทรำบรำยละเอียด ผมก็เชิญทำง กอ.รมน. ทุกส่วนงำนมำประชุมกันแล้วก็ให้แนวทำงไป 

ส�ำคัญที่สุดก็คือ ๑. กำรคัดเลือกบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนปัจจุบัน ๒. ก็คือมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

พร้อมที่จะรับฟังปัญหำของพี่น้องประชำชน น�ำมำสู่รัฐบำลเพือ่แก้ไขปัญหำได ้เพรำะฉะนั้นคิดว่ำทุกอย่ำงน่ำจะ

เป็นไปได้ด้วยด ีหนึง่คอื กอ.รมน. กย็นืยนัเรือ่งกำรคดัเลอืกคนเรำท�ำอย่ำงรดักมุรอบคอบนะครบั ผูท้ีเ่ป็นแม่งำน

หลัก ๆ คือทำงมหำดไทยร่วมกับส่วนรำชกำรในพื้นที่

สื่อมวลชน : คิดว่ำโครงกำรนี้ไม่ได้สูญเปลำ่

ผบ.ทบ. :  ไม่ ๆ  ไม่มอีะไรทีส่ญูเปล่ำ ทกุอย่ำงได้ประโยชน์อยูแ่ล้วนะครบั อย่ำงน้อยกล็งไปรบัฟังปัญหำ

ควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชนแล้วก็น�ำมำแก้ไข อันนี้ก็คือประเด็นหลัก ๆ ที่รัฐบำลอยำกท�ำ

สื่อมวลชน : พรุ่งนี้เดินทำงไปสิงคโปร์อำจมีกำรน�ำไปเชื่อมโยงกับบุคคลที่อยู่ทำงนั่นหรือไม่คะ

ผบ.ทบ. : ผมไปท�ำงำนของผมเอง ไม่ต้องไปเชื่อมโยงหรอก เดี๋ยวก็บอกผมไปฮำวำยกลับมำแวะญี่ปุ่น 

ผมก็ท�ำงำนของผม

สื่อมวลชน : ถ้ำเจอจะจับเลยหรือเปล่ำ

ผบ.ทบ. : เป็นไปไม่ได้หรอกนะครับ ต่ำงคนต่ำงมีวิถีทำงของตัวเอง เรำก็ไปท�ำงำนของเรำ เขำจะ

เคลื่อนไหวอย่ำงไรก็ว่ำไปตำมกระบวนกำร ในส่วนเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบต้องติดตำมก็ด�ำเนินกำร

ติดตำมต่อนะครับ

สือ่มวลชน : ในส่วนของแกนน�ำพรรคกำรเมอืงทีเ่ดนิทำงไปหำคณุทกัษณิ คณุยิง่ลกัษณ์ ตรงนีเ้รำมองว่ำ

เขำเป็นอย่ำงไร

ผบ.ทบ. : ไม่ต้องมองหรอก เพรำะบอกแล้วไงคอืทกุวนันี ้คสช. ลดควำมเข้มข้นในกำรเข้มงวดพอสมควร 

จะบอกว่ำเผด็จกำรคงไม่ใช่ ทุกวันนี้เรำแทบไม่ได้ใช้ก�ำลังทหำรไปด�ำเนินกำรใด ๆ เลย เรำไม่ได้ควบคุมใครเลย

นะครบั กท็�ำควำมเข้ำใจกนัเท่ำนัน้เอง ผมเชือ่ว่ำในสำมญัส�ำนกึของควำมเป็นคนไทยทกุคน ต้องกำรเหน็บ้ำนเมอืง

สงบสขุแล้วเรำกม็แีนวทำงอยูแ่ล้ว ไม่ใช่เรำไม่มแีนวทำง เรำกช่็วยกนัประคบัประคองประเทศให้เดนิไปถงึจดุนัน้

ดีกว่ำ

สือ่มวลชน : กำรทีก่ลุม่ผูช้มุนมุ ประชำชนอยำกเลอืกตัง้ออกมำเรยีกร้องให้ คสช. ยนืเคยีงข้ำงประชำชน

ไม่ยึดโยงกับรัฐบำล ตรงนี้จุดยืนของกองทัพเป็นอยำ่งไรบำ้งครับ

ผบ.ทบ. : ประชำชนกี่คน

สื่อมวลชน : ประชำชนทุกคน

ผบ.ทบ. : แล้วทุกคนก็เห็นสอดคล้องกับกลุ่มที่ต้องกำรเรียกร้องกำรเลือกตั้งโดยเร็วหรือไม่ โดยไม่ฟัง

ขั้นตอนตำมกฎหมำยไหม ที่ผมบอกคนไทยส่วนใหญ่ ณ เวลำนี้ถ้ำถำมไปโพลส�ำรวจทุกส�ำรวจก็อยำกเลือกตั้ง 

แต่เขำเข้ำใจเหตุผลและควำมจ�ำเป็นเป็นขั้นตอนของกฎหมำย คสช. ไปสั่งได้ไหม เดี๋ยวเลือกตั้งพฤษภำคม 

มิถุนำยนเลย ไม่ใช่ ถ้ำกลุ่มผู้ต้องกำรกำรเลือกตั้งยังรั้นไปถึงจุดนั้นแสดงวำ่เขำไม่ต้องกำรเลือกตั้งจริง ๆ

สื่อมวลชน : ต้องดูกฎหมำยเป็นหลัก

ผบ.ทบ. : ต้องดูกฎหมำยเป็นหลักเป็นขั้นตอนนะครับ

สื่อมวลชน : กฎหมำยเสร็จเมื่อไหร่ก็เลือกตั้งเมื่อนั้นหรือไม่ครับ

ผบ.ทบ. : ทุกอย่ำงเป็นไปตำมขั้นตอนและ ณ เวลำน้ีค�ำนวณตำมขั้นตอนแล้วก็ตกประมำณ

กุมภำพันธ์ ๖๒ เทำ่นั้นเอง

สื่อมวลชน : ยืนยันใช่ไหมครับว่ำเรำยึดโยงตำมกฎหมำยไม่ได้ยึดโยงตำมรัฐบำล

ผบ.ทบ. : ยดึโยงตำมกฎหมำย ทกุอย่ำงกเ็ป็นไปตำมกฎหมำย มขีัน้ตอนทีช่ดัเจน กำรเลอืกตัง้ ณ เวลำนี้

นะครับ ทุกฝ่ำยก็ออกมำให้ควำมเห็น ผมให้ควำมเห็นในภำพรวม ๆ นะครับ ทุกคนจะได้สบำยใจช่วยกันน�ำพำ

ประเทศกำ้วไปข้ำงหน้ำดีกว่ำนะครับ

สื่อมวลชน : สมมติว่ำกฎหมำยล้มลงไปก็ต้องมีกำรร่ำงขึ้นมำใหม่

ผบ.ทบ. : ผมไม่ทรำบ อย่ำไปสมมติล่วงหน้ำเลย พอสมมติแล้วก็มีควำมทุกข์ใจ มองในข้อเท็จจริง

ควำมเป็นไปได้นะครบั ณ เวลำนีผ้มเชือ่มัน่ว่ำทกุคนเข้ำใจแล้วว่ำคนไทยอยำกเลอืกตัง้ แต่กข็อให้เคำรพขัน้ตอน

เทำ่นั้นเองก็เดินไปได้ ขอบคุณครับ

ผบ.ทบ. ส่งชุดปฏิบัติงาน
กอ.รมน.ลงพื้นที่ หนุน “ไทยนิยม ยั่งยืน” เน้นมีความรู ้ มนุษยสัมพันธ์ดี

เร่งรับฟังและแก้ปัญหาประชาชนเต็มที่

พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธำนในวันคลำ้ยวันสถำปนำ หน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษ 
ครบรอบ ๕๒ ปี ณ บก.นสศ. จ.ลพบุรี เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๑

พล.อ.เฉลมิชยั  สทิธสิาท ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. เป็นประธำนในงำนวนัคล้ำยวนัสถำปนำ กองอ�ำนวยกำร
รักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ครบรอบปีที่ ๑๐ ประจ�ำปี ๒๕๖๑  ณ กอ.รมน. กรุงเทพฯ   
เมื่อ ๑๙ ก.พ.๖๑

พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธำนกำรแถลงขำ่วกำรแข่งขันกีฬำภำยใน ทบ. ครั้งที่ ๖๘ 
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ บก.ทบ. เมื่อ ๒๘ ก.พ.๖๑

พล.อ.เฉลมิชยั สทิธสิาท ผบ.ทบ. เป็นประธำนในพธิมีอบเงนิช่วยเหลอืก�ำลงัพล ทบ.ทีป่ลดพกิำรทพุพลภำพและ
ครอบครัวของก�ำลังพล ทบ.ท่ีพิกำร ตำม “โครงกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเพื่อท�ำงำนในชุมชนหรือองค์กร
สำธำรณประโยชน์” ณ ห้องรบัรอง ๒๒๑ บก.ทบ. เม่ือ ๒๖ ก.พ.๖๑

พล.อ.วีรชัย  อินทุโศภน  ผช.ผบ.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยมกำรฝึกภำคสนำมของนักศึกษำวิชำทหำร ประจ�ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐ ณ คำ่ยฝึกนักศึกษำวิชำทหำร เขำชนไก่ จ.กำญจนบุรี เมื่อ ๒๒ ก.พ.๖๑

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๑ วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑4



ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๑ วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๗ มีนาคม วันสถาปนากองพลทหารราบที่ ๗

๖ มีนาคม วันสถาปนาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 
ครบรอบปีที่ ๒๖

ของไทยและต่างประเทศ
ด้วยภารกิจในด้านความมั่งคงและการพัฒนาประเทศเป็นภารกิจ 

ที่มีความส�าคัญยิ่ง หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 
จึงได้ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์
ของประเทศชาติโดยรวมเป็นส�าคัญ เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่าง
สมดลุในทกุมติติามเจตนารมณ์ของผูบ้ญัชาการทหารบก และด้วยค�าขวญั
ของหน่วยที่ว่า “หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก:  
สู่ความทันสมัย ก้าวไกลในภูมิภาค (Toward Modernity, Advance  
in the Region)”

น่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จัดตั้งขึ้น 
ตามค�าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๒๙/๓๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม 

๒๕๓๕ มีที่ ต้ังถาวรอยู ่ที่ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ โดยมีหน่วยขึ้นตรงที่ส�าคัญ ๒ หน่วย คือ กองพลทหารปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยาน ซึ่งเป็นหน่วยในระบบอาวุธ และศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัย 
ทางอากาศกองทัพบก ซึ่งเป็นหน่วยในระบบควบคุม และแจ้งเตือน 
มภีารกจิในการป้องกนัภยัทางอากาศในพืน้ทีท่างอากาศทีอ่ยูเ่หนือพ้ืนดิน 
ทั้งประเทศ ด้วยการป้องกันภัยทางอากาศให้แก่หน่วยก�าลังรบและ 
หน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่การรบ ในพื้นที่ส่วนหลัง รวมถึงการป้องกันภัย 
ทางอากาศให้แก่จุดที่ต้ังทางยุทธศาสตร์หรือที่ตั้งต�าบลส�าคัญของชาติ  
พร้อมทั้งส ่วนราชการต่าง ๆ ทั้งของรัฐและพลเรือน ปฏิบัติงาน 
ร ่วมกับกองทัพอากาศซึ่งรับผิดชอบในการสกัดกั้นตามแนวระวัง
ป้องกันทางอากาศโดยรอบประเทศ ท้ังนี้หากมีอากาศยานหรือภัย 
ทางอากาศใด ๆ ที่สามารถเล็ดลอดผ่านแนวระวังป้องกันเข้ามาได ้
กจ็ะโอนมอบเป้าหมายเพ่ือให้ระบบป้องกนัภัยทางอากาศของกองทพับก 
เข้าด�าเนินการสกัดกั้นหรือท�าลายต่อไป โดยมี พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง  
ด�ารงต�าแหน่งผู ้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ 
กองทัพบก ล�าดับที่ ๑๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน

เนื่องจากภัยคุกคามทางอากาศเป็นภัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
รุนแรงที่สุด และส่งผลกระทบโดยตรงต่อท้ังการปฏิบัติการทางทหาร 
รวมถงึชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน ซึง่ภยัคกุคามทางอากาศในปัจจบุนั 

ได้พฒันาไปอย่างรวดเรว็ หน่วยจงึให้ความส�าคัญในระบบอาวธุ ระบบข้อมูล 
ข่าวสาร และระบบควบคมุบงัคบับญัชาอย่างเท่าเทยีมกนั รวมท้ังการบรหิาร 
จัดการองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาองค์กร ทั้งด้าน 
เครือ่งมอืทีม่คีวามพร้อมทนัสมยั ได้แก่ ด้านการพฒันาหน่วยให้มนีวตักรรม  
โดยน�าเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อน และให้ความส�าคัญด้านการพัฒนา 
ก�าลังพลให้มีศักยภาพสูงเพื่อสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่อ 
การมีระบบการป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัย ก�าลังพลที่มีความพร้อม 
และมีประสิทธิภาพย่อมเป็นสิ่งจ�าเป็น ต้องสามารถปรับตัวให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการพัฒนาที่รวดเร็วของภัยคุกคาม 
ทางอากาศ จึงจะต้องพัฒนาศักยภาพของก�าลังพลให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา  
ในทุก ๆ ด้าน หรือที่เรียกว่า Smart Soldier ในทุกระดับชั้น หน่วยจึงได้ 
ด�าเนินโครงการต่าง ๆ ได้แก่ “โครงการพลทหารเป็นศูนย์กลาง ๒ ป ี
แห่งการเรยีนรูสู้พ่ลเมอืงคณุภาพ” ทีจ่ะพฒันาในลกัษณะของการต่อยอด 
จากพื้นฐานความรู้เดิมของทหารกองประจ�าการก่อนเข้ามารับราชการ  
ซึ่งจะท�าให้เวลา ๒ ปีที่รับราชการอยู่ เป็นเวลาแห่งการเรียนรู้และสร้าง 
คนคุณภาพให้กับประเทศชาติ ส�าหรับนายทหารชั้นประทวนมีโครงการ  
“Smart Air Defense NCO” เป็นการพัฒนามาตรฐานของก�าลังพล
ด้วยการอบรมฝึกฝนทั้งโดยตนเองและหน่วยซึ่งสังกัดอยู่ จนผ่านเกณฑ์
ที่ก�าหนดใน ๗ ด้าน ได้แก่ การทดสอบร่างกาย, การเดินเร่งรีบประกอบ
เครื่องสนาม, การใช้อาวุธประจ�ากาย, ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์,  
การจดจ�าอากาศยาน และความรู ้ในระบบการป้องกันภัยทางอากาศ 

ห

๓ มีนาคม วันสถาปนากองพลทหารราบที่ ๕
องพลทหารราบที่ ๕ เป็นหน่วยก�าลังรบหลักหน่วยแรก
ของกองทัพภาคที่ ๔ จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๑๘  

ตามค�าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๑๘ ลง ๓ มี.ค.๒๕๑๘ เพื่อควบคุม 
หน่วย ๒ กรมผสม โดยมีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ ณ ค่ายวชิราวุธ อ�าเภอเมือง 

๙๗๒ ไทย/ติมอร์ตะวันออก ผลัดที่ ๓ และผลัดที่ ๗ และตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ 
เป็นต้นมา ได้จัดก�าลังสนับสนุนกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค ๔ ส่วนหน้า ในภารกิจการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในระดับหน่วยเฉพาะกิจประจ�าพื้นที่และกองพัน 
ทหารราบเฉพาะกิจตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์
“เราจะสานใจร่วมกนัน�าพา พล.ร.๕ สูค่วามเป็นหน่วยอนัดบัหนึง่  

โดยยึดหลัก ท�าให้ดีมีวินัย จิตใจ ร่างกายพร้อม คุณภาพชีวิตดี  
และมีประสิทธิภาพ”

จากที่ได้กล่าวมาเห็นได้ว่า กองพลทหารราบที่ ๕ มีเกียรติประวัติ 
อันยาวนาน มีผลงานโดดเด ่น สามารถสนองตอบนโยบายของ 
กองทัพบก และกองทัพภาคที่ ๔ ได้ทุกสถานการณ์ อีกทั้งยังสามารถ 
ปฏบิตัภิารกจิตามทีห่น่วยเหนอืมอบหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ภายใต้  
การบังคับบัญชาของ พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน ผู้บัญชาการกองพล 
ทหารราบที่ ๕

ก จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ได้ย้ายเข้าที่ตั้ง 
แห่งใหม่ ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จนถงึปัจจบัุน มผีูบ้ญัชาการมาแล้ว จ�านวน ๒๔ ท่าน ส�าหรบัท่านปัจจบุนั คอื  
พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน ปัจจุบันกองพลทหารราบที่ ๕ ก่อตั้งมาแล้ว 
เป็นเวลา ๔๓ ปี ได้เข้าร่วมภารกิจการรบทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างต่อเนื่องตลอดมา มีเกียรติประวัติและวีรกรรมที่ส�าคัญของหน่วยดังนี้

 ปี ๒๕๑๘ - ๒๕๒๘ ได้จดัก�าลงัเข้าร่วมการต่อสูใ้นยคุสงครามเยน็ 
กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในหลายพื้นที่ภาคใต้ ที่ส�าคัญ  
เช่น พื้นที่ช่องช้าง อ�าเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่เขาน�้าค้าง  
อ�าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 ปี ๒๕๑๘ - ๒๕๓๐ จัดก�าลังเข้าร่วมในการต่อสู ้กับโจรจีน
คอมมิวนิสต์มาลายาในพื้นที่ชายแดนมาเลเซีย ในนามหน่วยกองก�าลังผสม
เฉพาะกิจไทย 

 ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ จัดก�าลังเข้าร่วมกับกองก�าลังสหประชาชาติ 
ในภารกิจรักษาสันติภาพ ณ ประเทศติมอร์ตะวันออก ในนามกองก�าลัง 

การจัดต้ังหน่วยให้เป็นไปตามแผนพัฒนากองทัพบกอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนเร่งรัดให้หน่วยที่ได้รับมอบมีความพร้อม ทันสมัย ทั้งเป็นบุคคล 
และเป็นหน่วย เพื่อให้สามารถเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ  
ทัง้ยามปกต ิและเมือ่มสีถานการณ์การสูร้บ ตลอดจนท่ามกลางสถานการณ์ 
ด้านความมั่นคงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน ก�าลังพลทุกนาย 
ภายใต้การน�าของ พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการกองพล
ทหารราบที่ ๗ ท่านปัจจุบัน มีความมุ่งมั่นให้หน่วยพัฒนาไปสู่การเป็น 
องค์กรความม่ันคงยุคใหม่ และการก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสู่องค์กร 
แห่งการเรียนรู ้และการเตรียมพร้อมของทหาร เป็นบุคคลต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต เพื่อมุ่งสู่ความเป็นทหารอาชีพ ในห้วง  
๗ ปีที่ผ่านมา ก�าลังพลทุกนายได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างเต็มความสามารถ 
และพร้อมก้าวสู่ปีที่ ๘ ด้วยความภาคภูมิใจ สมดั่งค�าขวัญของหน่วย 
ที่ว่า “พร้อมรบ ทันสมัย เป็นทหารอาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่น”

องพลทหารราบที่ ๗ จัดต้ังขึ้นตามที่รัฐบาลได้ให้ความ 
เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงกลาโหม ซึ่งต่อมา 

กองทัพบกได้มีค�าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๙/๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 
เรื่อง การจัดตั้งกองพลทหารราบที่ ๗ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ผู้บัญชาการทหารบก ในขณะนั้น กองพลทหารราบที่ ๗ เป็นกองพล 
ทหารราบเบาพร้อมรบระดับ ๑ มีที่ตั้งปกติถาวร ณ ต�าบลดอนแก้ว  
อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของกองพลรบพิเศษที่ ๒ 
หน่วยบญัชาการสงครามพิเศษ ได้เปิดท�าการเมือ่วนัที ่๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ 

และมีการส่งมอบการบังคับบัญชาหน่วยจากกองพล 
ทหารราบที ่๔ ได้แก่ กรมทหารราบที ่๗ และหน่วยขึน้ตรง,  
กรมทหารราบที่ ๑๗ และหน่วยขึ้นตรง, กองพันทหาร 
ปืนใหญ่ที่  ๗ กองพลทหารราบที่  ๗ และกองพัน 
ทหารปืนใหญ่ที่ ๑๗ กองพลทหารราบที่ ๗ ให้ข้ึน 
การบังคับบัญชากับกองพลทหารราบที่ ๗ เม่ือวันที่  
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู ้บังคับบัญชาและ 
ก�าลังพลทุกนายมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการด�ารง

ก

ขอเชิญชมนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกรมศิลปากร 
ได้มอบบอร์ดนิทรรศการที่เคยจัดแสดง ณ ท้องสนามหลวง เมื่อพระราชพิธ ี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ห้วง พ.ย. - ธ.ค.๖๐ ที่ผ่านมา ให้กับกรมแพทย์ทหารบกและ 
มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท 

จัดแสดง ณ บริเวณโถงพระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท เปิดให้เข้าชมทุกวัน 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าชมเป็นหมูค่ณะกรณุานดัหมายล่วงหน้า และแต่งกายสภุาพ 
  ในการเข้าชม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ส�ำนักงำนมูลนิธิอนุรักษ์พระรำชวังพญำไท โทร. ๐-๒๓๕๔-๗๙๘๗ และ ๐-๒๓๕๔-๗๗๓๒

๕



โดย : ทีมข่าวทหารบก

พล.ท.กูเ้กยีรต ิศรนีาคา มทภ.๑ เป็นประธำนกำรประชมุมอบนโยบำยก่อนปฏบิตังิำนกำรสนบัสนนุ
โครงกำรไทยนยิมยัง่ยนื ต่อ ผบ.หน่วยขึน้ตรง ทภ.๑ ผบ.หน่วยขึน้ตรง กกล.รส.ทภ.๑ ณ บก.ทภ.๑ กรงุเทพฯ 
เมื่อ ๑๙ ก.พ.๖๑

พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.๒ ตรวจเยี่ยมกำรจัดเวทีกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำประเทศตำม
โครงกำรไทยนิยมยั่งยืน ระดับต�ำบล ณ ศำลำประชำคม บ้ำนโพธิ์ปรือแวง ม.๑๓ ต.หนองงูเหลือม 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครรำชสีมำ เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๑

พล.ท.วจิกัขฐ์ สริบิรรสพ มทภ.๓ เป็นประธำนในกำรประชมุพฒันำประสิทธภิำพกำรปฏบิตังิำนกำร
สกดักัน้และปรำบปรำมยำเสพตดิ ในพืน้ทีภ่ำคเหนอื ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบนัเทงิทพั ค่ำยสมเดจ็พระนเรศวร
มหำรำช อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๑

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบำล 
พบปะกลุ่มผู้น�ำต่ำง ๆ เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและขับเคล่ือนกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่ จชต. 
ณ ห้องประชุมเล็ก มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ อ.เมือง จ.ยะลำ เมื่อ ๒๖ ก.พ.๖๑

พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส. เป็นประธำนพิธีเปิดร้ำนค้ำสวัสดิกำร สส. (๗-๑๑) โดยมี 
พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ รอง เสธ.ทบ.(๔) ผู้แทนบริษัท CP all และก�ำลังพล สส. เขำ้ร่วมพิธี ณ ตลำด สส.๒  
เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๑

พล.ท.สมพงษ์ แจ้งจ�ารัส มทน.๓ ผู้แทน ผบ.ทบ. เป็นประธำนเปิดงำน “สำนต่อพระรำชปณิธำน 
สร้ำงฝำยชะลอน�้ำ สู่ควำมยั่งยืน” โดยกำรสร้ำงฝำยถำวร ๓๖๐ ฝำย และอ่ำงเก็บน�้ำขนำด ๖ × ๖ จ�ำนวน 
๑ อ่ำง ใน ๓ พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ ต.แม่นำจร ต.แม่ศึก และ ต.กองแขก ซึ่งเป็นโครงกำรต่อยอด
จำกปี ๔๙ โดยมรีำษฎรเข้ำร่วมโครงกำร ๔ ต�ำบล ๒๘ หมูบ้่ำน และ ๑ สนง.มำตรฐำนผลติภณัฑ์อุตสำหกรรม 
(สมอ.) แม่แจ่ม ณ บ้ำนแม่สะต๊อบ ม.๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๑

พล.ท.สิทธิพล ชินส�าราญ ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๖๗ 
วิชำกำรฝึกทำงยุทธวิธีทหำรมำ้ระดับหมวด ณ ศม. จ.สระบุรี เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๑

พล.ต.อรรถ สิงหัษฐติ ผบ.มทบ.๒๒ เป็นประธำนในพธิปิีดกำรฝึกภำคสนำมของนกัศกึษำวชิำทหำร
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ณ ค่ำยสนำมฝึกอ่ำงเก็บน�้ำห้วยซัน ต.ท่ำช้ำง อ.สว่ำงวีระวงศ์ จ.อุบลรำชธำนี  
เมื่อ ๒๒ ก.พ.๖๑

พล.ต.วิทยา วรรคาวิสันต์ ผบ.มทบ.๓๖ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบควำมเสียหำยบ้ำนของ  
นำยสุนัน ไกรหำ และได้มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นกำรช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ บ้ำนเลขที่ ๑๔๖/๓ บ.เจริญสุข 
ม.๙ ต.บึงบัว อ.วชิรบำรมี จ.พิจิตร เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๑

พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.มทบ.๓๗/ผบ.กกล.รส.จว.ช.ร. ลงพื้นท่ีส�ำรวจ และให้กำร
ช่วยเหลือผู้ประสบวำตภัยที่เกิดในพื้นที่ จ.เชียงรำย ณ อ.เวียงชัย จ.เชียงรำย เมื่อ ๒๕ ก.พ.๖๑

พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒ เป็นประธำนประชุมติดตำมควำมคืบหน้ำกำรเตรียมกำร 
จัดกำรแข่งขันกีฬำกองทัพบก ครั้งที่ ๖๘ และติดตำมงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในควำมรับผิดชอบ  
ณ ห้องประชุมเสนำณรงค์ มทบ.๔๒ คำ่ยเสนำณรงค์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๑

พล.ต.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง รอง ผบ.รร.จปร.(๒) ตรวจเยี่ยมกำรฝึกภำคสนำม พร้อมคณะฯ 
ตรวจเยี่ยมกำรฝึกภำคสนำมของ นนร.ช้ันปีท่ี ๒ รุ่นท่ี ๖๘ วิชำกำรฝึกทำงยุทธวิธีทหำรรำบระดับหมู่ 
ณ พล.ร.๒ รอ. จ.ปรำจีนบุรี เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๑

พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.๒ เป็นประธำนพิธีปิดกำรฝึกภำคสนำม กกล.ทบ.ผสม (CARFOR FTX) 
คอบรำ้โกลด์ ๒๐๑๘ ณ สนำมฝึกทำงยุทธวิธี ทภ.๒ อ.วังน�้ำเขียว จ.นครรำชสีมำ เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๑

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.๑ ตรวจเยี่ยมกำรปฏิบัติงำนของ พล.ร.๑๑ ณ บก.พล.ร.๑๑ ค่ำยสมเด็จ
พระนั่งเกลำ้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๑

พล.ท.เกื้อกูล อินนาจักร์ มทน.๔/รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธำนในพิธีส่งผู ้เดินทำง 
ไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย และประเทศเนปำล ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓ ในห้วงวันที่  
๒๗ ก.พ. - ๘ มี.ค.๖๑ ณ อำคำรอเนกประสงค์ทำ่อำกำศยำนนำนำชำติหำดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลำ  
เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๑

พล.ท.สาโรช เขียวขจี จก.พบ. เป็นประธำนในกิจกรรม “เลี้ยงบุตรท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ ประจ�ำปี 
๒๕๖๑” โดยมีบุตรที่มีควำมต้องกำรพิเศษ และผู้ปกครองในสังกัด ของ บก.พบ. และ นขต.ศพม. 
เข้ำร่วมกิจกรรม ณ แหล่งชุมนุมนำยทหำร รพ.พระมงกุฎเกล้ำ เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๑

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๑ วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑6



พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ เป็นประธำนเปิดกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมให้ก�ำลังพลที่ปฏิบัติงำน 
“โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบำล” ซึ่งด�ำเนินกำรโดยกองทัพภำคที่ ๓ ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ  
คำ่ยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อ ๑๙ ก.พ.๖๑

พล.ท.ปิยวฒัน์ นาควานชิ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เข้ำตรวจเยีย่มกำรด�ำเนนิกรรมวถิใีนกำรออกสญัชำติ
ให้แก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรพำคนกลับบ้ำน ณ ศูนย์พัฒนำและฝึกอำชีพ ฉก.ทพ.๔๔๐๙ อ.สำยบุรี จ.ปัตตำนี  
เมื่อ ๑๙ ก.พ.๖๑

พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน ผบ.พล.ร.๕ พร้อมคณะ เยี่ยมก�ำลังพลสังกัด ช.พัน.๕ พล.ร.๕ ที่ได้รับบำดเจ็บ
จำกเหตุคนร้ำยลอบวำงระเบิดขณะปฏิบัติหน้ำท่ี ในพื้นที่ บ.ตือกอ ม.๗ อ.จะแนะ จ.นรำธิวำส  
เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๑ ที่ผำ่นมำ ณ รพ.ค่ำยวชิรำวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช เมื่อ ๒๕ ก.พ.๖๑

พล.ต.ทรงวทิย์ หนนุภกัด ีผบ.พล.ร.๑๑ เป็นประธำนในพธิเีปิดกจิกรรม หน่วยพระรำชทำนและประชำชน
จิตอำสำ “เรำท�ำควำม ดี ด้วยหัวใจ” และร่วมกิจกรรมพัฒนำ ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๑

พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พล.พัฒนา ๑ ตรวจเยี่ยมกำรฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (นอกที่ตั้ง) 
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ของหน่วย ช.๑ รอ. และหน่วยขึ้นตรง ช.๑ รอ. ณ บ้ำนโกรกสิงขร ต.ด่ำนทับตะโก 
อ.จอมบึง จ.รำชบุรี เมื่อ ๒๒ ก.พ.๖๑

พล.ต.นมิติร์ สะโมทาน ผอ.รพ.รร.๖ ร่วมพธิเีปิดนทิรรศกำรและแถลงข่ำว “น้อมร�ำลกึถงึพระมหำกรณุำธคิณุ
พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช บรมนำถบพติร พระผูท้รงเป็นนรินัดร์ ณ พระรำชวัง
พญำไท” ณ พระที่นั่งเทวรำชสภำรมย์ พระรำชวังพญำไท ภำยใน รพ.รร.๖ เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๑

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๑ วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 7



ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๑ วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑๘

๑. โครงการพลทหารเป็นศูนย์กลาง “สองปีแห่งการเรียนรู้ สู่พลเมืองคุณภาพ”    
	 โครงการพลทหารเป็นศนูย์กลางได้ขยายผลการรบัรูใ้ห้กบัผูป้กครองได้รบัทราบ	แนวทางในการพฒันา

ศักยภาพของพลทหารตามความสมัครใจ		โดยท�าแบบส�ารวจเป็นข้อตกลงร่วมกัน	๓	ฝ่าย		ทั้งตัวพลทหาร,	

ส่วนผู้ปกครอง	 และส่วนผู้บังคับหน่วย	 เพื่อร่วมมือช่วยกันส่งเสริมให้พลทหารได้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ				

ในระหว่างที่มารับราชการทหาร	๒	 ปี	 อย่างไม่สูญเปล่า	 เป็น	 ๒	 ปีแห่งการเรียนรู้	 สู่พลเมืองที่มีคุณภาพ																	

โดยส่งเสริมด้านต่างๆ	 อาทิ	 การส่งเสริมการศึกษา	 โดยส่งเสริมให้ศึกษาต่อให้สูงขึ้นอย่างน้อยหน่ึงระดับ,															

การฝึกหัดเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพ,	 การเพิ่มทักษะความรับผิดชอบต่อสังคม,																						

การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย	 โดย													

ส ่งเสริมให้เรียนรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์									

การกีฬา	 นอกจากน้ันหน ่วยยังได	้																		

ส ่ ง เสริมทักษะด ้านอื่นๆ	 เพื่อ เพิ่ม

ศักยภาพของพลทหาร	 อาทิ	 เพื่อน											

สอน เพื่ อน 	 ( สอนภาษาอั ง กฤษ ,																

สอนงานด้านการช่าง),	พลทหารทันสมยั	

“Modern	 Private”	 (ฝึกพลทหาร													

ในเครือ่งช่วยฝึก	Simulator)	และอบรม

พลทหารเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล	

จ

AADC 4.0 TOWARD MODERNITY ADVANCE IN THE REGION

ากวิสัยทัศน์กองทัพบก ปี ๒๕๗๙ ผบ.ทบ. ได้มอบเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์การปฏิบัติงานให้กับหน่วยใน ทบ. โดยเน้นให้ความส�าคัญกับการพัฒนาก�าลังพล ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญ                     

ของ ทบ. (Military Personnel is the most vital and valuable resources of the Royal Thai Army) ทั้งในด้านการเสริมสร้างทักษะก�าลังพลให้เป็นผู้น�าหน่วยที่ดี (Quality Leadership) 

พัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ฉลาดรอบรู้และสง่างาม มุ่งสู่การท�างานร่วมกันเป็นทีมแบบทหารอาชีพ (Professional Army) และในปี ๒๕๖๑ ท่านได้เน้นย�้าก�าหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาก�าลังพล            

ทุกด้าน (Smart Man – Smart Army – Professional Army) และจากหลาย ๆ วลีของ ผบ.ทบ. อาทิ “งานได้ผล คนเป็นสุข” “ต้องลงไปกราบเพื่อให้ภารกิจส�าเร็จก็ยอม” หรือล่าสุดท่านได้สั่งการ                

ในการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๖๑ ที่ว่า การปฏิบัติงานต้องใช้กลยุทธ์ “การตกปลา ให้ได้ปลา โดยที่สายเบ็ดไม่ขาด” นั้น

 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ได้น�านโยบายและแนวคิดของ ผบ.ทบ. มุ่งไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านโครงการ/กิจกรรมท่ีส�าคัญ ๆ ท่ีเป็นผล                              

การปฏิบัติงานของหน่วย ประกอบด้วย

๒. โครงการ Smart Air Defense Man 

	 หน่วยได้เสริมสร้างก�าลังพลของหน่วยตามนโยบายของ	 ผบ.ทบ.	 Smart	Man	 –	 Smart	 Army																	

เป็น	 Smart	 Air	 Defense	Man	 ซึ่งได้จัดการทดสอบมาตรฐาน	 Smart	 Air	 Defense	Man	 ครั้งท่ี	 ๑																								

ในห้วงเดือนสิงหาคม	 ๒๕๖๐	 และครั้งที่	 ๒	 ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น														

ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของก�าลังพลและเป็นแนวทางในการก�าหนดคุณลักษณะของทหารปืนใหญ	่																				

ต่อสู้อากาศยาน	ส�าหรับการทดสอบมาตรฐานดังกล่าว	แบ่งออกเป็น	๗	สถานี	ประกอบด้วย	๑.	การทดสอบ

ร่างกาย	๒.	การเดินเร่งรีบ	๓.	การยิงปืน	๔.	การจดจ�าอากาศยาน	๕.	ความรู้ในการป้องกันภัยทางอากาศ																		

๖.	ภาษาอังกฤษ	๗.	การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์	นอกจากนั้นหน่วยยังได้ด�าเนินกิจกรรมที่หลากหลาย	

เป็นทางเลือกให้ก�าลังพลของหน่วยหันมาใส่ใจในสุขภาพร่างกายของตนเอง	อาท	ิกิจกรรมการออกก�าลังกาย

หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก

 นปอ. ๔.๐ 
สู่ความทันสมัย ก้าวไกลในภูมิภาค



         

โดย : ส�ำนักงำนพระธรรมนูญทหำรบก
พันเอก ธีรพล  ปัทมำนนท์

๑๐๘ คดี กฎหมาย
ใกล้ตัว

๙ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๑ วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑

	 ตามความรู้สึกของคนท่ัว	 ๆ	 ไป	 การเก็บของตกได้ถือเป็นลาภลอย	 และอาจมองว่าไม่น่าจะมี																				

ความผิดใด	 ๆ	 ส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นของที่เจ้าของทิ้งแล้ว	 การเก็บเอาไปก็ไม่น่าจะมีปัญหา																												

เพราะเป็นของทิง้แล้ว	อย่างไรกด็	ีการทีจ่ะคดิเช่นนัน้ได้ผูเ้ขยีนเห็นว่าเราคงต้องใช้วจิารณญาณในการสงัเกต

ว่าของดังกล่าวเป็นของอย่างไรและเจ้าของเขาทิ้งแล้วจริงหรือไม่	 เพราะถ้าเราเก็บไปแล้วต่อมาเจ้าของ										

เขาติดตามเจอที่เรา	เราอาจตกเป็นผู้กระท�าผิดฐานลักทรัพย์ได	้ในวันนี้ผู้เขียนจึงขอน�าประเด็นข้อกฎหมาย					

ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเก็บของตกได้ว่ามันควรจะเป็นอย่างไรมาเล่าให้พวกเราฟังครับ

	 ก่อนอื่นขอท�าความเข้าใจก่อนว่าของตกกับของทิ้งไม่เหมือนกันนะครับ	 เพราะของตกมันก็คือ																	

ของตกหล่น	 ซ่ึงการตกหล่นย่อมหมายถึงเราอาจเผลอไผลหรือท�าผิดพลาดหลุดหล่นไปท�าของนั้นตกหาย										

โดยไม่ได้เจตนาจะทิ้งมันเสีย	ตัวอย่างเช่น	เข้าห้องน�า้	พอจะล้างมืออาจวางของที่ถือมาแล้วลืมหยิบออกมา					

เป็นต้น	 ในทางกฎหมาย	 ของตกหล่น	 เรียกกันว่า	 “ทรัพย์สินหาย”	 และยังไม่ถือว่าเจ้าของได้สละสิทธิ																	

การครอบครอง	 ดังน้ัน	 หากมีใครเก็บไปก็อาจมีความผิดฐานลักทรัพย์ได้	 ส่วนของท้ิงน้ัน	 หมายถึงของ															

ที่เจ้าของเขาไม่เอาแล้ว	 ไม่ใช้แล้วจึงทิ้งไปเสีย	 เช่น	 เราซื้อน�้ามาดื่ม	 เมื่อดื่มน�้าหมดขวดเราก็โยนขวดทิ้งไป	

เป็นต้น	ดังนั้น	ของทิ้งจึงเป็นของที่เจ้าของสละสิทธิครอบครองแล้ว	ในทางกฎหมายจึงถือว่าเป็นทรัพย์สิน																													

ที่ไม่มีเจ้าของ	ใครหยิบเอาไปก็ไม่มีความผิด	ที่ต้องท�าความเข้าใจกับพวกเราอย่างนี้ก่อนเพราะข้อกฎหมาย

ที่ใช้พิจารณาแตกต่างกัน	นั่นเองครับ

	 ในการเก็บของตกได้หรือทรัพย์สินหายนั้นมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ	 ประมวลกฎหมายแพ่ง																					

และพาณิชย์อย่างหนึ่ง	กับข้อกฎหมายในทางอาญาอีกอย่างหนึ่ง	ซึ่งผู้เขียนขอสรุปดังนี้ครับ

	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๑๓๒๓	 การเก็บของตกได้	 ผู ้ที่เก็บของตกได้																							

มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ	 ดังน้ี	 ถ้ายังอยู่ในวิสัยท่ีหาตัวเจ้าของได้	 กฎหมายให้ส่งมอบของน้ันคืนแก่เจ้าของหรือ																					

ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับของนั้นไป	หรือถ้าตัวเจ้าของไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว	แต่ทราบตัวเจ้าของ	ก็ให้แจ้งให้เจ้าของ

หรือผู ้ที่มีสิทธิได้รับของนั้นทราบและมารับคืนไปโดยเร็ว	 แต่ถ้าไม่อยู ่ในวิสัยที่จะหาตัวเจ้าของได้																			

กฎหมายก็ให้ส่งมอบของน้ันแก่เจ้าพนักงานต�ารวจ	หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีอ่ืน	 โดยมีระยะเวลาส่งภายใน														

๓	 วัน	 พร้อมทั้งต้องแจ้งถึงพฤติการณ์หรือเบาะแสท่ีทราบเพื่อเป็นเครื่องช่วยในการตามหาตัวเจ้าของ																			

หรอืผูม้สีทิธไิด้รบัของนัน้	แต่ถ้าไม่ทราบตวัเจ้าของหรอืผูท้ีม่สีทิธไิด้รบัของนัน้เลยกใ็ห้ส่งมอบแก่เจ้าพนกังาน

ต�ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืน	 และถ้าผู้เก็บของหายได้แล้วด�าเนินการตามที่กล่าวมาแล้วถือว่าเป็น

พลเมอืงด	ีกฎหมายก็ให้มสีทิธไิด้รบัรางวลัจากเจ้าของหรอืผูท้ีม่สีทิธไิด้รบัของนัน้	ท้ังนีต้ามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๑๓๒๔	 คือมีสิทธิได้รับรางวัลจากผู้ท่ีเป็นเจ้าของหรือผู้ท่ีมีสิทธิได้รับของนั้น																				

เป็นจ�านวนร้อยละ	 ๑๐	 ของมูลค่าของดังกล่าว	 ของตกหายดังกล่าวถ้าผู้เก็บได้น�าส่งเจ้าพนักงานไว้แล้ว															

หากเจ้าของหรือผู้ท่ีมีสิทธิในของน้ันไม่ได้มารับของน้ันคืนภายใน	 ๑	 ปีนับแต่วันท่ีเก็บได้	 กฎหมายก็ให้

กรรมสิทธ์ิของน้ันตกแก่ผู้ท่ีเก็บได้	 ท้ังนี้ไม่รวมถึงพวกโบราณวัตถุ	 หรือของโบราณ	 ของเก่า	 ท่ีกฎหมาย															

ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของแผ่นดินเสมอ	

	 ในทางอาญา	 ผู้ท่ีเก็บของตกได้แล้วไม่คืนเจ้าของหรือไม่ได้ด�าเนินการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ	 อาจมี

ความผิดฐานลักทรัพย์	 หรืออาจเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายได้	 ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคน																				

ที่เก็บได้	เช่น	ถ้าเจ้าของเขาก�าลังตามหาอยู่แต่ยังหาไม่พบ	มีคนเก็บได้ไปก่อน	คนที่เก็บได้และน�าของนั้นไป					

ถือว่าเป็นการเอาไปจากการครอบครองของเจ้าของนั้น	เช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวล

กฎหมายอาญา	 มาตรา	๓๓๔	 ตัวอย่างเช่น	 นายดีท�าปากกาหล่นหายในรถเมล์	 ซึ่งนายดีรู้ตัวจึงตามหาอยู	่

ปรากฏว่านายชั่วเห็นปากกาจึงหยิบเอาไป	ดังนี้	 ศาลฎีกาเห็นว่าการที่นายดียังติดตามปากกาอยู	่ จึงถือว่า						

นายดียังคงครอบครองปากกานั้นอยู่	 การที่นายชั่วหยิบปากกาไปจึงเป็นการเอาไปจากการครอบครอง															

ของนายด	ีจงึเข้าลกัษณะเป็นความผดิฐานลกัทรพัย์ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๓๓๔	การทีจ่ะเป็น

ความผิดฐานลักทรัพย์	 หรือยักยอกทรัพย์สินหายน้ัน	 จะต้องมีการน�าข้อเท็จจริงแต่ละกรณีท่ีเกิดขึ้นมา

พิจารณาวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน	 ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของนักกฎหมาย																									

พิจารณาดีกว่า	 เพียงแต่เรารู้ว่าอาจเป็นความผิดอย่างใดอย่างหน่ึงในสองอย่างน้ีก็พอแล้วจะได้ไม่ไป																

กระท�าผิด

	 จากการติดตามการเสนอข่าวของสื่อมวลชนหลาย	 ๆ	 ครั้ง	 จะพบข่าวเกี่ยวกับพลเมืองด	ี																																	

เก็บทรัพย์สินได้	 ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ	 หรือเงินสด	 แต่ที่ผู้เขียนมีข้อสังเกตคือ	 ยังมีกรณีที่เจ้าของ

ทรพัย์สนิทีห่ายให้รางวลัผูท่ี้เกบ็ได้น้อยกว่าท่ีกฎหมายบญัญตัไิว้	โดยไม่มกีารจ่ายรางวลัตามกฎหมายก�าหนด	

ซึ่งสื่อมวลชนก็ไม่ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้มากนัก	 เพราะมองว่าคนที่ท�าเช่นนั้นเป็นพลเมืองดี	 การจะได้

รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง	 ทั้งที่หน้าที่การให้รางวัลแก่คนที่ท�าความดีก็มีกฎหมาย																										

ก�าหนดไว้แล้ว	เพือ่เป็นการจงูใจให้คนท�าความดกีนัมากขึน้	จงึมองเหมอืนว่าเราเคร่งครดักฎหมายบางอย่าง

แต่อีกส่วนหนึ่งก็ละเลย	 ที่ผู ้เขียนน�าประเด็นนี้มาพูดมิได้มีเจตนาให้ใครที่ท�าความดีดังกล่าวลุกขึ้นมา																		

เรียกร้องสิทธิในเงินรางวัล	 เพราะการท�าความดีด้วยน�้าใจถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าประเสริฐสุด	 ส�าหรับวันนี	้																						

ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ

กฎหมายเกี่ยวกับ
การเก็บของตกได้

ร่วมกัน	 ทั้งนายทหาร	 นายสิบ	 และพลทหาร,	 กิจกรรมการเดินเร่งรีบ,	 กิจกรรมปั่นจักรยาน,	 กิจกรรม																		

“ไตรกีฬา	เพื่อสุขภาพ	สานสัมพันธ	์สามัคค	ีสุขภาพดีถ้วนหน้า”	ณ	รร.จปร.	จังหวัดนครนายก	

๓. การฝึกเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง Network Centric 
Operations: NCOs ตามนโยบาย ทบ.

	 หน่วยได้ริเริ่มการฝึกเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบในทุกระดับ	 ทั้งการฝึกร่วม	 ทบ.	 –	 ทอ.	 โดยร่วมกับ															

กรมควบคมุการปฏบิตัทิางอากาศ		ฝึกปัญหาท่ีบงัคบัการ	(CPX)	และการฝึกภาคสนาม	(FTX)	ประจ�าปี	๒๕๖๑,	

ท�าการฝึกการระดมสรรพก�าลังเพื่อการทหาร	 ร่วมกับ

กรมการสรรพก�าลังกลาโหม	 กระทรวงกลาโหม																

และท�าการฝ ึกตามแผนป้องกันภัยฝ ่ายพลเรือน																					

ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กระทรวง

มหาดไทย	 ทั้งในส่วนกลาง	 กทม.	 ในระดับภูมิภาค														

และระดับจังหวัด	 ให้ใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเป็น															

เครือข่ายเดียวกัน	 (NCO)	 โดยมี	 ศปภอ.ทบ.	 ประจ�า

พื้นที่ในแต่ละกองทัพภาคเป็นหน่วยบริการข้อมูล

ข่าวสารด้านการป้องกนัภยัทางอากาศ	และประสานงาน	

ในแต่ละระดับ	 ซึ่งจะท�าให้เกิดความเข้าใจในการประสานงาน	 และการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกส่วนอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้โดยยึดถือนโยบาย	ทบ.	โดยใช้งบประมาณการฝึกประจ�าปีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๔. การพัฒนาแนวคิดไปสู่การเป็น Smart Buyer และ Smart User

	 เนื่องจากยุทโธปกรณ์ของหน่วยมีเทคโนโลยีสูงและราคาแพง	 ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานยุทโธปกรณ์																	

ได้อย่างคุม้ค่า	หน่วยมแีนวความคดิการเป็นผูซ้ือ้ทีช่าญฉลาด	(Smart	Buyer)	โดยสามารถพจิารณายทุโธปกรณ์

ที่เกิดประโยชน์กับหน่วยอย่างแท้จริง	ด้วยการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบกับประเทศผู้ใช้งาน	มีการแลกเปลี่ยน

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้หน่วยได้รับยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม	 และใช้งานได้อย่าง															

คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

	 ส�าหรับผู้ใช้ที่ชาญฉลาด	(Smart	User)	เป็นการเตรียมการรองรับยุทโธปกรณ์ที่จะเข้าประจ�าการใหม่	

ในปี	 ๒๕๖๑	 โดยให้ก�าลังพลศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นของ	 ปตอ.๓๕	 มม.	 ควบคุมการยิงด้วยเครื่องควบคุม																									

การยิง	 Sky	 Guard	 และอาวุธน�าวิถีต่อสู้อากาศยานระยะปานกลางไกลแบบ	 VL-MICA	 และให้ก�าลังพล																							

ที่ผ่านการอบรมจากต่างประเทศมาอบรมขยายผลให้ความรู้แก่ก�าลังพลภายในหน่วยตามต�าแหน่งหน้าที่																				

ที่จะปฏิบัติงานจริง	 ให้มีความรู้ในการใช้งาน	 การเก็บรักษาและการซ่อมบ�ารุงขั้นต้น	 นอกจากนั้นหน่วย																					

ได ้จัดตั้งเครือข่ายนักวิจัยด้านการป้องกันภัย																

ทางอากาศร่วมกับหน่วยงานภายนอก	 ทั้งภาครัฐ	

ภาคเอกชน	 และสถาบันการศึกษาต่างๆ	 เพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์

ท่ีประจ�าการในหน่วยเป็นระยะเวลานาน	 อาท	ิ															

การวิจัยการซ่อมปรับปรุง	ปตอ.๔๐	มม.	แอล	๗๐																

จากคณะวิจัย	ม.เกษตรศาสตร์	ทั้งนี้	พล.อ.อภิรัชต	์	

คงสมพงษ์	ผช.ผบ.ทบ.(๒)	ได้มาตรวจความคบืหน้า

การวิจัยการซ่อมปรับปรุง	ปตอ.๔๐	มม.	แอล	๗๐	

ณ	สปก.ศปภอ.ทบ.	เมื่อ	๒๗	ธ.ค.๖๐



๓. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน  
และรอบที่ท�างาน รวมทั้งสิ่งอุปกรณ์ให้เอ้ืออ�านวยต่อ
การท�างาน

๔. เอาใจใส่ดแูล และปรบัปรงุสวสัดกิารของก�าลงัพล 
ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

๕. ยกย่องชมเชยผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 
รู้หน้าที่ และวินัยดี

๖. ใช้อาคารสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า

ทีมข่าวทหารบก : ในปีนี้ท่านมีแผนการพัฒนา
ก�าลังพลอย่างไรให้สามารถรองรับภารกิจของ ทบ. ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จก.วศ.ทบ. : มีแผนการพัฒนาก�าลังพล ดังนี้
๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการด้วย 

Unit School อย่างสม�า่เสมอ
๒. เชญิผูท้รงคณุวฒุ,ิ ผูม้ปีระสบการณ์, ผูเ้ชีย่วชาญ 

ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ทบ. มาบรรยาย  
ณ ที่ตั้งหน่วย

๓. แทรกการใช้ภาษาองักฤษในการสอบเลือ่นฐานะ
ก�าลังพลทุกระดับ

๔. ฝึกหัดก�าลังพลเพื่อเพิ่มทักษะความช�านาญ 
ในการใช้สิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ สาย วศ. ทุกชนิด

๕. เพิ่มพูนประสบการณ์และไหวพริบปฏิภาณ 
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  โดยหมนุเวยีนเข้ารบัการฝึกตาม 
วงรอบประจ�าปี และการฝึกร่วม/ผสม รวมทั้งการฝึก
พิเศษต่าง ๆ

ทีมข่าวทหารบก :  โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาท
ในการพฒันาองค์กรในปัจจบุนัหรอืไม่ มส่ีวนช่วยให้เกดิ
ความก้าวหน้าหรือทันสมัยอย่างไร

จก.วศ.ทบ. : โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาองค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างมาก มีส่วนช่วยให้เกิด 
ความก้าวหน้าหรือทันสมัย ด้วยการเป็นสื่อกลางในการ
บงัคบับญัชาและการตดิต่อสือ่สาร รวมทัง้การแลกเปลีย่น
ข้อมลูและการสบืค้นข้อมลู ตลอดจนถงึการประชมุทางไกล  
ณ ที่ตั้งของแต่ละหน่วย ท�าให้เกิดความประหยัดทั้งเวลา 
และงบประมาณในการเดินทาง แต่ได้รับประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน

 
ทีมข่าวทหารบก : ท่านด�าเนินตามนโยบาย 

“SMART MAN SMART ARMY” อย่างไร
จก.วศ.ทบ. : ด�าเนนิตามนโยบาย “SMART MAN”  

โดยจัดให้มีการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเสียง 
ตามสาย, UNIT SCHOOL, การจัดท�าองค์ความรู ้ ,  
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ, การจัดก�าลังพลเข้ารับการฝึก 

ทีมข่าวทหารบก : ท่านมีหลักในการท�างานและ
ปกครองอย่างไร มีบุคคลใดเป็นแบบอย่างหรือไม่

จก.วศ.ทบ. : หลกัในการท�างานและปกครอง ยดึถอื 
และปฏิบัตติาม “ทศพธิราชธรรม” อนัเป็นการด�าเนนิตาม 
เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ซึง่พระองค์ทรงเป็น
แบบอย่างที่ดีที่สุด โดยหลักธรรมนี้ ประกอบด้วย

๑. การเสยีสละเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม และการมนี�า้ใจ 
ต่อทุก ๆ คน

๒. ตั้งมั่นในการท�าดี คิดดี พูดดี
๓. การแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ให้แก่ผู้น้อย
๔. มีความซื่อสัตย์สุจริต
๕. มีสัมมาคารวะ
๖. มีความพยายามในเรื่องต่าง ๆ อย่างไม่ย่อท้อ
๗. ไม่คิดร้าย หรือมีอคติกับผู้อื่น
๘. ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง และผู้อื่น
๙. มีความอดทน อดกลั้น
๑๐. ยึดถือความถูกต้อง และยุติธรรม

ทีมข่าวทหารบก : เมื่อก้าวเข้ามารับต�าแหน่งใหม่ 
มีแนวทางในการบริหารจัดการหน่วยอย่างไร

จก.วศ.ทบ. : มีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้
๑. หมุนเวียนบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 

และปริมาณงาน
๒. กระตุ้นให้ก�าลังพลเรียนรู ้ และยอมรับความ

เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ รวมทั้งมีความคิดริเริ่มเพื่อให้เกิด
แนวทางที่แตกต่างจากเดิม

อบรมในหลกัสตูรของ ทบ., ของกองทพัไทย, ของส�านกังาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม และของหน่วยราชการนอก กห.  
อย่างสม�่าเสมอ ส่วนการด�าเนินตามนโยบาย “SMART  
ARMY”  โดยการปลุกจิตส�านึกให ้ปฏิบัติตนเป ็น 
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 
ให้แข็งแรงด้วยการจัดตั้งชมรมกีฬาหลากหลายประเภท 
ให้ก�าลังพลและครอบครัวเลือกท่ีจะเล่นตามความชอบ 
หรือความถนัด เช่น ชมรมแบดมินตัน, ชมรมปิงปอง, 
ชมรมจักรยาน เป็นต้น

ทีมข่าวทหารบก : ที่ผ่านมา วศ.ทบ. มีนวัตกรรม 
หรอืผลงานใหม่ ๆ  ชิน้ใดทีเ่ป็นประโยชน์ในการช่วยเหลอื 
และบรรเทาอุบัติภัยบ้าง

จก.วศ.ทบ. : ได้แก่
๑. เครื่องท�าลายล้างพิษแบบลากจูงด้วย รยบ.  

๑ ตัน ท�าให้เกิดความคล่องแคล่วในการเคลื่อนท่ีเข้าสู่ 
พื้นที่เปื้อนพิษ ช่วยในการท�าลายล้างพิษก�าลังพล อาวุธ 
ประจ�ากาย อาวธุประจ�าหน่วย และยานพาหนะได้รวดเรว็ขึน้

๒. หุ่นยนต์ตรวจสอบสารพิษและวัดอัตรารังสีกับ
ปริมาณรังสี เพื่อเคลื่อนท่ีเข้าตรวจสอบ และตรวจวัด 
ในพื้นที่อันตรายทดแทนเจ้าหน้าที่

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๑ วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑

พลตร ีพรประสทิธิ ์ กล�า่สมบตั ิ
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

“ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ เป็นสถาบนัทีส่�คญัที่สุด  
ที่จะต้องตอบแทนพระคุณ และบ�รุงรกัษา  

รวมทั้งปกป้องคุ้มครองให้ด�รงคงอยู่ตลอดไป”
นีค่อืค�ายนืยนัอย่างหนกัแน่น ของ พล.ต.พรประสทิธิ ์กล�า่สมบติั ทีม่ต่ีอ ๓ สถาบนัหลกัอนัเป็น 

ท่ีรกัยิง่ สะท้อนให้เหน็ถงึความจงรกัภกัดแีละชดัเจนในความเป็นทหารอาชพี นอกจากนี ้ท่านยังม ี
แนวความคิดและวิสัยทัศน์ในแง่มุมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อีกหลายด้าน ซึ่งทีมข่าวทหารบก 
เชิญทุกท่านติดตามผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษในฉบับนี้ค่ะ

โดย : ทีมข่าวทหารบก

๑๐



๑๑ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๑ วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ส่วนบัญชาการ
กองทัพบก
กรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารบก

ลอดห้วงเวลา ตัง้แต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จนถงึ

ปัจจบุนั ทบ. มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาขดีความสามารถ

ในการผลติกระสนุปืนเลก็ ขนาด ๕.๕๖ มม. เพือ่รองรบั

ความต้องการในการใช้งานประจ�าปี โดยเฉพาะ               

ความต้องการกระสุนฝึกซึ่งมีปริมาณการใช้งานและมี

การหมุนเวียนมากที่สุดในแต่ละปี แต่ติดขัดประเด็น

ปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัความไม่ชดัเจน เรือ่งรปูแบบและ

ความคุม้ค่าในการด�าเนนิการ และต�าแหน่งทีต่ัง้โรงงาน 

 ประกอบกับ ในปี ๒๕๕๙ กห. มีนโยบาย                

มุ ่ ง เน ้นการเสริมสร ้างขีดความสามารถด ้าน

อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ เพือ่ให้เหล่าทพัสามารถ

พึ่งพาตนเองและเป็นหลักประกันด้านความมั่นคง            

ให้กับประเทศได้ในยามสงคราม สอดคล้องกับแนว

ความคิดของ ทบ. ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 

รายละเอียดเทคโนโลยี, สายการผลิต, การควบคุม

คุณภาพ และรูปแบบโรงงานผลิตกระสุนปืนเล็กฯ             

ทีเ่หมาะสมและคุม้ค่า ภายใต้วงเงนิงบประมาณทีจ่�ากดั 

 ต ่อมา ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติหลักการ

แนวทางด�าเนินโครงการขยายขีดความสามารถ            

การผลิตกระสุนปืนเล็กของ ทบ. ประจ�าปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ เพื่อให้โครงการฯ มีความชัดเจนเรื่องขนาด/           

ที่ตั้งโครงการ โดยย้ายที่ตั้งแห่งใหม่ไปยัง อ.ปากช่อง 

จว.น.ม.  รวมทั้ งให ้ปรับก�าลังการผลิตกระสุน                    

ของโครงการฯ เพิ่มมากข้ึนจากเดิม ๓๐ ล้านนัด             

เป็น ๕๐ ล้านนัดต่อปี เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการ

เสริมสร้างขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศของ กห. โดยจะต้องตอบสนองต่อความ

ต้องการของเหล่าทัพและส่วนราชการอื่นได้ด้วย

 ในส ่วนของรูปแบบโรงงานผลิตกระสุน            

เพื่อเป็นการเปิดกว้างส�าหรับหนทางปฏิบัติท่ีจะเป็น

ภาพมุมสูงของโรงงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ณ อ.ปากช่อง จว.น.ม. 

โครงการปรับปรุงและขยายขีดความสามารถในการ

ผลิตกระสุนปืนเล็กขนาด ๕.๕๖ มม. ประจ�า

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี 

(ห้วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) จัดหาแบบรัฐบาลต่อ

รัฐบาล หรือ G-to-G จาก สปจ. วงเงินทั้งโครงการ 

๒,๘๐๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองพนัแปดร้อยสามล้าน

บาทถ้วน) แบ่งออกเป็น ส่วนของระบบสายการผลิต

กระสุน วงเงินประมาณ ๒,๐๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท, 

ส ่ วนของอาคาร โ ร ง ง านฯ  ว ง เ งิ นประมาณ 

๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท และส ่วนท่ีเหลือ ซึ่ ง              

ประกอบด ้ วย  อาคาร ท่ีพั ก ,  สิ่ งปลู กสร ้ า ง ,                              

ต

โครงการปรับปรุงและขยาย
ขีดความสามารถในการผลิต
กระสุนปืนเล็กขนาด ๕.๕๖ มม.

ประโยชน์กับทางราชการมากที่สุด ทบ. จึงอนุมัติ          

หลกัการให้สามารถพจิารณาด�าเนนิการได้ทัง้รปูแบบ

การปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้เป็นของใหม่ที่มีความ

ทันสมัยร่วมกับการใช้เครื่องจักรใหม่ตามแนวทางที่ 

ทบ. ได้เคยอนุมัติไว้แล้ว หรืออาจใช้รูปแบบการ

เปลี่ยนเครื่องจักรในสายการผลิตใหม่ทั้งหมด โดย

มอบให้ สพ.ทบ. ในฐานะหน่วยเจ้าของโครงการ 

พจิารณาคัดเลือกรปูแบบระบบสายการผลิตทีเ่หมาะสม 

ต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกหนทางปฏิบัติใด ๆ 

หน่วยจะต้องค�านึงถึงข้อก�าหนดที่ส�าคัญ ดังนี้.-

  มีขีดความสามารถผลิตกระสุนแบบ             

ครบวงจรได้ไม่ต�า่กว่า ๕๐ ล้านนัดต่อปี

  มีขีดความสามารถผลิตปลอกกระสุน

และจอก (ทองเหลือง/ทองแดง) ได้เอง

  เชือ่มโยงทกุขัน้ตอนการผลติด้วยระบบ

สายพานล�าเลียงอัตโนมัติ

  มีระบบควบคุมคุณภาพ สามารถตรวจ

นบั/สุม่ตรวจ/คดัแยกชิน้งานดแีละเสยีออกจากกนั

  มีเครื่องจักรที่สามารถท�าเครื่องหมาย

บนปลอกกระสุน (Laser Marking) ก่อนเข้าสู่          

ขั้นตอนสุดท้ายในการบรรจุหีบห่อ (Packaging) 

แบบอัตโนมัติ 

 หน่วยที่เกี่ยวข้องของ ทบ. ได้หารือร่วมกัน 

และพจิารณาอย่างละเอยีดรอบคอบแล้ว ให้ สพ.ทบ. 

ในฐานะหน่วยใช้ประโยชน์และหน่วย/เหล่าสาย

วทิยาการ ซึง่จะต้องใช้ระบบสายการผลติดงักล่าวไป

ตลอดอายุการใช ้งาน เ ลือกใช ้รูปแบบระบบ                      

สายการผลิตกระสุนฯ ทีห่น่วยเหน็ว่าเหมาะสม ได้แก่ 

ระบบของบริษัท China North Industries                       

Corporation หรือ NORINCO (สปจ.) มาด�าเนิน

ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  

วงเงนิประมาณ ๔๕๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท พร้อมกันนั้น 

ทบ. ยังเห็นชอบให้ สพ.ทบ. จัดท�าและเสนอโครงการ

ขยายขีดความสามารถการผลิตชนวนท้ายกระสุน              

ปืนเล็กขนาด ๕.๕๖ มม. เป็นโครงการเริ่มใหม่                

กรณีเร่งด่วนของ ทบ. ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

เพื่อให้ก�าลังการผลิตชนวนท้ายกระสุนฯ ของ ทบ.                  

มีความสัมพันธ์และสอดรับกับขีดความสามารถ                

ของโรงงานผลิตกระสุนปืนเล็กฯ ที่ได้รับการปรับปรุง

ในครั้งนี้ 

บรรยากาศภายในโรงงานผลิตกระสุนฯ แห่งใหม่

ภาพเครื่องจักรที่ส�าคัญในระบบสายการผลิตฯ แบบอัตโนมัติ



ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๑ วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑

    
  

 

๑๒

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

สารพันข้อคิด

เว้นวรรคหรือไม่เว้นวรรค Cobra Gold 
2018

๕ สิ่งง่ายๆ ที่ควรจะท�ำเดี๋ยวนี้ หำกรู้สึกเซ็งกับชีวิต

โดย : ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

Idioms with 
‘cry & tears’

 มีก�ำลังพลสอบถำมเข้ำมำว่ำ ในกำรพิมพ์หนังสือ
รำชกำรนั้น ไม่รู้ว่ำจะเว้นวรรคระหว่ำงค�ำหรือข้อควำม
ต่ำงๆ อยำ่งไรจึงจะถูกต้องตำมหลักภำษำไทย ที่ผำ่นมำ
ก็เว้นวรรคบ้ำง ไม่เว้นวรรคบ้ำง คุยนอกรอบฉบับนี้จึงขอ
เสนอหลักเกณฑ์กำรเว้นวรรค ซึ่งจะขอกล่ำวเฉพำะบำง
หัวข้อเท่ำนั้นนะคะ เนื่องจำกเป็นเรื่องที่มีรำยละเอียด
ค่อนขำ้งมำก
 โดยปกตแิล้วการเว้นวรรคแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
คือ 
- การเว้นวรรคเลก็ : มรีะยะห่ำงระหว่ำงวรรคประมำณ
เท่ำกับความกว้างของพยัญชนะ ก  
- การเว้นวรรคใหญ่ : มีระยะห่ำงระหว่ำงวรรค
ประมาณ ๒ เท่าของการเว้นวรรคเล็ก 
๑. ที่ต้องเว้นวรรค
 ๑.๑  การเว้นวรรคใหญ่ : เว้นวรรคใหญ่เมื่อจบ
ข้อควำมแต่ละประโยค เช่น นั่งให้เรียบร้อย อยำ่ไขว่หำ้ง
 ๑.๒  การเว้นวรรคเลก็ : เว้นวรรคเลก็ในกรณต่ีอไปนี้
  ๑.๒.๑  เว้นวรรคเล็กระหวำ่งชื่อกับนำมสกุล 
   นำยเสริม วินิจฉัยกุล
  ๑.๒.๒  เว ้นวรรคเล็กหลังค�ำน�ำพระนำม
พระบรมวงศำนุวงศ์ พระนำม และฐำนันดรศักดิ์ 
   สมเดจ็พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำ
ด�ำรงรำชำนุภำพ
   สมเดจ็ฯ เจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนวัุด
ติวงศ์
  ๑.๒.๓  เว้นวรรคเล็กระหว่ำงชื่อสถำนที่ต่ำงๆ 
เช่น ถนน ต�ำบล/แขวง อ�ำเภอ/เขต จังหวัด 
   รำชบณัฑติยสถำน ในพระบรมมหำรำชวงั 
ถนนหน้ำพระลำน แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๒๐๐
  ๑.๒.๔  เว้นวรรคเล็กระหว่ำงค�ำน�ำหน้ำนำม
แต่ละชนิด 
   ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ หม่อมหลวง
เกษตร สนิทวงศ์

  ๑.๒.๕  เว้นวรรคเล็กระหว่ำงยศกับชื่อ 
   จอมพล ป. พิบูลสงครำม
   พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่
   ร้อยโทหญิง สุชำดำ ท�ำควำมดี
  ๑.๒.๖ เว้นวรรคเล็กระหว่ำงกลุ่มอักษรย่อ 
   นำยเสริม วินิจฉัยกุล ป.จ. ม.ป.ช. 
ม.ว.ม.
  ๑.๒.๗  เว้นวรรคเล็กระหว่ำงตัวหนังสือกับ
ตัวเลข 
   เขำเลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้ำนตั้ง ๓๐ ตัว
  ๑.๒.๘  เว้นวรรคเล็กระหวำ่งวันกับเวลำ 
   ร ำชบัณฑิ ตยสถำนก� ำหนดให ้ ม ี
กำรประชุมคณะกรรมกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
กำรใช้ภำษำไทยทุกวันพฤหัสบดี เวลำ ๑๐.๐๐ น. 
  ๑.๒.๙  เว้นวรรคเล็กหน้ำค�ำสันธำน “และ”, 
“หรือ” ในรำยกำรระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและ
น�้ำตำลทรำย ว่ำด้วยกำรผลิต กำรบรรจุ กำรเก็บรักษำ 
กำรส�ำรวจ กำรขนย้ำย และกำรส่งมอบน�้ำตำลทรำย
  ยกเว้น  ถ้ามีเพยีง ๒ รายการ ไม่ต้องเว้นวรรค 
เช่น ส่งเสริมสวัสดกิารของครแูละนักเรยีนของโรงเรยีน
๒. กรณีที่ไม่เว้นวรรค
 ๒.๑ ไม่เว้นวรรคระหว่ำงค�ำน�ำหน้ำชื่อกับชื่อ
  นำยเสริม  วินิจฉัยกุล
  นำงสำววำรุณี  วงศ์คนไทย
 ๒.๒ ไม่เว้นวรรคระหว่ำงบรรดำศักดิ์ สมณศักดิ์ 
ฐำนันดรศักดิ์ กับนำม หรือรำชทินนำม
  สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์
  หม่อมเจ้ำโวฒยำกร วรวรรณ
 ๒.๓ ไม่เว้นวรรคระหว่ำงค�ำน�ำหน้ำชือ่ทีเ่ป็นต�ำแหน่ง
หรืออำชีพกับชื่อ
  ศำสตรำจำรย์รอง  ศยำมำนนท์
  นำยแพทย์ด�ำรง  เพ็ชรพลำย
 (ที่มา : ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองการสารบรรณ  
กรมสารบรรณทหารบก โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๒๗  
โทร.ทบ. ๙๗๕๒๗

	 สวัสดีค่ะ	 ผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน	 วันนี้พบกับหนูดี	
(Nudi)	อีกครั้งนะคะ	หลังจากที่ห่างหายกันมานาน	วันนี้ 
หนูดีจะมาเล่าถึงการฝึกร่วมผสม	 (Joint	 and	Multi 
national	Exercise)	หรือเรยีกอกีชือ่ว่าการฝึกคอบร้าโกลด์ 
๒๕๖๑	 (Cobra	 Gold	 2018)	 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะ	 
ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที	่ ๑๓	 -	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	
ครั้งน้ีหนูดีได้มีโอกาสได้เดินทางไปที่หน่วยนาวิกโยธิน	
(Royal	Thai	Marine	Corps)	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุร	ีโดยการ
ฝึกครั้งนี้	มีการเข้าร่วม	๕	ประเทศหลัก	คือ	ประเทศไทย	
สหรฐัอเมรกิา	สงิคโปร์	ญีปุ่น่	และอนิโดนเีซยี	ยงัมปีระเทศ
สมาชิกโครงการชุดช่วยการวางแผนผสมหลายชาติ	หรือ	
MPAT	 (Multinational	 Planning	 Augmentation	
Team)	 อีก	 ๑๐	 ประเทศ	 ได้แก่	 เกาหลีใต้	 แคนาดา	
บังกลาเทศ	บรูไน	มองโกเลีย	มาเลเซีย	ศรีลังกา	สหราช
อาณาจกัร	ออสเตรเลยี	และอินเดยี	จัดเจ้าหน้าทีว่างแผน
เข้าร่วมการฝึกด้วย	 ต่อจากนั้นหนูดีก็ได้มีโอกาสได้ดูการ
ฝึกซ้อมรบเสมือนจริง	(Virtual	Reality)	โดยมีทหารไทย 
(Royal	 Thai	Military)	 สหรัฐฯ	และเกาหลีใต	้ เข้าร่วม
การฝึกโจมตสีะเทนิน�า้สะเทนิบก	(Amphibious	Assault	
Exercise)	ณ	หาดยาว	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	ในการฝึกร่วม/
ผสม	(Joint	and	Multinational	Exercise)	คอบร้าโกลด์	
๒๐๑๘	โดยม	ีพลอากาศเอก	(Air	Chief	Marshal)	สุทธิพงษ์ 
อินทรียงค	์รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด	(Deputy	Chief	
of	Defence	Forces)	เป็นประธานการสาธติการฝึกโจมตี
สะเทินน�า้สะเทินบก
	 ในการฝึกคอบร้าโกลด์	๒๐๑๘	ณ	สนามฝึกกองทัพเรือ 
บริเวณหาดยาว	 อ.สัตหีบ	 จ.ชลบุรี	 โดยกองทัพไทย	 
(Royal	 Thai	 Armed	 Forces)	 ร ่วมกับกองทัพ
สหรัฐอเมริกา	 และกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี	 เข้าร่วม
ซ้อมเสมือนจริง	 (Virtual	 Reality)	 การปฏิบัติฝึกโจมตี
สะเทินน�้าสะเทินบก	 (ยกพลข้ึนบก	 =	 Landed)	 ต่าง
น�ายุทโธปกรณ์ทางทหารเข้าร่วมฝึก	 อาทิ	 รถสะเทินน�้า 

สะเทินบก	 (Assault	 Amphibious	 Vehicle:	 AAV)	
เฮลิคอปเตอร์	 อาวุธปืน	 และเครื่องบินขับไล่	 (Fighter	
Aircraft)	เข้าร่วมส�าหรับการฝึกโจมตีสะเทินน�้าสะเทินบก 
มีหลักปฏิบัติเพื่อแย่งยึดพื้นที่บริเวณหัวหาดของฝ่าย 
ตรงข้าม	โดยใช้สรรพก�าลังทางเรือ	(Naval	Forces)	และ
ก�าลงัรบยกพลข้ึนบก	(Amphibious	Forces)	เริม่จากการ
ระดมยิงหัวหาดด้วยปืนใหญ่เรือ	(Naval	Gun	Fire	Sup-
port)	อากาศยานท�าการสนับสนนุทางอากาศอย่างใกล้ชดิ	

ภาพจาก	http://thairesidents.com

(Close-air	Support)	เพื่อลิดรอน	(Degrade)	อ�านาจการ
ยิง	(Fire	Power)	ต่อต้านของข้าศึก	หลังจากนั้นก�าลังรบ
ยกพลข้ึนบกจะเข้าแตะหาด	 และด�าเนินกลยุทธ์รุกเข้าไป
ในดินแดนฝ่ายตรงข้าม	 (Territory	 of	 the	 opponent)	 
ต่อไป	พร้อมท้ังสถาปนาหัวหาดให้มคีวามปลอดภยัต่อก�าลังรบ 
(Deployment	of	Amphibious	Forces	Completed)
วัตถุประสงค์	 (objective)	 ของการฝึกคอบร้าโกลด์	 เพื่อ
สร้างความม่ันใจให้กองทัพไทยมีความพร้อมรบในทุกมิต	ิ
รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
มิตรประเทศ	(International	Relationship)	และความร่วมมือ
ทางทหาร	 (Military	Cooperation)	อันเป็นหลักประกัน 
ความมัน่คงของชาตติลอดไป	เอาล่ะค่ะคยุกนัมาพอหอมปาก 
หอมคอแล้วนะคะ	 ถ้าใครอยากติดตามเรื่องการฝึกนี้ต่อ	 
ก็ไปลองหาดูในอินเทอร์เน็ตต่อได้นะคะ	 (surfing	 the	 
internet)	 ส�าหรับวันนี้หนูดีก็คงจะขอลาไปก่อนนะคะ	 
นอนหลับฝันดี	ราตรีสวัสดิ์ค่ะ	(Good	night!)

	 ชีวิตคนเรา	 ย่อมต้องประสบทั้งส่ิงที่มี 
ความสุข	 และความทุกข์...ในยามที่เราประสบ
กับความสุข	 เราก็จะรู้สึกว่าชีวิตดี้ดี...และในทาง 
ตรงกนัข้าม	เวลาเราประสบกบัความทุกข์	แน่นอน
ที่สุดเราต้องรู้สกึตรงกันข้ามกับการมีความสขุ...
เวลาเราประสบกับความทุกข์	 เราก็ต้องหาทาง
แก้ไขปัญหา	 บางปัญหาเราก็สามารถแก้ไขด้วย 
ตนเอง	แต่บางปัญหาเรากต้็องอาศัยความช่วยเหลอื 
จากคนรอบข้าง	 ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูง	 พี่น้อง 
ญาติมิตร	 หรือแม้กระทั่งผู้บังคับบัญชาของเรา
เอง...เมื่อปัญหาหมดไป...ความทุกข์ก็หายไป....
แต่ในบางครั้ง...หากปัญหาน้ันไม่สามารถแก้ไขได้	 
จนท�าให ้ เราต ้องติดกับความทุกข ์ เหล ่า น้ัน	 
เราจะท�าอย่างไร?

 ต่อไปนี้เป็น เทคนิค ๕ ประกำรที่จะช่วยเรำ
ต่อสู้กับควำมทุกข์เหล่ำนั้นได้ ไม่มำกก็น้อย...

คิดเชิงบวกไว้ก่อน

 เมื่อใดที่เรำต้องเผชิญกับควำมทุกข์ จนท�ำให้
เรำรู้สึกว่ำเรำไม่สำมำรถขับเคลื่อนชีวิตของเรำไป 
ข้ำงหน้ำได้ และรู้สึกย�่ำแย่กับตัวเอง หรือคิดเชิงลบ
กับตัวเอง....พูดงำ่ยๆ ควำมคิดเชิงลบเหล่ำนี้ ท�ำให้
ตัวท่ำนเองกลับกลำยเป็นอุปสรรคกับตัวท่ำนเอง 
(นอกเหนือจำกปัญหำที่ก�ำลังเผชิญอยู่).....วิธีกำร
ต่อสู้กับควำมคิดเชิงลบเหลำ่นี้ ก็คือ กำรคิดเชิงบวก 
ยกตัวอย่ำงเช่น “มีคนมำกมำยที่เจอปัญหำแบบท่ี
เรำเจอ บำงคนเจอหนกัหนำสำหสักว่ำเรำอีก แต่เขำ
กผ่็ำนไปได้...แล้วเรำจะยอมแพ้ใครหรอื”.....เป็นต้น

หาอะไรท�า อย่าปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่าน

 เมือ่ใดทีถ่กูควำมคิดเชงิลบจำกกำรอยูใ่นห้วงทกุข์ 
ก็อย่ำเปิดช่องว่ำงให้กับควำมคิดเชิงลบเหล่ำนี้ เข้ำ 
ครอบครองจิตใจ ให้หำอะไรท�ำทันที เช่น งำนอะไรที ่
คัง่ค้ำงอยู ่กใ็ห้รบีไปท�ำ ยกตวัอย่ำง งำนบ้ำน งำนเอกสำร 
หรือ งำนอะไรก็แล้วแต่ ที่ท�ำแล้วท�ำให้เรำจดจ่ออยู่กับ 
งำนเหล่ำน้ัน แทนทีจ่ะไปจดจ่อกบัควำมทกุข์ทีเ่รำก�ำลงั
เผชิญอยู่...กำรที่เรำจดจ่อกับงำนเหล่ำน้ี นอกจำกจะ
ท�ำให้เรำหลีกหนีจำกควำมคิดเชิงลบแล้ว จะช่วยท�ำให้
จิตใจเรำเกิดสติตำมมำ...เมื่อสติเกิด ปัญหำก็มี และ 
อำจจะเกิดไอเดีย และแรงบันดำลใจในกำรแก้ไขปัญหำ
ที่เรำก�ำลังประสบอยู่ได้ด้วย

ซอยเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาให้เป็นเป้าหมาย
เล็กๆ เพื่อไม่ให้หมดก�าลังใจ

 ในกำรท�ำอะไรก็ตำมแต่ จะต้องมีเป้ำหมำย... 
กำรแก้ไขปัญหำก็เช่นเดียวกัน จะต้องต้ังเป้ำหมำย 
อย่ำงไรก็ตำมหำกตั้งเป้ำหมำยเดียว คือ เป้ำหมำย 
ปลำยทำงทีเดียว มันอำจจะดูยำกเกินไป ...และท�ำให้
เรำหมดก�ำลงัใจเสยีก่อน...เทคนคิทีไ่ม่ท�ำให้หมดก�ำลงัใจ 
ไปก่อนทีจ่ะแก้ปัญหำให้หมดไป กค็อื กำรแบ่งเป้ำหมำย
เป็นช่วงๆ โดยแต่ละเป้ำหมำยแต่ละช่วง ดไูม่ยำกเกนิไป... 
ท�ำให้เรำไม่เกิดควำมรู้สึกท้อแท้...เม่ือเป้ำหมำยย่อย 
เป้ำหมำยแรกลลุ่วงไป กข็ยบัไปเป้ำหมำยต่อไป...ท้ำยทีส่ดุ 
เรำกจ็ะแก้ไขปัญหำนีไ้ด้...และหลดุจำกควำมทกุข์ระทม
จำกกำรหมกหมุ่นกับปัญหำเหล่ำนี้

เหนื่อยนัก ก็ต้องพักบ้าง เพื่อเติมพลัง

 แน่นอนที่สุด เรำอยำกแก้ไขปัญหำ และหลุดพ้น
จำกสภำวะทุกข์ระทมให้เร็วที่สุด...แต่บำงครั้งกำรต้อง

ท�ำในสิ่งที่ยำกล�ำบำก และใช้ก�ำลังกำย ก�ำลังใจสูง ก็ท�ำให้
เรำเหน่ือยล้ำ และท้อแท้ได้...ดังนั้น เมื่อใดท่ีรู้สึกเหนื่อย 
คล้ำยๆ เหมอืนว่ำ ก�ำลงักำย ก�ำลงัใจ มนัจะหมดไป...ตอนนี้ 
ก็เป็นสัญญำณว่ำ เรำต้องหยุดพักบ้ำง...โดยอำจจะหำอะไร
ที่เรำท�ำแล้วมีควำมสุข...เมื่อแรงกำย แรงใจ กลับมำสู่ระดับ
ปกติ เรำกก็ลบัไปลยุกบักำรแก้ไขปัญหำทีท่�ำให้เรำเป็นทุกข์
ต่อไป....ได้อย่ำงมีพลัง

หาอะไรใหม่ๆ ท�าบ้าง

 บำงครัง้กำรท�ำอะไรซ�ำ้ๆ เดมิๆ กเ็ป็นส่วนหนึง่ทีท่�ำให้
เรำเกดิควำมทกุข์  ควำมเซง็ ดงันัน้ ในบำงครัง้ กอ็ำจหำอะไร

ใหม่ๆ ท�ำ กท็�ำอะไรใหม่ๆ จะช่วยท�ำให้ชวีติเรำตืน่เต้น ท้ำทำย 
หลุดพ้นจำกควำมจ�ำเจ. ..บำงคนอำจจะมองว่ำ ตอนนี้ยังไม่
พร้อมทีจ่ะท�ำอะไรใหม่....ค�ำตอบกค็อื หำกรอให้พร้อม คงไม่ได้ 
ท�ำอะไรใหม่ๆ สักที ดังนั้น หำกรู้สึกทุกข์  รู้สึกเซ็งเมื่อไหร่... 
ก็รีบหำสิ่งใหม่ๆ มำท�ำเลย...ไม่ต้องรอ

 ครับ ผม ...นั่นคือ ๕ สิ่งง่ำยๆ ที่จะช่วยให้ท่ำนพ้นจำก
ควำมเซ็งใดๆ ในชีวิตของท่ำน...ก็ลองเอำไปประยุกต์ใช้กัน 
นะครับ

 ที่มำ : เว็บไซต์ www.addicted2success.com 
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คัดไทย...คดัธรรม
â´Â ¾Ñ¹µÃÕ ÊØ¸Õ ÊØ¢ÊÒ¡Å ด้วยหัวใจ

 ด้วยหวัใจค�ำนีม้ค่ีำยิง่ ท�ำทกุสิง่ด้วยใจใฝ่กศุล ไม่ใช่ตำมหวัใจใครทกุคน มเีหตผุลดงีำมตำมครรลอง  
ค�ำว่ำด้วยหัวใจเป็นค�ำหนึง่ทีต่่อท้ำยจำกค�ำเตม็ ๆ  ว่ำ จติอำสำเรำท�ำควำมดด้ีวยหวัใจ จติอำสำซึง่เป็น
โครงกำรในพระรำชด�ำร ิสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัมหำวชิรำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู  ทีใ่ห้ประชำชน
คนไทยได้หลอมรวมพลังแห่งควำมรัก ควำมสำมัคคี ในกำรท�ำประโยชน์ให้แก่ประเทศชำติ ให้แก่
ประชำชน หรือเพื่อนร่วมชำติ ตำมก�ำลังควำมสำมำรถที่ตนเองม ีโดยส�ำทับด้วยค�ำว่ำด้วยหัวใจ ค�ำวำ่ 
ด้วยหัวใจก็แปลว่ำ ท�ำมำจำกจิตใจ คนเรำมองเห็นอะไรว่ำเป็นสิ่งที่ดีงำมและท�ำสิ่งน้ันด้วยควำม 
ตัง้อกตัง้ใจ ย่อมจะได้ผลดกีว่ำคนทีไ่ม่เหน็คณุค่ำ ไม่ได้ประจกัษ์ด้วยหวัใจของตนเอง พดูง่ำย ๆ  กค็อืไม่มี
ใจรกั หรือไม่มีใจ คนท่ีมีใจรกั หรอืคนทีม่ใีจ ท�ำกำรใด ๆ  กต็ำมย่อมประสบควำมส�ำเรจ็ดกีว่ำคนทีไ่ม่มี
ใจหรอืไม่รกั หลำกหลำยเหตุผลท่ีคนไทยรกัพระเจ้ำอยู่หวั ในหลวงรชักำลที ่๙ รัชกำลที ่๑๐ เพรำะว่ำ
เรำได้รบัควำมสขุควำมเจรญิ ได้รบัพระมหำกรณุำธิคณุมำโดยตลอด เพรำะว่ำในหลวงพระองค์ทรงท�ำ
ทกุอย่ำงด้วยพระรำชหฤทยัหรอืด้วยหวัใจ ไม่ใช่ทรงท�ำตำมพระรำชหฤทยัหรือตำมใจ ค�ำสองค�ำน้ีต่ำง
กนัมำก ท�ำด้วยใจหมำยถงึท�ำทกุอย่ำงด้วยใจบรสิทุธิ ์ ท�ำตำมใจหมำยถงึตำมอ�ำเภอใจ ท�ำตำมอ�ำนำจ
กิเลส  ทุกสิ่งที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงท�ำทรงบ�ำเพ็ญ
ล้วนออกมำจำกพระรำชหฤทยัอนับรสิทุธิ ์พระองค์ท่ำนจงึทรงเป็นศูนย์รวมจติใจของคนทัง้ชำติ แม้ใน
ควำมเป็นจริงพระองค์ไม่มีควำมจ�ำเป็นจะต้องมำทรงงำนอย่ำงเหน็ดเหน่ือยพระวรกำยและพระรำช
หฤทัย ในกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินทั่วประเทศ เพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขให้ประชำชนคนไทยจนแทบ
เรียกได้ว่ำ ไม่มีแห่งหนใดในประเทศไทยที่พระเจ้ำอยู่หัวไม่เคยเสด็จไปถึง  แต่เพรำะพระรำชหฤทัย
ของพระองค์นั้นทรงหวังให้คนไทยมีควำมสุขยิ้มแย้มแจ่มใส ด�ำรงชีวิตเป็นปกติสุขพึ่งพำตนเองได้บน
วิถีชีวิตแห่งควำมพอเพียง  พระบรมศำสดำก็ได้ทรงแสดงธรรมไว้บทหนึ่งว่ำ มโน ปุพพังคมำ ธัมมำ 
มโน เสฏฐำ มโน มยำ แปลว่ำ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธำน ทุกสิ่งส�ำเร็จได้ด้วยดวงใจ

	 สวัสดีค ่ะ	 ฉบับนี้ เราจะออกเดินทางไปชม
วัฒนธรรมวิถีไทย	 ผ่านตุ๊กตาชาววัง	 งานศิลปะท่ี 
ข้ึนชื่อลือนามของต�าบลบางเสด็จ	 จังหวัดอ่างทอง
คะ	 กว่าจะมาเป็นศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ	 
จังหวัดอ่างทอง	 ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับ 
ชาวบ้านได้อย่างยั่งยืนมากว่า	๔๐	ปี	เจ้าตุ๊กตาชาววัง	 
ตวัน้อยๆ	เข้ามายงัหมูบ้่านวดัท่าสทุธาวาส	อ�าเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง	ได้อย่างไรกัน	เมื่อพูดถึงตุ๊กตาชาววัง	
แน่นอนคะว่า	 ในช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	เป็นตุก๊ตาท่ีท�าจากดนิเหนยีว 

ทรพัยากรทีม่ใีนธรรมชาติ	เป็นของเล่นเฉพาะในกลุม่ 
ข้าหลวงชาววัง	ต่อมาข้าหลวงบางคนที่ออกมาอาศัย
กับครอบครัวนอกวัง	 ริเร่ิมท�าตุ๊กตาชาววังออกขาย 
ฝีมือดี	 มีความอ่อนช้อย	 บ่งบอกถึงคุณค่าแห่ง 
ศลิปวฒันธรรมไทยได้เป็นอย่างด	ีในช่วงนัน้	ศลิปะการ 
ปั้นตุ๊กตาชาววังยังไม่แพร่หลาย	 ชาวบ้านที่มีฝีมือ	 
ได้ถ่ายทอดวิชาการปั้นตุ๊กตาชาววัง	 ที่คงเอกลักษณ์	 
มีขนาดเล็กสูง	๒	เซนติเมตร	ขนาดกลาง	และขนาด
ใหญ่สงู	๔	เซนตเิมตร	ในอริยิาบถต่าง	ๆ 	ประมาณ	๘	ท่า	
จากรุ่นสู่รุ่น	จนกระทั่งในปี	๒๕๑๙	ได้น�าไปเผยแพร่ 
ในโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ ้าฯ	
พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที	่๙		ณ	ต�าบลบางเสดจ็	
หมูบ้่านวดัท่าสทุธาวาส	อ�าเภอป่าโมก	โครงการรือ้ฟ้ืน
วิชาการปั้นตุ๊กตาชาววังที่พระราชทานแก่ชาวบ้าน
บางเสดจ็	ท�าให้ทีน่ีก่ลายเป็นแหล่งผลติตุก๊ตาชาววงัที่

ใหญ่ทีส่ดุและมชีือ่เสยีงแพร่หลายไปทัว่โลก	
สร้างอาชพี	เพิม่รายได้	ให้แก่ชาวบ้าน	

นับแต่นั้น	เป็นต้นมา
	 ปัจจุบัน	ศูนย์ตุ๊กตา
ช า ว วั ง บ ้ า นบา ง เ สด็ จ	
อาคารทรงไทย	 ๒	 ชั้น	 
ชื่อว่า	“คุ้มสุวรรณภูมิ”	ได้
เปิดให้บรเิวณชัน้บน	แสดง
นิทรรศการพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร 
พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์	 ชั้นล่างเป็นที่ท�าการ
ของกลุ ่มปั ้นตุ ๊กตาชาววัง	 มีการจัดแสดงผลงาน
และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ตุ ๊กตาชาววัง	 พร้อมด้วย
ผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ของจังหวัดอ่างทอง	 นอกจาก 
จะได้ชมทัศนียภาพอันร่มรื่นและสวยงาม	 ริมฝั ่ง
แม่น�้าเจ้าพระยาแล้วยังสามารถชมการปั้นตุ ๊กตา
ชาววังจากบ้านเรือนราษฎรละแวกน้ันได้อย่าง 
เป็นกันเอง	 อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่ม
ในรูปของสหกรณ์โดยมีศูนย์กลางอยู่ท่ีศูนย์ตุ ๊กตา
ชาววังบ้านบางเสด็จ	 ซ่ึงจะจัดให้สมาชิกมาสาธิต
การปั้นตุ๊กตาชาววังพร้อมกับจัดจ�าหน่ายในราคาท่ี
ย่อมเยา	และเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่ส่งออกขายไป
ทัว่โลกอกีด้วย	ถงึแม้ว่าศูนย์ตุก๊ตาชาววงัจะถกูรเิริม่ที่
บ้านบางเสด็จ	แต่ทางศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา	 ได้น�ามาพัฒนาเทคนิคการปั้น
ตุ๊กตาชาววัง	 ให้มีความหลากหลาย	 มีมิติมากยิ่งขึ้น	

ของเล่น
ชาววัง

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
วิถีชีวิตของชุมชนไทย
ในอดีต,	ประเพณีการ
แต่งงาน,	 การบวช,	
ตลอดจนการละเล่น 
พืน้บ้าน	เหน็ไหมละค่ะ 
ว่า	เจ้าตุก๊ตาตวัน้อยๆ	นี้ 
นอกจากจะมีสีสันสวยงาม	น่ารักน่าเอ็นดูแล้ว	ยังมีคุณค่าต่อจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยด้วย	ถงึเวลาแล้วทีเ่ยาวชนรุน่ใหม่	จะเรยีนรู้ 
วิถีชีวิตไทยผ่านทรัพยากรธรรมชาติท่ีเรียกว่า	 “ตุ๊กตาชาววัง”		
ส�าหรับศูนย์ปั้นและจ�าหน่ายตุ๊กตาชาววังนั้น	 เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่	เวลา	๐๙.๐๐	-	๑๖.๐๐	น.

	ยางอาย 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่ำนที่เคำรพรักทุกท่ำน ผู้เขียนหวังว่ำปัญหำนี้ทุกฝ่ำยจะตกลงกันได้ด้วยดี อย่ำงไรเสีย 
เรำคนไทยด้วยกนัต้องค�ำนงึถงึประโยชน์ของประเทศเรำเป็นส�ำคญันะคะ  เม่ือพดูถึงเรือ่งยำงแล้ว กท็�ำให้ผูเ้ขียนนกึโยง
ไปถึงส�ำนวนที่ว่ำ “ไม่มียางอาย” หรือ “ไร้ยางอาย”  ยำงอำย คืออะไร มีที่มำที่ไปอยำ่งไร ภำษำพำทีมีค�ำตอบค่ะ
 ยำงอำย ไม่ใช่ของเหลวเหนยีวๆ ทีไ่หลออกจำกต้นไม้อย่ำงยำงพำรำ หรอืยำงสน และกไ็ม่ใช่ของเหลวข้นๆ หนดืๆ 
อย่ำงยำงมะตอย หรอกนะคะ แต่ยำงอำย หมำยถึง ควำมกระดำก มักใช้ในประโยคปฏิเสธวำ่ ไม่มียำงอำย ส่วนค�ำวำ่ 
ยำง ในที่น้ีน่ำจะเป็นค�ำที่มีควำมหมำยเชิงเปรียบ โดยเปรียบควำมรู้สึกภำยในจิตใจของคนกับของเหลวอย่ำงยำงที่ 
คนโบรำณเชื่อว่ำเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงอยู่ภำยในสิ่งมีชีวิต เช่น ต้นไม้ใบหญำ้พืชพรรณธัญญำหำร  
 ดังนั้น ยำงอำย จึงหมำยถึงควำมรู้สึกกระดำกอำยที่มีอยู่ในใจ นอกเหนือจำกนี้ยังมีส�ำนวนที่ปรำกฏค�ำว่ำ ยำง 
เช่น สัญชำติคำงคก ยำงหัวไม่ตกไม่รู้สึก หมำยถึง คนต�่ำช้ำไม่เจียมตัว รูปรำ่งอัปลักษณ์ ไม่มีวันรู้สึกถึงกำรกระท�ำ
ของตนจนกว่ำตนเองจะโดนท�ำร้ำยให้บอบช�้ำบ้ำง ยำงหัว น่ำจะหมำยถึงเมือกสีขำวคล้ำยน�้ำนมที่คำงคกขับจำก
ต่อมพิษที่อยู่เหนือตำ  นอกจำกนี้ค�ำว่ำ ยำง ยังนำ่จะมำจำกค�ำโบรำณว่ำ ยำงบอน หมำยถึงเลือดที่ออกซึมๆ เพรำะ 
ถกูฟัน ปรำกฏในส�ำนวน เช่น เอำยำงหัวออก หมำยถงึตศีรีษะจนเลอืดออก หรอืส�ำนวน เลอืดตกยำงออก ยำง ในทีน่ี้ 
ก็หมำยถึงเลือดเช่นกัน ส่วนส�ำนวน ข้ำวไม่มียำง หมำยถึง กำรไม่ส�ำนึกหรือรู้คุณคน คุณสมบัติของขำ้วที่คุณภำพดี 
รสชำติอร่อย เกิดจำกน�้ำที่หล่อเลี้ยงภำยในซึ่งเรียกว่ำยำง ช่วยให้ขำ้วเหนียวนุ่ม ไม่ร่วนแข็ง ขำ้วไม่มียำงจึงเปรียบได้
กับคนที่ไม่ส�ำนึกคุณใคร   
 ควำมหมำยนัยที่ซ่อนอยู่ในค�ำว่ำ ยำง นั้นน่ำสนใจดังปรำกฏในส�ำนวนที่คนโบรำณสอนสั่งลูกหลำน “ยาง” 
สอนคนให้ระมดัระวงัเรือ่งกำรใช้ชวิีต ใครมีวิธีสร้ำงสรรค์เพือ่ประเทศชำตอิย่ำงไรกช่็วยกนัคดิช่วยกนัท�ำ ไม่มีใครเป็น
พระเอกนำงเอก ทุกคนมีควำมส�ำคัญเท่ำกัน สวัสดีค่ะ 
 



ด้วยความปรารถนาดีจาก : หน่วยป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกล้า

เรียบเรียงจาก http://www.pcd.go.th/ โดยส�านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ และ news.sanook.com

โดย ช.อ้น

อำร์ม่ี ยูไนเต็ด ช่วงนี้ ฟอร์มก�ำลังกลับมำดีวัน
ดีคืน หลังเกมล่ำสุดเก็บชัยชนะในบ้ำนเหนือ ขอนแก่น 
เอฟซี ๔ - ๒ ได้ส�ำเร็จ เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภำพันธ์  
ณ สนำมกีฬำกองทัพบก โดย อำร์มี่ ยูไนเต็ด เเข่งทั้งหมด 
๓ นัด ชนะ ๑ เสมอ ๒ แพ้ ๐ ยิง ๖ ประตู เสีย ๔ ประตู 
(+๒) อยู่อันดับ ๕ ของตำรำง

โดยเกมดังกล่ำว พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสำท 
ผู้บัญชำกำรทหำรบกและประธำนสโมสรฟุตบอลอำร์มี่ 
ยไูนเตด็ ได้เข้ำรบัชมกำรแข่งขนั ซึง่ผลกำรเเข่งขนัในเกมนี้ 
เป็นทีพ่อใจท่ำน พลเอก เฉลมิชยั สทิธสิำท เป็นอย่ำงมำก
พร้อมกล่ำวชื่นชมนักเตะและทีมงำนของอำร์มี่ี ยูไนเต็ด 
ที่ท�ำผลงำนคว้ำชัยชนะในกำรเเข่งขันแมตช์นี้ได้ส�ำเร็จ 
หลงัเกมมชียัในบ้ำนนดัแรกจบลง รยุส์ นำสซเิมนโต้ กนุซอื
อำร์มี่ ยูไนเต็ด กล่ำวกับสื่อฯ ว่ำ ดีใจที่เรำสำมำรถเก็บ
ชัยชนะได้ส�ำหรับเกมในบ้ำน เพรำะมันคือสำมแต้ม
ส�ำคญัมำก และมนัยงัเป็นชยัชนะเกมแรกของเรำด้วย ทีจ่ะ
ช่วยให้เรำมัน่ใจและมกี�ำลงัใจขึน้ แต่เรำกต้็องท�ำงำนหนกั
ต่อไป ขอบคุณแฟนบอลที่มำเป็นก�ำลังใจด้วย

ไม่กี่วันต่อมำ วันพุธที่ ๒๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ สนำมกีฬำกองทัพบก คณะผู้บริหำรสโมสรอำร์มี่ 
ยไูนเตด็ และนกักฬีำฟตุบอลกไ็ด้รบัมอบเงนิสนบัสนนุจำก 
บรษิทั กนัโน่ ซสีเตม็ส์ อนิทเีกรชัน่ จ�ำกดั เพือ่เป็นก�ำลงัใจ
ทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬำฟุตบอลสู้ศึกไทยลีก ๒ ฤดูกำล 
๒๐๑๙ งำนนี ้ท่ำน พลเอก สรรชยั อจลำนนท์ รองประธำน
สโมสรฯ และประธำนกรรมกำร สโมสรฟุตบอล อำร์มี่ 
ยไูนเตด็ เป็นตวัเเทนรบัมอบเงนิสนบัสนนุจำกคณุสรณัย์ธร 

ดวงดกีมลทศัน์ พร้อมคณะผูบ้รหิำร บรษิทั กนัโน่ ซสีเตม็ส์ 
อินทีเกรชั่น จ�ำกัด เพื่อเป็นกำรสร้ำงก�ำลังใจให้นักกีฬำ
และทีมผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลอำร์มี่ ยูไนเต็ด สู ้ศึก
ไทยลีก ๒ และบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ คือพำทีมอำร์มี่ 
ยูไนเต็ด กลับขึ้นสู ่ลีกสูงสุดของประเทศไทยให้ได ้  
ในฤดูกำล ๒๐๑๙

ส่วนเกมนัดที่ ๔ ทีม “สุภำพบุรุษวงจักร” อำร์มี่ 
ยูไนเต็ด จะบุกเยือน “ส�ำเภำผยอง” สมุทรสำคร เอฟซี 
ในวันอำทิตย์ที่ ๔ มีนำคม ๒๕๖๑ ณ สนำมกีฬำกลำง 
จ.สมุทรสำคร เวลำ ๑๙.๐๐ น. แฟน ๆ อำร์มี่ฯ ไปเชียร์
กันเยอะ ๆ เพื่อคว้ำ ๓ คะแนนนอกบำ้นให้ได้นะครับ

ส�ำหรับเกมถัดไป อำร์มี่ ยูไนเต็ด จะขอเป็นฝ่ำย
ไปเยือน ไทยฮอนดำ้ เอฟซี ในวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๑ โดยยื่น
เรื่องขอสลับเจ้ำบ้ำนถึงฝ่ำยจัดกำรเเข่งขันเพื่อขอสลับ
โปรแกรมในไทยลีก ๒ นัดที่จะพบกับ ไทยฮอนด้ำ เอฟซี 
ในวันเสำร์ท่ี ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๑๙.๐๐ น.  
จำกเดมิทีเ่ล่นในบ้ำน สนำมกฬีำกองทพับก โดยขอไปเล่น
เป็นทีมเยือนแทน เนื่องจำกวันเเข่งขันเจ้ำหน้ำที่จัดกำร
เเข่งขัน สนำมกีฬำกองทัพบก ติดภำรกิจต้องเข้ำร่วมกำร
เเข่งขันกีฬำภำยในกองทัพบก ณ จังหวัดสงขลำ จึง
ส่งผลกระทบต่อกำรจดักำรเเข่งขนัในบ้ำน ซึง่ทำงฝ่ำยจดั
ยนิยอมทีจ่ะให้สลบัเจ้ำบ้ำน เพือ่ให้มกีำรเเข่งขนัตำมปกติ 
ท�ำให้เกมในวันท่ี ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๑ จะเปิดสนำม
เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ มีนบุรี รับ อำร์มี่ ยูไนเต็ด 
เวลำ ๑๙.๐๐ น. ส่วนในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ซึ่งเป็นเกม
เลกที่ ๒ อำร์มี่ฯ จะเป็นฝ่ำยกลับมำเล่นในบำ้น

ส่วนวันเสำร์ท่ี ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๑ ขอเชิญ
แฟนคลับอำร์มี่ ยูไนเต็ด ร่วมเดินทำงไปชมศึก M-150 
แชมป์เปี ้ยนชิพ ซึ่งอำร์มี่ ยูไนเต็ด จะบุกไปเยือนถิ่น
กระบี่ เอฟซี ณ สนำมกีฬำกลำงจังหวัดกระบี่ จ.กระบี่ 
ในวันเสำร์ที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๑๙.๐๐ น. โดย
วันศกุร์ที ่ ๑๖ มนีำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๒๑.๐๐ น. เดนิทำง 
ออกจำกสนำมกีฬำกองทัพบก วันเสำร์ท่ี ๑๗ มีนำคม 
๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ถงึจงัหวดักระบี ่เข้ำทีพ่กั โรงแรม
บุญสยำม (ถ้ำ รร. ไม่มีแขกสำมำรถเข้ำพักได้เลย) 
แฟนคลับเท่ียวพักผ่อนตำมอัธยำศัย เวลำ ๑๖.๐๐ น. 
ขึ้นรถพร้อมออกเดินทำง ไปชมและถ่ำยภำพท่ีระลึกท่ี
ลำนปูด�ำ และเดินทำงไปสนำมกีฬำกลำงจังหวัดกระบ่ี 
เพื่อชมฟุตบอล เวลำ ๑๙.๐๐ น. เริ่มกำรแข่งขันฟุตบอล 
ณ สนำมกีฬำกลำงจังหวัดกระบี่ เปิดรับสมัครแฟนคลับ 
จ�ำนวน ๓๒ ท่ำนเท่ำนัน้นะครบั อย่ำรอช้ำ ไปช่วยกนัเชยีร์
อำร์มี่ ยูไนเต็ด บุกไปคว้ำ ๓ แต้มนอกบำ้นนัดนี้ให้ได้ครับ

ทางของฝุ่นโดย : กรมแพทย์ทหารบก

โดย : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อาร์มี่ฯ ฟอร์มดี

พล.ท.กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก น�ำทีม 
คณะผู้บรหิำร ผูป้ระกำศข่ำว พธิกีร และเจ้ำหน้ำที ่สถำนวีทิยโุทรทศัน์กองทพับก ร่วมแต่งกำยชดุไทยย้อนยคุ
เขำ้ชมงำน “อุ่นไอรัก คลำยควำมหนำว” ณ พระลำนพระรำชวังดุสิตและสนำมเสือปำ่ โดยชมนิทรรศกำร
รชักำลที ่๕ ในช่วงต้นถงึกลำงรชัสมยั และช่วงปลำยรชัสมยั นทิรรศกำรรชักำลที ่๙ ในช่วงต้นถงึปลำยรชัสมยั 
ชมกำรจ�ำลองกิจกำรต่ำง ๆ ของไทยในอดีตท่ีเกิดขึ้นในสมัยรัชกำลที่ ๕ จำกนั้นเข้ำชมกำรออกร้ำน
พร้อมเลอืกซือ้สนิค้ำนำนำชนดิในบรเิวณพืน้ทีส่นำมเสอืป่ำ อำท ิร้ำนค้ำในพระบรมวงศำนวุงศ์ ร้ำนศลิปำชพี 
๙๐๔ รำ้นภูฟ้ำ รำ้นจิตรลดำ ร้ำนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภำฯ) ยำมยำก ร้ำนมูลนิธิโครงกำรหลวง และร้ำนสมำคม
แม่บ้ำนเหล่ำทัพอีกด้วย 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคเข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

ทั้งนี้ งำน “อุ่นไอรัก คลำยควำมหนำว” จัดขึ้น
ระหว่ำงวันที่ ๘ กุมภำพันธ์ - ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑ 
เปิดตั้งแต่เวลำ ๑๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ทุกวัน เฉพำะ
วันศุกร์และเสำร์ เปิดตั้งแต่เวลำ ๑๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. 
ณ พระลำนพระรำชวังดุสิตและสนำมเสือป ่ำ 
ซึ่งประชำชนสำมำรถแต่งกำยย้อนยุคสมัยรัชกำลที่ ๕ 
หรือสวมชุดผ้ำไทยมำร่วมเข้ำชมงำน โดยภำยในงำน

แบ่งเป็น ๓ โซน คือ ๑. โซนพระลำนพระรำชวังดุสิต 
จัดแสดงนิทรรศกำรเกี่ยวกับพระรำชประวัติและ
พระรำชกรณียกิจของรัชกำลท่ี ๕ และรัชกำลท่ี ๙ 
๒. โซนสนำมเสอืป่ำ ถกูจดัให้เป็นพืน้ทีจ่�ำหน่ำยสนิค้ำ 
ซ่ึงเป็นร้ำนค้ำในพระบรมวงศำนุวงศ์และร้ำนค้ำ
รับเชิญ ๓. โซนร้ำนอำหำรและร้ำนคำ้ ตำมแนวคิด 
ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภำร สืบสำนชุมชนวิถีไทย

ฝุน่ละอองในบรรยำกำศอำจแยกได้เป็น ๒ ประเภท 
ตำมแหล่งก�ำเนดิของฝุน่ละออง คอื ฝุ่นละอองท่ีเกิดข้ึน และ
แพร่กระจำยสู่บรรยำกำศโดยตรง และฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น
ภำยหลังโดยปฏิกิริยำต่ำง ๆ ในบรรยำกำศ เช่น กำรรวมตัว
ของฝุ่นละอองด้วยกันหรือรวมตัวกับก๊ำซหรือรวมตัวกับ
ของเหลวหรือรวมตัวกับของแข็ง ด้วยปฏิกิริยำทำงฟิสิกส์
หรือทำงเคมีหรือทำงเคมีแสง

แหล่งที่มีของฝุ่นละอองในบรรยำกำศ โดยทั่วไป
จะแบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ

๑. ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ (Natural 
Particle) ได้แก่ ดิน ทรำย หิน ละอองไอน�้ำ เขม่ำควัน จำก
ไฟป่ำ และฝุ่นเกลือจำกทะเล เป็นต้น

๒. ฝุ่นละอองที่เกิดจำกกิจกรรมที่มนุษย์สร้ำงขึ้น 
(Man-made Particle) ได้แก่ ฝุ่นจำกกำรคมนำคม ขนส่ง
และกำรจรำจร เช่น ฝุ่นที่ฟุ้งกระจำยในถนนขณะที่รถยนต์
วิ่งผ่ำน, ฝุ่นจำกกำรก่อสร้ำง, ฝุ ่นจำกกำรประกอบกำร
อตุสำหกรรม เช่น กำรท�ำปนูซเีมนต์ และฝุ่นจำกกำรประกอบ
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น กำรท�ำควำมสะอำด กำรท�ำอำหำร 
เป็นต้น

ผลกระทบของฝุ่นละออง
- ฝุ่นละอองจะลดควำมสำมำรถในกำรมองเห็น 

ท�ำให้ทัศนวิสัยในกำรมองเห็นเสื่อมลง 
- ฝุ่นละอองในบรรยำกำศสำมำรถท�ำอันตรำย

ต่อวัตถุและสิ่งก่อสร้ำงได้ เช่น กำรสึกกร่อนของโลหะ 
กำรท�ำลำยผิวหน้ำของสิ่งก่อสร้ำง เป็นต้น

- ฝุ ่นละอองต ่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย ์ 
ฝุน่ละอองท่ีสำมำรถเข้ำสู่ระบบทำงเดนิหำยใจของมนษุย์ได้
มขีนำดเลก็กว่ำ ๑๐ ไมครอน เม่ือเข้ำสู่ระบบทำงเดินหำยใจ 
จะเกำะตัวหรือตกตัวได้ในส่วนต่ำง ๆ ของระบบทำงเดิน
หำยใจ ก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองและท�ำลำยเนื้อเยื่อของ
อวัยวะนั้น ๆ เช่น เนื้อเยื่อปอด ซึ่งหำกได้รับในปริมำณมำก
หรือในช่วงเวลำนำน จะสำมำรถสะสมในเนื้อเยื่อปอด เกิด
เป็นผงัผดืหรอืแผลขึน้ได้ และท�ำให้กำรท�ำงำนของปอดเสือ่ม
ประสิทธิภำพลง ท�ำให้หลอดลมอักเสบ เกิดหอบหืด ถุงลม
โป่งพอง และโอกำสเกิดโรคระบบทำงเดินหำยใจเนื่องจำก
ติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้

จึงแนะน�ำผู้ท่ีอยู่อำศัยในพื้นที่ที่ตรวจพบฝุ่นเกิน
ค่ำมำตรฐำน และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบ

ทำงเดินหำยใจ และผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด หำก
จ�ำเป็นต้องออกจำกอำคำรควรใส่หน้ำกำกอนำมัย หำกมี
อำกำรผิดปกติควรรีบพบแพทย์ 

หน้ำกำกอนำมัยที่สวมใส่กันทั่วไปไม่สำมำรถ
ป้องกันฝุน่ละอองขนำดเลก็ทีม่ขีนำดไม่เกนิ ๒.๕ ไมครอนได้ 
จึงต้องใช้ผ้ำปิดจมูกชนิดกรองพิเศษ 

หน้ำกำก N95 หรือผ้ำปิดจมกูชนดิกรองพเิศษ เป็น
ผ้ำปิดปำก-ปิดจมูก ที่ป้องกันกำรติดเชื้อในระบบทำงเดิน
หำยใจได้ โดยสำมำรถกรองอนุภำคขนำด ๑ - ๕ ไมครอน 
ได้อย่ำงน้อยร้อยละ ๙๕ กรณีฝุ่นละอองขนำดเล็กไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ใช้หนำ้กำก N95 ป้องกันได้

กำรปฏิบัติเมื่อใช้ผ้ำปิดจมูกชนิดกรองพิเศษ
๑. เปลี่ยนผ้ำปิดปำก ปิดจมูกใหม่ทันที เมื่อมี

รอยเปื้อนต่ำง ๆ หรือชื้นแฉะ
๒. ให้ใช้เฉพำะบุคคล ไม่ใช้ร่วมกับคนอื่น
๓. ผ้ำปิดจมูกที่เคยใช้ หำกต้องกำรเก็บไว้ใช้ใหม่ 

ให้พิจำรณำว่ำมีกำรเปื้อนมำกน้อยเพียงใด ท�ำควำมสะอำด
ได้หรือไม่ โดยเฉพำะด้ำนที่สัมผัสกับอำกำศภำยนอก 
รวมทั้งไม่หัก/พับ/งอ เนื่องจำกท�ำให้เสียรูปทรง และเกิด
รอยยับ ซึ่งจะท�ำให้ประสิทธิภำพในกำรกรองเชื้อโรคลดลง

๔. ล้ำงมือก่อนกำรสวมใส่ และหลังกำรถอดออก
ทุกครั้ง

๕. กำรไอ จำม หรือพูดคุยขณะสวมใส่ผ้ำปิดปำก 
ปิดจมูกชนิดกรองพิเศษ อำจท�ำให้อำกำศภำยนอกร่ัว
เข้ำไปได้

๖. กำรสวมใส่ผำ้ปิดปำก ปิดจมูกชนิดกรองพิเศษ
ที่ไม่กระชับแนบสนิท มีผลต่อประสิทธิภำพของกำรกรอง
เชื้อโรค

ผู้อ่านทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยลด
ปัญหามลพษิทางอากาศจากฝุน่ควนั เช่น การป้องกนัการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง หิน 
ดนิ ทราย หรือฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร
และถนน โดยใช้ผ้าใบหรือวัสดุคลุมรถให้มิดชิดและ
ท�าความสะอาดล้อรถบรรทกุ จ�ากัดเขตก่อสร้างให้ชดัเจน
พร้อมทั้งมีวัสดุคลุมหรือกั้นบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
เอาใจใส่ดแูลรกัษาและปรบัแต่งเครือ่งยนต์ให้อยูใ่นสภาพ
ดี เพื่อที่จะช่วยลดการระบายควันด�าเกินมาตรฐาน ทั้งนี้
ก็เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านน่ันเอง

จากสถานการณ์ในปัจจบุนั ฝุน่ละอองเป็นมลพษิทางอากาศท่ีเป็นปัญหาหลกัในกรงุเทพมหานคร และชมุชน
ขนาดใหญ่ ฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเรา มีขนาดตั้งแต่ ๐.๐๐๒ ไมครอน ซึ่งเป็นกลุ่มของโมเลกุลที่
มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน ไปจนถึงขนาดใหญ่กว่า ๕๐๐ ไมครอน ซึ่งเป็น
ฝุ่นทรายขนาดใหญ่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
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ส่วนก�ำลังรบ
และส่วนภูมิภาค
กองทัพภาคที่ ๒

“

องทัพภาคที่ ๒ มุ ่งเน้นขับเคลื่อนการ              

เสริมสร ้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา                 

พระมหากษัตริย์ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ              

ระดับจังหวัด นายอ�าเภอ และข้าราชการฝ่าย

พลเรือน ต�ารวจ ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่          

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถน�าองค์ความรู้

ทีไ่ด้รบัจากโครงการเรียนรูป้ระวติัศาสตร์ชาติไทย

และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ไปขยายผล

โดยการจัดกระบวนการเรียนสอนให้กับนักศึกษา 

กศน. เยาวชนและประชาชนทัว่ไปได้อย่างถกูต้อง 

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ คสช.

 ประเทศไทย มีสถาบันพระมหากษัตริย์

เป็นสัญลักษณ์ของการด�ารงอยู ่ของชาติไทย                    

มาต่อเนื่อง สังคมไทยให้ความส�าคัญกับสถาบัน

พระมหากษัต ริย ์ ตั้ ง แต ่ สมั ยสุ โขทั ยจนถึ ง               

สมยัรัตนโกสนิทร์ เป็นสถาบนัทางสงัคมทีเ่ข้มแขง็

ยืนยง ท�าให้ประเทศไทยสามารถรักษาความ          

ก

โครงการเรียนรูป้ระวัติศาสตร์ชาติไทย 
และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

เป ็นไทภายใต้พระบรมโพธิสมภารมาจนถึง

ปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลัก                  

ที่ส�าคัญของสังคมไทยท่ีชาวไทยทุกคนจะร่วมกัน

ปกป้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่ตลอดไป 

ด้วยเหตุนี้ ปวงชนชาวไทยจึงมีความจงรักภักดี          

ต ่อสถาบันพระมหากษัตริย ์ ไม ่ เสื่อมคลาย             

ตราบเท่าปัจจุบัน     

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ทรงมี               

ความห่วงใยพสกนิกรในทุกด้าน โดยเฉพาะ              

ด ้านการศึกษา ทรงมีพระราชกระแสรับส่ัง                

เรื่องการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 

การสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง (อุปนิสัย) ที่มั่นคง               

เข้มแข็ง การสอนให้มีอาชีพ มีงานท�า รวมถึง               

การท�าให้เยาวชนมีความสนใจ และเข้าใจในเรื่อง

ของสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์

ชาติไทย ได้อย่างถูกต้อง

 โครงการนี้จึงสนองต่อนโยบายการ

ด� า เ นิ น ง านและแผนง านกา รบู รณากา ร                        

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยความร่วมมือ 

ของส�านกังาน กศน. และศูนย์ประสานงานปฏบิตัิ

ที่ ๑ กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน              

ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีเป้าหมายในการ              

จัดอบรมให้กับทีมแกนน�าจากผู้แทนส�านักงาน 

กศน.จังหวัด จังหวัดละ ๕ คน รวม ๓๘๕ คน         

ในพื้นที่ ๕ ภาค โดยให้ส�านักงาน กศน.จังหวัด/

กทม. โดยเน้นผู ้บริหารการศึกษา ผู ้บริหาร              

สถานศึกษา ข้าราชการครู ครู กศน. โดย กศน. 

จะคัดเลือกบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการ            

เป็นวิทยากรกระบวนการ ต�าบลละ ๔ คน และ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑ คน รวม ๕ คน 

เข้ารับการอบรมเพื่อขยายผลการด�าเนินงาน              

การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ                          

พระมหากษัตริย ์ ไทยให ้ครอบคลุมทุกพื้นที่               

สร้างวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีความรู้ 

ความเข้าใจ มีทักษะการพูด การน�าเสนอที่น่าฟัง 

 จ ากผลการประชุ ม ผู ้ บ ริ ห า ร ง าน                     

ด้านความมัน่คง  กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คง

ภายในภาค ๒ ประจ�าปี ๒๕๖๑ ได้เห็นถึง              

ความส�าคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่ง แม่ทัพภาค 

ที่  ๒ ได ้กล ่าวว ่า “ประวัติศาสตร์ชาติไทย                   

และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เป็นเรื่อง             

ที่จ�าเป็นและส�าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างชาติ             

ในอนาคต เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด ความมัน่คง

แห่งชาติของเรา จ�าเป็นที่ชาวไทยทุกคนต้องรับรู้ 

และเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเราได้เสียสละชีวิต 

เลือดเนื้อ ต่อสู้กับศัตรู เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไว้

จนถงึเรา ซึง่เราจะต้องสร้างชาตใิห้เข้มแขง็ต่อไป” 

ดังนั้นจึงได้ขยายผลกลุ่มเป้าหมายจากเดิมไปสู่

ก�าลังพลท่ีปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค ๒                  

และ กกล.รส.จว. ทั้ง ๒๐ จังหวัด ให้ร่วมเข้ารับ

การอบรม เพื่อจะได้น�าความรู้ที่ได้ไปขยายผล           

ให้กับก�าลังพล ครอบครัว และชุมชนรอบค่าย  

เพื่ อ เป ็นฐานในการขับ เคลื่ อนการพัฒนา                 

ประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน               

มีความรักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา 

และสถาบันพระมหากษัตริย ์  ให ้ด�ารงอยู ่คู ่                      

ความเป็นไทยตลอดไป
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