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๑๐๘ - ๙ ๑๕

กิจกรรมสมาคมแม่บ้านทหารบก กองทัพภาคที่ ๓ กับภารกิจป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ 

รถถัง แบบ VT4

 ทภ.๑ คว้ารางวัลชนะเลิศกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๘

 ทบ. จัดโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อช่วยเหลือ 
ก�าลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพ

 ทบ. ส่งทหารร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละอองใน กทม. พร้อม
เตรียมหารือมาตรการป้องกันในระยะยาว



บแต่ยังทรงพระเยาว์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเสด็จ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ไปยงัพืน้ทีใ่นถิน่ทรุกนัดาร 

ทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ เพือ่ทรงเยีย่มเยยีนราษฎร บดันีม้พีระราชปณธิานทีจ่ะสบืสาน รกัษา และต่อยอด 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
เพื่อยังประโยชน์สุขแก่พสกนิกรของพระองค์สืบไป

นั
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ด้วยเหตทุีท่รงมคีวามห่วงใยและมพีระราชประสงค์ทีจ่ะบรรเทา 
ความทุกข์ยากให้แก่ราษฎรอยู ่เสมอ ได้ทรงรับโครงการฝาย 
บ้านเขาแดงพัฒนา ต�าบลทับช้าง อ�าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  
ไว้เป็นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ เม่ือวันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๖๐

สภาพพื้นที่บริเวณบ้านเขาแดงพัฒนา มีลักษณะเป็นเนินเขา
และมีคลองตาโนดเป็นแหล่งน�้าส�าคัญในการไหลผ่าน แต่คลอง 
จะมีน�้าแห้งขอดในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน�้าเพื่อ 
การอุปโภคบริโภค และพืชผลทางการเกษตร เช่น มันส�าปะหลัง  
ล�าไย และข้าวโพด ได้รบัความเสียหาย แม้ว่าในอดตีจะมกีารก่อสร้าง 
ท�านบดินชั่วคราว เพื่อให้กักเก็บน�้าไว้ใช้จนถึงช่วงฤดูแล้ง แต่ 
ท�านบดินมักช�ารุดเสียหายจากกระแสน�้าที่รุนแรงในช่วงฤดูน�้าหลาก

งานพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกร  
อนัก่อก�าเนดิโครงการฝายบ้านเขาแดงพฒันา 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เมื่อราษฎรถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให ้
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องร่วมด�าเนนิการตรวจสภาพพืน้ท่ี เพือ่หาแนวทาง 
ช่วยเหลือราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนา โดยได้ด�าเนินการสร้างฝาย
ที่มีความสูงประมาณ ๓ เมตร ยาวประมาณ ๔๐ เมตร พร้อม 
ขุดลอกบริเวณหน้าฝายประมาณ ๕ ไร่ รวมถึงขุดลอกคลองตาโนด
ยาวประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร เพื่อกักเก็บน�้าไว้บริเวณหน้าฝายและ 
ตามล�าคลอง ทั้งนี้คาดว่าจะได้รับปริมาณน�้าเพิ่มขึ้นประมาณ 
๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมได้ราว  
๒,๐๐๐ ไร่ อีกทั้งจะมีการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง  
๖ เมตร และยาว ๒๔ เมตร เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมของราษฎร 
และสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ้ ของสมเด็จ
พระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ท่ีได้ทรงเปลีย่น
พืน้ดนิทีแ่ห้งแล้ง ให้กลบัเป็นพืน้ดนิอนัชุม่ฉ�า่ เพือ่ราษฎรของพระองค์ 
ณ บ้านเขาแดงพัฒนา ต�าบลทับช้าง อ�าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

งานพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกร  
อนัก่อก�าเนดิโครงการฝายบ้านเขาแดงพฒันา 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

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. ได้จัดโครงการช่วยเหลือก�าลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวของก�าลังพลกองทัพบกที่พิการ
ตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อการท�างานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์

ตามที่ กองทัพบก ได้จัดส่ง
ก�าลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันประเทศตามแนวชายแดน, 
การรักษาความสงบเรียบร ้อย
ภายในประเทศ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้  ส ่ งผลท�าให ้
ก�าลังพลบางนายได้รับบาดเจ็บ
จนกระทั่งต้องปลดพิการ ออกจาก
ราชการไป ซ่ึงกระทบต ่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของก�าลังพลดังกล่าว
และครอบครวั ท�าให้ได้รบัความเดอืดร้อนเป็นอย่างมาก ดงันัน้เพือ่เป็นการสร้างโอกาสให้ก�าลงัพล ทบ. ท่ีปลดพกิารทุพพลภาพ
และครอบครัวของก�าลังพล ทบ. ที่พิการและยังมีศักยภาพ ได้ท�างานที่สอดคล้องกับทักษะ ความรู้ความสามารถของตนเอง 
ตลอดจนสร้างประโยชน์และคุณค่าของตนเองในสงัคม เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้ก�าลงัพล ทบ. ทีป่ลดพกิารทพุพลภาพและครอบครวั
ของก�าลังพล ทบ. ที่พิการ ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มเติมจากเงินบ�าเหน็จบ�านาญที่ได้รับอยู่ ซึ่งโครงการนีไ้ด้เริม่มาตัง้แต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีผ่่านมา มโีครงการจ�านวน ๑๙ โครงการ ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น ๒,๐๘๐,๕๐๐ บาท 
จากบริษัทเอกชน จ�านวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) บริษัท พีเพิลมีเดียกรุ๊ป 
จ�ากัด และบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ผลการด�าเนินงานโครงการ มีโครงการที่ประสบความส�าเร็จในการ
ด�าเนินโครงการ จ�านวน ๑๖ โครงการ ส�าหรับโครงการที่เหลือ ๓ โครงการ ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจาก
ในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ ทั้งนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน่วยต่าง ๆ เสนอโครงการ จ�านวน ๑๖๔ โครงการ จากหน่วยทหาร ๒๗ 
หน่วย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด�าเนินโครงการ โครงการละ ๑๐๙,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น ๑๗,๙๕๘,๐๐๐ 
บาท จากบริษัทเอกชน จ�านวน ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 
บรษิทั ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) บรษัิท พทีีทีอีพ ีเซอร์วสิเซส จ�ากดั บรษัิท เอ็นเอชเค สปรงิ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ากัด บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ากัด (มหาชน) บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จ�ากัด บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ 
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ากัด บริษัท ทรอยสยาม จ�ากัด บริษัท อภิสิทธิ์ อินเตอร์พลาส จ�ากัด และบริษัท เอส เอ็ม 
ซี โลจิสติกส์ จ�ากัด ลักษณะอาชีพของโครงการ ประกอบด้วย การค้าขายและให้บริการ จ�านวน ๑๐๒ โครงการ คิดเป็น ๖๒% 
การปศุสัตว์ จ�านวน ๔๑ โครงการ คิดเป็น ๒๕% และการเกษตรกรรม จ�านวน ๒๑ โครงการ คิดเป็น ๑๓%

ทั้งนี้จากโครงการดังกล่าวท�าให้ครอบครัวคนพิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถด�ารงชีวิตเลี้ยงดู
ตนเองอย่างมเีกยีรตแิละศกัดิศ์รทีดัเทยีมกบับคุคลอืน่ในสงัคม เพือ่เป็นการสร้างขวญัก�าลงัใจให้กบัก�าลงัพลทีย่งัรบัราชการและ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความส�าคัญในความเสียสละ ความมุ่งมั่นของการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ของประเทศชาติอันจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของ ทบ. โดยรวมต่อไป

ทบ. ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนใน กทม. จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง
จนสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ พร้อมทั้งให้หารือเตรียมป้องกันปัญหาหากเกิด
ขึ้นอีก

ตามที่ได้เกิดสภาวะ
ฝุ่นละอองหนาแน่นในพ้ืนท่ี 
กทม.  ตั้ งแต ่กลางเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 
ส ่ ง ผลกระทบต ่ อสภาพ
อากาศและสร ้ า งคว าม
เดือดร้อนให้กับประชาชน 
รฐับาลได้สัง่การให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าคลี่คลายและ
แก้ไขสภาวะดังกล่าวด้วย
มาตรการต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนือ่ง โดยกองก�าลงัรกัษาความสงบเรยีบร้อย กองทพัภาคที ่๑ 
จัดก�าลังทหารพร้อมรถน�้าแรงดันสูง เข้าร่วมกับ กทม. ในการฉีดพ่นละอองน�้าและ
ท�าความสะอาดสถานทีต่่าง ๆ  ทีเ่ป็นแหล่งชมุชนขนาดใหญ่ และบรเิวณทีม่ค่ีาฝุ่นละออง 
โดยเริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา จนสถานการณ์
ฝุ่นละอองหมดไป

ทั้งนี้ ผบ.ทบ. ได้มอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือก�าหนดมาตรการ
ป้องกันในระยะยาว อาทิ การให้ความส�าคัญกับการควบคุมมลพิษทั้งที่เกิดจาก
ยานพาหนะหรือการก่อสร้าง, การปลกูต้นไม้เพิม่พืน้ทีส่เีขียว, มาตรการด้านสาธารณสขุ, 
การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการลดหรอืด�าเนนิกจิกรรมทีไ่ม่สร้างมลภาวะ ควบคูไ่ปกบั
มาตรการทางกฎหมาย เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่อาจ
จะเปลี่ยนแปลงไป และลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนในทุกด้าน

ทบ. ส่งทหารร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละออง
ใน กทม. พร้อมเตรียมหารือมาตรการ

ป้องกันในระยะยาว

ทบ. จัดโครงการจ้างงานคนพิการ
เพื่อช่วยเหลือก�าลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพ

ข่าวเด่นในเล่ม ๓

ส่วนบัญชาการ 
 - สิ่งเล็ก ๆ ที่พวกเรามองเห็นได้ กร.ทบ. ๑๑

ส่วนการศึกษา
 - คอลัมน์ Arming your English ติดอาวุธทางภาษา ๑๒

ส่วนส่งก�าลังรบและส่วนภูมิภาค
 - รถถัง แบบ VT4 ทีมข่าวทหารบก ๘ - ๙ 
 - กองทัพภาคที่ ๓ กับภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา
  ไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ ๑๕
  ทภ.๓

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 : ทีมช่างภาพ ทภ.๔
ภาพปกหลัง : ศูนย์รวบรวมภาพถ่ายกองทัพบก

ทภ.๑ คว้ารางวัลชนะเลิศกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๘

ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน 
กองทัพบกครั้งที่ ๖๘ โดย ทภ.๔ เป็นเจ้าภาพภายใต้ค�าขวัญ
ที่ว่า สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี

เม่ือวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๑ พลเอก เฉลิมชัย 
สิทธิสาท ผู ้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีป ิด
การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ ๖๘ ณ สนามกีฬา
จิระนคร อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งในพิธีป ิด
การแข่งขันจะมีการมอบถ้วยรางวัลและมอบเหรียญให้กับ
นักกีฬาชนิดต่าง ๆ อีกทั้งยังมีพิธีเชิญธงชาติและธงกีฬา
ลงจากยอดเสาพร้อมพธิดีบัคบเพลงิและมกีารแสดงเฉลมิฉลอง
พิธีปิด คือ การแสดงปัญจักสีลัต มวยไทยไชยา การแสดง
มโนราห์ กว่า ๒๐๐ คน ร่วมแสดงในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
กองทัพบกครั้งที่ ๖๘ โดยมีการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ทั้งสิ้น 
จ�านวน ๒๓ ชนดิกฬีา อาท ิฟตุบอลอาวโุส วอลเลย์บอล กรฑีา 
มวยไทยสมัครเล่น เพาะกาย ตะกร้อลอดห่วง ฯลฯ ได้ก�าหนด
ให้ใช้ “วัวชน” เป็นสัญลักษณ์ในการแข่งขัน เนื่องจาก วัวชน
ถือเป็นสัตว์สายพันธ์ุนักสู้แห่งภาคใต้ ที่มีใจทรหด อดทน 

มีไหวพริบ เป็นอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของชาวไทยภาคใต้ 
กองทัพภาคท่ี ๔ มีความตั้งใจท่ีจะให้การจัดการแข่งขันกีฬา
กองทัพบกครั้งนี้ เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ท่ีมีพี่น้อง
ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกส่วนราชการ มีส่วนร่วม
ในการจัดการแข่งขัน และร่วมชม เชียร์ โดย พลโท ปิยวัฒน์ 
นาควานิช แม่ทัพภาคท่ี ๔ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ อันแน่วแน่ 
ในการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่กีฬากองทัพบก เพื่อสร้าง
สามคัคสีูด่นิแดนด้ามขวานไทย และได้มนีโยบายให้การจดัการ
แข่งขนัครัง้นีเ้ป็นรปูแบบ “กฬีาประชารฐั” ถอืให้เป็นกฬีาของ
พี่น้องชาวภาคใต้ทุกคน ภายใต้ค�าขวัญท่ีว่า สนามรบสร้าง
ผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี

ทั้งนี้ผลการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ ๖๘ รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ กองทัพภาคที่ ๑ และรองชนะเลิศ 
ได้แก่ กลุ่มที่ ๒ กองทัพภาคที่ ๒ การแข่งขันในครั้งนี้สิ่งที่ได้
มากกว่าการแข่งขันกีฬา มากกว่าการแพ้การชนะ คือ การ
หลอมรวมไปด้วยความรัก ความสามัคคี ความเป็นน�้าหน่ึง
ใจเดียวกันของเหล่าทัพนักกีฬาจากทั่วภูมิภาค

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 3



n ทีมข่าวทหารบก

ทกุพืน้ที่
เข้าถึง

เมือ่วนัที ่๙ ม.ีค.๖๑ ผูบ้ญัชาการทหารบก/ผูบ้ญัชาการศนูย์ปฏบิตักิารกองทพับก 

เป็นประธานในพิธีรับมอบรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ จาก

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และคณะ วปอ.รุ่นที่ ๒๕๕๔ 

ณ กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อให้กองทัพบก/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก มีเครื่องมือ

ประจ�าหน่วยทหารในพื้นที่ความมั่นคง ส�าหรับช่วยเหลือทางทหารแพทย์ฉุกเฉินให้กับ

ประชาชน โดยรถพยาบาลดงักล่าว จะประจ�าอยูท่ี ่ศนูย์แพทย์ทหารบก จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี ซึ่งหลังจากพิธีรับมอบผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้

สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในประเด็นที่ส�าคัญดังนี้

สื่อมวลชน : การปรับโครงสร้างของ กอ.รมน. ในขณะนี้เป็นอย่างไรครับ
ผบ.ทบ. : ในภาพรวม ๆ การปรับโครงสร้างของกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

(กอ.รมน.) เริ่มจากในปีที่ผ่านมานะครับ ผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาท�าหน้าที่ รอง ผอ.รมน. ก็เห็น
ปัญหาอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของการหมุนเวียนช่วยราชการปีต่อปีท�าให้งานไม่ต่อเนื่อง ก็เลยมีการ
จัดระบบตั้งส�านักงานประสานงานขึ้นมา และจัดระบบคนท่ีเข้าไปท�างานตรงน้ีให้เป็นต�าแหน่งประจ�า
เสียเป็นส่วนใหญ่ อันนี้เรื่องคนนะครับ ต่อไปก็มีการปรับโครงสร้างเรื่องของงาน ปรับให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และก็มีการออกค�าสั่งเพิ่มเติมเพื่อให้ กอ.รมน. ไปรับผิดชอบการด�าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ซึ่งตามกฎหมายเดิมรับผิดชอบเฉพาะเรื่องภัยจากบุคคล ตรงนี้ก็คือการปรับ
ภาพรวม ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ กอ.รมน. เพื่อท�าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชน ทุกวันนี้ 
กอ.รมน. ก็ท�ากรอบภารกิจถือว่าภายในประเทศแทนกองทัพบก

สื่อมวลชน : ความคืบหน้าของภารกิจส�าคัญเรื่องไทยนิยมเป็นอย่างไรบ้าง
ผบ.ทบ. : คือไทยนิยมก็เป็นนโยบายของรัฐบาล ณ เวลาน้ีเราก็เน้นท่ีการจัดก�าลังจาก

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในลงไปท�างานร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ มีทั้งหมด ๗,๖๖๓ ชุด 
ประมาณนั้นนะครับ ในแต่ละชุดก็จะมี กอ.รมน. หรือก�าลังพลในพื้นที่ที่มีขีดความสามารถ ๑ นาย 
ในฐานะตัวแทนทหารเข้าไปท�างาน

สื่อมวลชน : การตั้งพรรคการเมือง ผบ. มองสถานการณ์จากที่กลุ่มต่าง ๆ ออกมามีการ
จดจัดตั้งอย่างไร

ผบ.ทบ. : คือถ้าในภาพของการเมืองก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี โดยเฉพาะมีการเข้ามา
จดจดัตัง้พรรค มาจองชือ่พรรคเพือ่เตรยีมการจดัตัง้พรรคในอนาคตมจี�านวนมากและกม็คีวามหลากหลาย 
ถือว่าเป็นการตื่นตัวทางการเมือง และที่ส�าคัญก็คือเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนได้มองได้เลือก
ในหลายมุมมอง ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ

สื่อมวลชน : การดูแลก�าลังพลที่ลงไปพบปะกับพี่น้องประชาชน
ผบ.ทบ. : ทั้งหมดนะ ผมได้สั่งการและเน้นย�้าในที่ประชุมทุกครั้ง ณ เวลานี้ทุกคนที่ออกไป

ท�างานไม่ว่าจะเป็นงานทีเ่กีย่วข้องกบัพีน้่องประชาชนหรอืไม่ อย่างไรกต็ามแต่ กจ็ะต้องมคีวามระมดัระวงั 
มคีวามรอบคอบ ใคร่ครวญให้ด ีท่ีส�าคญักค็อื จะต้องไม่ใช้อารมณ์ตวัเอง และต้องมคีวามอดทน เพราะเรา
เป็นข้าราชการ ท�าอะไรก็ตามเรายังอยู่ในกรอบของการเป็นข้าราชการ คือทหารต้องเป็นที่พึ่งของ
ประชาชนในทุกโอกาส ต้องท�าให้ได้นะครับ ฉะนั้นถ้ากระท�าความผิดลักษณะนี้ขึ้นมาก็ด�าเนินการ
ตามกรอบที่ทราบอยู่แล้ว

สื่อมวลชน : ช่วงนี้มีข่าวการทุจริตคอร์รัปชันของหลายหน่วยงานท่านมองเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
ผบ.ทบ. : คือในเรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นนโยบายหลักของท่านนายกรัฐมนตรี 

ท่านได้ส่ังการให้มีการก�ากับดูแลในเรื่องนี้โดยชัดเจน เหมือนอย่างที่มอบให้ทาง คสช. รับในการรับ
เรือ่งร้องทกุข์เหล่านีไ้ปด�าเนนิการ ผมคดิว่าสิง่เหล่านีก้ ็๑. เจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบทกุส่วนงานทีเ่กีย่วข้อง
กับงบประมาณต้องไปก�ากับดูแลการบริหารงบประมาณให้ถูกต้องชัดเจน และเมื่อมีสิ่งบอกเหตุที่คิดว่า
จะน�าไปสู่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ก็ต้องเร่งรัดในการด�าเนินการตรวจสอบนะครับ เหมือนอย่างที่
ท�าอยู่ทุกวันน้ี เรื่องที่มาทั้งหมดส่งไปสู่ ปปท. ทั้งหมด อันไหนที่มีมูลก็ด�าเนินการ อันไหนที่สามารถ
ด�าเนินการได้เลย ก็ด�าเนินการ อันไหนที่ไม่สามารถด�าเนินการได้ก็ไปเข้ากระบวนการในการ 
ด�าเนินการ

กอ.รมน. มุ่งระบบงานและก�าลังพล
หนุนไทยนิยม ย่ังยืนเต็มท่ี ตามนโยบายรัฐบาล

พล.อ.เฉลมิชยั สทิธสิาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพธิปิีดการทดสอบยงิปืนทางยทุธวธิภีายใน ทบ. ประจ�าปี 
๒๕๖๑ พร้อมมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทต่าง ๆ  ณ สนามยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.ศร. (เขาปากทวาร) 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒ มี.ค.๖๑

พล.อ.เฉลมิชยั สทิธสิาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพธิรีบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ช้ันสายสะพาย
ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทาน  
ประจ�าปี ๒๕๖๐ ของก�าลังพล ทบ. จ�านวนทั้งสิ้น ๔๖๗ นาย ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ. เมื่อ ๗ มี.ค.๖๑

พล.อ.วรีชยั อนิทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.๑ เป็นประธานในพธิวีนัสถาปนาหน่วยบญัชาการป้องกนัภยัทางอากาศ
กองทัพบก ประจ�าปี ๒๕๖๑ ครบรอบปีที่ ๒๖ พร้อม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสธ.ทบ. เข้าร่วมในพิธีฯ 
โดยมี พล.ท.สุรใจ จิตต์แจ้ง ผบ.นปอ. และคณะ ให้การต้อนรับ ณ บก.นปอ. เมื่อ ๖ มี.ค.๖๑

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีรับมอบรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือ
ทางการแพทย์จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) และคณะ วปอ.๒๕๕๔  
ณ ห้องรับรอง ๒๑๑ บก.ทบ. เมื่อ ๙ มี.ค.๖๑

พล.อ.สสนิ ทองภกัด ีรอง ผบ.ทบ. ผูแ้ทน ผบ.ทบ. เป็นประธานเปิดการแข่งขนักฬีาภายใน ทบ. ครัง้ที ่๖๘ 
ประจ�าปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มี.ค.๖๑ ณ สนามกีฬาจิระนคร  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พื้นที่ ทภ.๔ 
ในฐานะเจ้าภาพ เมื่อ ๙ มี.ค.๖๑

ผบ.ทบ. เผยปรับโครงสร้าง
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ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๑ เมษายน วันสถาปนากรมยุทธการทหารบก

๒๗ มีนาคม วันทหารสารวัตร
๒๗ มีนาคมของทุกปีเป็นวันทหารสารวัตร เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจแก ่
ข้าราชการเหล่าทหารสารวัตร ในอันที่จะสร้างเสริมความสามัคคี และ 
เป็นสิริมงคลต่อเหล่าทหารสารวัตรสืบต่อไป

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กิจการสารวัตรทหารได้รับการปรับปรุง 
มาโดยตลอด จนถงึปีพทุธศกัราช ๒๔๖๗ ได้ก�าหนดให้ทกุมณฑลทหารบก 
จัดให้มีสารวัตรทหารข้ึน โดยมีหน้าที่ตรวจตราภายในท้องที่ของ 
แต่ละมณฑล ซึ่งสารวัตรทหารเหล่านั้นประดับปลอกแขนสีแดงที ่
แขนข้างขวา และมีจักรสีทองขนาดย่อมติดทับปลอกแขน จึงเป็นเหตุให้ 
ได้รับสมญานามว่า พวกทหารแขนแดง ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นปลอกแขน 
สีแดงและมีอักษรค�าว่า “สห” สีขาว ติดอยู่ดังเช่นทุกวันนี้ 

ปัจจุบัน กรมการสารวัตรทหารบก ได้ด�าเนินการพัฒนาเหล่า 
ทหารสารวัตรให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยได้มีการจัดตั้ง 
หน่วยทหารสารวัตรระดับกองพัน ให้กับทุกกองทัพภาคของกองทัพบก 
เรียบร้อยแล้ว และได้พัฒนาระบบการเรียน การสอน และการฝึก 
ของเหล่าทหารสารวัตรให้มีมาตรฐาน และมีความทันสมัยเหมาะสม 
กับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการใช้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารในทุก 
ภารกิจส�าคัญของกองทัพ

หารสารวัตร ถือก�าเนิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยในปี พ.ศ.๒๔๔๐  

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช ทรงส�าเร็จ 
วิชาการทหารแผนปัจจุบันจากประเทศในทวีปยุโรปและเสด็จฯ กลับ 
มารับราชการในกระทรวงกลาโหม พระองค์ทรงปรับปรุงกิจการทหาร  

โดยจัดให้มีการจัดเหล่าทหารต่าง ๆ ตามแบบอย่างในต่างประเทศ  
จนสามารถเรียกได้ว่าเป็นก�าลังกองทัพบก อีกทั้งยังได้จัดให้มีการฝึกและ 
เปลี่ยนการใช้ค�าบอก ค�าสั่งต่าง ๆ จากภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทย  
มีการก�าหนดเครื่องแบบและเคร่ืองหมายสังกัดเป็นระเบียบโดยแน่ชัด  
รวมทั้งได้ทรงตราข้อบังคับ ระเบียบ และวินัย ซึ่งทหารจะต้องปฏิบัติตาม 

โดยเคร่งครดั ด้วยเหตนุีจ้งึจ�าเป็นต้องมสีารวตัรทหาร เพือ่ตรวจตรา  
ก�ากับดูแลระเบียบวินัยของทหารภายนอกบริเวณโรงทหาร  
แต่ขณะน้ันยังไม่ได้มีการจัดตั้งเหล่าทหารสารวัตรขึ้นอย่าง 
เป็นรูปธรรม คงด�าเนินการโดยให้แต่ละหน่วยจัดหมู่ตรวจออกไป 
ผลัดเปลี่ยนกันตรวจตราบริเวณตลาด ชุมชน เพื่อดูแลให้เกิด 
ความเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกวดขันทหารให้อยู่ใน 
ระเบียบวินัยอันดี และได้แต่งตั้งให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งสารวัตรใหญ ่
ทหารบก เป็นผู้ควบคุม ก�ากับดูแลการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว  
เมือ่วนัที ่๒๗ มนีาคม พุทธศกัราช ๒๔๕๐ สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ 
พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช ซึ่งด�ารงต�าแหน่งผู ้บัญชาการ 
กรมยุทธนาธิการ ได้ออกข้อบังคับ ก�าหนดหน้าที่สารวัตรใหญ่ 
ทหารบกขึ้นเป็นครั้งแรก ดังนั้นกองทัพบกจึงอนุมัติให้วันที่  

ท

๑๙ มีนาคม วันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
บเนื่องจากการฝึก ไทย - สหรัฐฯ ปี ๒๕๑๐ กองทัพไทย 
ได้น�าประสบการณ์และแนวความคิดในการจัดระบบงาน 

ส่งก�าลังบ�ารุงของสหรัฐอเมริกา มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการ 
ส่งก�าลงับ�ารงุของกองทพับกไทย เพือ่ให้มคีวามทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพ 
สอดคล้องกับมิตรประเทศ ซ่ึงจะยังผลในการปฏิบัติการรบร่วมกัน 
ในโอกาสต่อ ๆ ไป

กองบญัชาการช่วยรบที ่๑ ได้จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๒๓ 
นับถึงบัดนี้ เข้าปีที่ ๓๘ แต่ก็มิได้จัดตั้งครบสมบูรณ์ตามอัตราการจัด  
เนือ่งจากมปัีญหาในเรือ่งของทีต้ั่งปกติถาวรของหน่วย กล่าวคอื ในขัน้ต้น 
ของการก่อต้ัง กองทัพบกได้จัดตั้ง บก. และ ร้อย.บก.บชร.๑ โดย 
ให้มีที่ตั้งปกติถาวรในบริเวณ ร.๑๑ รอ. และให้มีที่ตั้งชั่วคราวที่อาคาร  
บก.ร.๑ รอ. (อาคารเดิม) ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ชั่วคราวที่อาคาร บก.ทภ.๑  
(เดิม) ถนนราชสีมา แทน ทภ.๑ ซึ่งย้ายไปเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ในสวนมิสกวัน  
เนื่องจากพื้นที่ด้านตะวันออกของ ร.๑๑ รอ. ประมาณ ๑๑๐ ไร่ น้ัน  
เป็นบ่อปลา ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่ ถ้าจะด�าเนินการก่อสร้างอาคารของ 
หน่วยจะต้องใช้งบประมาณในการถมจ�านวนมหาศาล จึงท�าให้ความคิด 
ในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของ บชร.๑ ในพื้นที่ ร.๑๑ รอ. เริ่มมีปัญหา  
ต่อมา กองทัพบก ได้พิจารณาหาที่ตั้งถาวรแห่งใหม่ แทนที่ก�าหนดไว้เดิม 

ซ่ึงปัจจุบันที่ตั้งของค่ายอยู ่ที่ เลขที่ ๔๘๐ หมู่ที่ ๑ ต.เกาะจันทร์  
อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐สื ใน ร.๑๑ รอ. แต่ต้องประสบปัญหาด้านงบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน  

ในที่สุด กองทัพบก จึงได้ให้ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ ย้ายมาอยู่ ณ ที่ตั้ง
ปัจจุบัน ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ (เดิมขึ้นอยู่กับ อ.พนัสนิคม) จ.ชลบุรี  
บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งเป ็นทุ ่งเลี้ยงสัตว ์ของ 
อ.พนัสนิคม จ�านวน ๒,๐๐๕ ไร่

“ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย” ชื่อนี้ได้รับพระราชทาน 
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ตามประกาศ กองทัพบก เร่ือง ขอพระราชทานนาม 
ค่ายทหาร ลง ๒๐ ม.ค.๓๕  การน�านามนี้มาตั้งเป็นชื่อค่าย  
สบืเนือ่งมาจากในท้องที ่อ.พนสันคิม ม ี“พระพทุธพนสับด”ี  
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี  
ด้วยหินสีด�า ชาวบ้านได ้พบจมน�้าอยู ่ ในคลองหลวง  
อ.พนัสนิคม จึงได้น�ามาสักการบูชา เป็นมิ่งขวัญของ 
ข้าราชการและประชาชนในท้องที่ตลอดมา ประกอบกับ 
พื้นที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เคยเป็นสถานที่ตั้งค่ายของ  
“พระยาศรีอุทัย” แม่ทัพใหญ่ของไทยสมัยพระเจ้าตากสิน
ยกทัพไปตีเมืองจันทบุรี จึงได้น�าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
นักรบในประวัติศาสตร์มาว่า “ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย”  

ประเทศและช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ได้สนับสนุนการด�าเนินการ 
ตามแผนงานความร่วมมือด้านความม่ันคงกับมิตรประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในขณะเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากองทัพบกจะสามารถเผชิญและเอาชนะ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบได้ในอนาคต รวมทั้งเป็นที่เช่ือม่ันศรัทธาและ 
เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส กรมยุทธการทหารบกได้ร่วมกับ 
หน่วยที่เกี่ยวข้องจัดท�าและด�าเนินการตามแผนพัฒนากองทัพบก  
ซ่ึงเป็นแผนเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์การเตรียมก�าลังกองทัพบก 
ในระยะสั้นทุกๆ ๕ ปี ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างและการจัดหน่วย  
การเสริมสร้างความพร้อมรบด้านก�าลังพล ยุทโธปกรณ์ การฝึกศึกษา  
แผนปฏบัิตกิาร ความต่อเนือ่งในการรบ และความทนัสมัย โดยฉบับปัจจุบัน  
คือแผนพัฒนากองทัพบก ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งด�าเนินการภายใต ้
กรอบยุทธศาสตร์กองทัพบก ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เพื่อมุ่งสู ่การเป็น 
กองทพับกทีม่ศีกัยภาพ ทนัสมยั เป็นทีเ่ชือ่มัน่ของประชาชน และเป็นหนึง่ 
ในกองทัพบกชั้นน�าของภูมิภาค ตามที่ก�าหนดในวิสัยทัศน์กองทัพบก  
ปี ๒๕๗๙ ต่อไป 

เพื่อเป็นการด�ารงรักษาไว้ซึ่งเกียรติของกรมยุทธการทหารบก  
ตามเจตนารมณ์ที่อดีตผู ้บังคับบัญชาของกรมยุทธการทหารบกได้
สร้างสมเกียรติประวัติที่โดดเด่น จนเป็นที่ประจักษ์สืบทอดกันมาอย่าง 
ยาวนานในแต่ละยุคสมัย ในโอกาสครบรอบการสถาปนาหน่วย ปีที่ ๙๑  
ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ ก�าลังพลของกรมยุทธการทหารบก 
ทกุนายขอปฏญิาณตนว่า “จะมุง่มัน่ตัง้ใจปฏบิตังิานในความรบัผดิชอบ 
อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายบรรล ุ
ผลส�าเร็จบังเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อกองทัพบกและประเทศชาติตลอดไป”

รมยุทธการทหารบก (ยก.ทบ.) ได ้รับการสถาปนา 
และจัดตั้งหน่วยในปี พ.ศ.๒๔๓๐ โดยพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ัง 
กรมยุทธนาธิการขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
การจัดและนามหน่วยมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อวันท่ี ๑ เมษายน  
พ.ศ.๒๔๗๐ ได้ก�าหนดนามหน่วยเป็น “กรมยุทธการทหารบก”  
ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากรมยุทธการทหารบก นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

กรมยุทธการทหารบกเป็นกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบก  
มีภารกิจในการวางแผน อ�านวยการ ประสานงาน ก�ากับการ และ 
ด�าเนินการเกี่ยวกับงานด้านยุทธการในเรื่องการเตรียมก�าลังและ 

การใช้ก�าลัง งานด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร ตลอดจน 
แนะน�าและก�ากับดูแลงานด้านยุทธการของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก  
ซึ่งในการปฏิบัติงาน หน่วยได้ตระหนักถึงบทบาทและความส�าคัญของ 
กองทัพบกในการเป ็นหน่วยงานหลักด ้านความมั่นคงของรัฐบาล  
ซึ่งจะต้องเผชิญกับภัยคุกคามทั้งทางทหารแบบดั้งเดิม (Traditional  
Threats) หรือเพื่อการป้องกันประเทศ และภัยคุกคามรูปแบบอื่นๆ  
(Non-Traditional Threats) ที่มีแนวโน้มและมีความหลากหลายมากขึ้น 

ในปี ๒๕๖๑ กรมยุทธการทหารบกได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 
จากรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในงานการถวายความ
ปลอดภัยแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งมี 

ความส�าคัญและความเร่งด่วนสูงสุด, การป้องกัน
ประเทศ ซึ่งปัจจุบันในภาวะปกติ เป็นการปฏิบัติของ 
ก�าลังป้องกันชายแดนตามพันธกิจ ๓ ประการ เพื่อให้ 
พื้นที่ชายแดนเกิดความมั่นคงและมีสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัย รวมทั้งเตรียมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ 
และแผนป้องกันประเทศตามความจ�าเป ็นของ
สถานการณ์, การสนับสนุนงานรักษาความมั่นคง 
ภายในแบบบูรณาการของ นรม./ผอ.รมน. ให้มีความ 
เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม และการรักษาความสงบ 
เรียบร้อยภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดระเบียบ 
สงัคม การเสรมิสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของคน 
ในชาติ เพื่อเตรียมการส่งผ่านการบริหารประเทศตาม
กรอบ Roadmap ของ คสช. รวมทั้งการสนับสนุน 
ก�าลังพล เครื่องมือและยุทโธปกรณ์ เพื่อการพัฒนา 

ก

๕



โดย : ทีมข่าวทหารบก

พล.ท.กู้เกียรติ  ศรีนาคา มทภ.๑ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วย ชุดปฏิบัติการกรมทหารราบที่ ๒๑ 
รักษาพระองค์, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๑๑ และชุดเฉพาะกิจกองทัพภาคที่ ๑ ณ จ.นราธิวาส  
เมื่อ ๙ - ๑๐ ก.พ.๖๑

พล.ท.ธรากร  ธรรมวินทร มทภ.๒ เป็นประธานในพิธีส่งมอบเส้นทางตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนนที่ช�ารุดในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อ�าเภอของ จ.สงขลา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�านวน ๒ เส้นทาง โดยมี 
พล.ต.จตุพร กลัมพสุต ผบ.ฉก.ปัตตานี ร่วมพิธีส่งมอบฯ ณ ศูนย์ชุมชนศรัทธา ดารุลตักวา ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง 
จ.ปัตตานี เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๑

พล.ท.วิจกัขฐ์ สริบิรรสพ มทภ.๓/ผบ.ศบภ.ทภ.๓ เป็นประธาน ตรวจความพร้อมช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแล้ง 
ประจ�าปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ก่อนเกิดสถานการณ์จริง ณ ลานอเนกประสงค์ 
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อ ๗ มี.ค.๖๑

พล.ท.ปิยวัฒน์  นาควานิช มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ร่วมรับฟังการแถลงข่าวความคืบหน้าติดตามจับกุม
ผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดตลาดพิมลชัย เขตเทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา เม่ือ ๒๒ ม.ค.๖๑  
ที่ผ่านมา และการแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายส�าคัญในพื้นที่ จ.ปัตตานี ณ สถานีต�ารวจภูธร จ.ปัตตานี  
เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๑

พล.ต.ทรงวิทย์  หนุนภักดี ผบ.พล.ร.๑๑ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกเตรียมการตรวจสอบแข่งขัน
หน่วยทหารขนาดเล็กของกองทัพบก และพิธีมอบรางวัลหน่วยทหารทรหด ประจ�าปี ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ 
พล.ร.๑๑ เมื่อ ๑๓ มี.ค.๖๑

พล.ต.สุรคล  ท้วมเสม ผบ.มทบ.๓๒ เป็นประธานในพิธีเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งและภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นท่ี จ.ล�าปาง พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรมูลนิธิเพื่อการกุศลในพื้นท่ี จ.ล�าปาง จ�านวน ๑๒ หน่วยงาน ระดมก�าลังพล
น�าอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือทุกรูปแบบมารวมตัวชุมนุมพร้อมกัน ณ สนามพิทธยุทธยรรยง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
อ.เมือง จ.ล�าปาง เมื่อ ๗ มี.ค.๖๑

พล.ต.สาธติ ศรสีวุรรณ ผบ.มทบ.๓๓/ผบ.กกล.รส.จว.ชม. ร่วมกบัส่วนราชการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อ ๖ มี.ค.๖๑

พล.ต.จตพุร กลมัพสตุ ผบ.มทบ.๔๖/ผบ.ฉก.ปัตตาน ีร่วมแถลงข่าวชีแ้จงความคบืหน้าเหตลุอบวางระเบดิ 
อ.ยะรงั, อ.ยะริง่ และ อ.สายบรุ ีจ.ปัตตาน ีรวม ๑๐ จดุ เมือ่ ๑๑ ก.พ.๖๑ ณ บ้านรบัรอง มทบ.๔๖ ค่ายองิคยทุธบรหิาร 
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อ ๓ มี.ค.๖๑

นปอ. น�าก�าลังพลจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับหน่วยพระราชทานและ
ประชาชนจติอาสา ลงพืน้ทีป่รบัปรงุภมูทิศัน์รมิคลอง, ท�าความสะอาดวดั/โรงเรยีน/โบสถ์, ท�าความสะอาดคนู�า้ และ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ณ บริเวณพื้นที่คลองสามเสน (บริเวณหลัง รพ.พระมงกุฎเกล้า) เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๑

บก.ควบคมุ ร.๒๙ โดย ร้อย.รส.ร.๒๙ พนั.๒ บรูณาการร่วมกบั สถานดีบัเพลงิดาวคะนองและส่วนทีเ่กีย่วข้อง
เข้าระงับเพลิงที่ก�าลังลุกไหม้บ้านเรือนประชาชน จนสามารถระงับเพลิงได้ และตรวจสอบพบเพลิงลุกไหม้
เรือนห้องแถว จ�านวน ๑๑ ห้อง พร้อมทั้งได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนต่อไป ณ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ๔๖ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เมื่อ ๘ มี.ค.๖๑

พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.๒ ตรวจเยี่ยมการจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ 
ไทยนิยม ยั่งยืน ณ ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ ๑ มี.ค.๖๑

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.๑ ร่วมคณะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. ลงพื้นที่
ตรวจราชการ จ.เพชรบุรี เมื่อ ๕ มี.ค.๖๑

พล.ท.อาวธุ เอมวงศ์ จก.สพ.ทบ. เป็น หน.คณะ ผบ.นขต.ทบ. ในการไปร่วมงาน อุน่ไอรกั คลายความหนาว 
ณ พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อ ๒ มี.ค.๖๑

พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช. เป็นประธานในพิธีส่งมอบถนน โครงการ “สร้างถนนในใจประชาชน” 
เส้นทางบ้านคลองกวาง ม.๖ ต.คลองกวาง อ.นาทว ีจ.สงขลา ณ บรเิวณลานกว้างทางเข้าหมูบ้่านสองแพรก 
ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา เมื่อ ๑๓ มี.ค.๖๑
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พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓/ผอ.รมน.ภาค ๓/ผอ.ทสปช.ภาค ๓ เป็นประธานพิธีกระท�าสัตย์
ปฏิญาณตน และสวนสนามแสดงพลังของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ พร้อมมอบ
ประกาศเกยีรตคิณุแก่สมาชกิไทยอาสาป้องกนัชาตดิเีด่น เนือ่งในวนัสถาปนาไทยอาสาป้องกนัชาต ิประจ�าปี 
๒๕๖๑ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อ ๔ มี.ค.๖๑

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เยี่ยม จนท.อส. จ�านวน ๒ นาย ที่ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุระเบิดบริเวณฐานปฏิบัติการ ชคต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ณ โรงพยาบาล จ.ปัตตานี 
เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๑

พล.ต.อภเิชษฐ์ ซือ่สตัย์ ผบ.พล.ร.๔ มอบผ้าห่มกนัหนาวและยาสามญัประจ�าบ้านให้กบั นางบ�ารงุ ฟักทอง 
อายุ ๖๖ ปี ซื่งมีอาการป่วยเส้นเลือดในสมองแตก ท�าให้เป็นอัมพฤกษ์ ไม่สามารถเดินได้ ณ บ้านเลขที่ 
๑๖๒/๒ หมู่ ๓ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อ ๙ มี.ค.๖๑

พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน ผบ.พล.ร.๕ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาปัญจกีฬาทหาร 
ในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๘ ณ ร.๕ พัน.๑ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
เมื่อ ๑๑ มี.ค.๖๑

พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.พล.ร.๑๑ ลงพื้นท่ี มอบอุปกรณ์กีฬาและเมล็ดพันธุ์ผักให้กับ รร. 
ที่ด้อยโอกาส ในพื้นที่ ณ รร.วัดลาดยาว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๑

พล.ต.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.มทบ.๓๘/ผอ.ศบภ.มทบ.๓๘ เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมการ 
เตรียมการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี จ.น่าน ณ ลานสนามบินน่าน (เก่า) อ.เมือง จ.น่าน 
เมื่อ ๗ มี.ค.๖๑
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ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑๘

นกองทัพบกไทยมรีถถงัหลกัประจ�ำกำรอยูห่ลำยประเภท บำงประเภทได้เข้ำประจ�ำกำร
และใช ้งำนมำตั้งแต ่ป ี พุทธศักรำช ๒๕๐๕ กองทัพบกจึงได ้มีแนวควำมคิด                                           

ทีจ่ะด�ำเนินกำรจดัหำรถถงัหลกัเข้ำมำทดแทนรถถงัหลกัแบบ เอม็ ๔๑ ทีป่ระจ�ำกำรในกองทพั
มำยำวนำนเกือบ ๖๐ ปี เพื่อให้หน่วยก�ำลังรบมียุทโธปกรณ์หลัก ที่มีอ�ำนำจท�ำลำย                           
ข่มขวัญ ทรงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย

	 โดยคณะกรรมการจดัหายทุโธปกรณ์กองทพับกตามโครงการจัดหารถถงัทดแทน	เอม็	๔๑	
ได้คัดเลือกรถถังหลัก	แบบ	VT4	ซึ่งผลิตโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน	เข้ามาทดแทน	

• รถถังหลัก แบบ VT4
	 เป็นรถถังหลักรุ ่นล่าสุดซึ่งได้รวมเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของรถถังในยุคปัจจุบัน																							
ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ	ให้ตอบสนองความท้าทายในสงคราม	ในยุคข้อมูลข่าวสาร	และใน
ยุคเทคโนโลยี	 มีสมรรถนะและขีดความสามารถในระดับเดียวกันกับรถถังหลักที่ทันสมัยที่สุด											
ของโลก
	 ด้วยคุณลักษณะของปืนใหญ่รถถังขนาด	 ๑๒๕	 มม.	 สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะสลัด	
ครอบทรงตัวด้วยหางกระสุนระเบิดต่อสู้รถถัง	 (HEAT)	 และกระสุนระเบิดแรงสูง	 (HE)	 มีระบบ
ควบคุมการยิงเป็นแบบ	“HUNTER	KILLER”	สามารถค้นหา	ก�าหนดเป้าหมายที่อันตรายสูงสุด
ต่อฝ่ายเรา	หากมีเป้าเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย	พร้อมด้วยระบบรักษาระดับแนวเส้นเล็งของ
กล้องเล็งพลยิงและกล้องผู้บังคับรถ	เพื่อรักษาการทรงตัวของปืนใหญ่รถถังให้เล็งเข้าสู่เป้าหมาย
ตลอดเวลา	ซึ่งเรียกว่า	ระบบ	STEBILIZER	มีปืนกลต่อสู้อากาศยาน	๑	กระบอก	ควบคุมการยิง
จากในปอ้มปืนโดยผู้บงัคบัรถ	ท�าใหพ้ลประจ�าปืนไม่ต้องออกมาท�าการยิงภายนอกตวัรถ	มรีะบบ

ใ

ทีมข่าวทหารบก

รถถัง เป็นยุทโธปกรณ์หลัก

ของกองทัพบก เป็นอาวุธ

อันทรงอานุภาพที่ใช้ในการด�าเนิน

กลยุทธ์ในยามสงคราม และเป็นอาวุธ

ที่ใช้ป้องปรามภัยคุกคามในยาม

เกิดภาวะขัดแย้งมาในทุกสมรภูมิ

รถถัง แบบ
VT4



         

โดย : ส�ำนักงำนพระธรรมนูญทหำรบก
พันเอก ธีรพล  ปัทมำนนท์

๑๐๘ คดี กฎหมาย
ใกล้ตัว

๙ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

	 เมื่อปลายปีที่แล้ว	 มีข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจมากข่าวหนึ่งคือ	 ข่าวเกี่ยวกับผู้ที่ต้องค�าพิพากษา

ของศาลให้ลงโทษจ�าคกุจนพ้นโทษไปแล้ว	ได้มาย่ืนค�าร้องขอให้ศาลรือ้ฟ้ืนคดขีึน้มาพจิารณาใหม่	โดยอ้างว่า	

ตนมิได้กระท�าผิด	แต่เป็น	“แพะ”	ซึ่งผู้เขียนขอไม่เอ่ยชื่อของบุคคลดังกล่าวเพราะจะเป็นการไม่เหมาะสม	

แต่เรื่องดังกล่าวมีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจที่ผู้เขียนขอน�ามาเผยแพร่ท�าความเข้าใจกับพวกเรา	

ในวันนี้ครับ	 นั่นคือ	 พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่	 พ.ศ.๒๕๒๖	 ความจริงกฎหมาย	

ฉบับนีม้ใิช่กฎหมายใหม่อะไรเพราะมกีารใช้บงัคบัมานานแล้ว	เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบบันีก้เ็พือ่ช่วยเหลอื

เยียวยาผู้บริสุทธิ์ที่ต้องตกเป็นเหยื่อของกระบวนการยุติธรรมที่อาจผิดพลาดเพื่อให้ได้รับความยุติธรรม														

กลับคืนมา

	 ตามปกติในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาจะแบ่งออกเป็นสามชั้นศาล	 โดยจะเริ่มจากศาลชั้นต้น												

เมือ่ศาลชัน้ต้นพพิากษาแล้ว	ฝ่ายโจทกห์รอืจ�าเลยไม่เหน็ด้วยกส็ามารถยืน่อุทธรณ์ได้ภายใน	๓๐	วนั	และถ้า

ยังไม่เห็นด้วยอีก	ก็ให้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา	ซึ่งเป็นศาลชั้นสูงสุด	คดีใดที่ศาลฎีกามีค�าพิพากษาแล้ว	หรือไม่ได้

ย่ืนอทุธรณ์หรอืฎกีาภายในระยะเวลา	๓๐	วนั	กจ็ะเรยีกว่า	“คดีถงึท่ีสดุ”	ในทางกฎหมาย	ผูท่ี้ต้องค�าพพิากษา

ถงึทีสุ่ดย่อมไม่สามารถเปลีย่นแปลงผลคดไีด้อีกแล้ว	แต่พระราชบัญญตักิารรือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่	

พ.ศ.๒๕๒๖	 ได้ให้โอกาสท่ีจะรื้อฟื้นคดีขึ้นมาให้ศาลพิจารณาใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงค�าพิพากษาท่ีถึงท่ีสุด												

ไปแล้วดังกล่าวได้	 หากปรากฏหลักฐานขึ้นใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระท�าความผิด	 โดยมีหลักเกณฑ	์																

ที่ส�าคัญพอสรุปได้คือ	 คดีท่ีจะมีการร้องขอให้รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่น้ัน	 จะต้องเป็นคดีท่ีได้มีค�าพิพากษา

ถึงที่สุดแล้ว	 และต้องมีการลงโทษทางอาญา	 (โทษอาญา	 คือ	 โทษประหารชีวิต	 จ�าคุก	 กักขัง	 ปรับ	 และ																		

รบิทรพัย์สนิ)	และยงัต้องปรากฏอีกว่า	(๑)	พยานบุคคลซึง่ศาลใช้เป็นหลกัในการพพิากษาคด	ีถกูศาลพพิากษา

ในภายหลังว่าพยานเบิกความเท็จ	 หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง	 (๒)	 ถ้าพยานเอกสารหรือพยานวัตถ	ุ														

ซึ่งศาลใช้เป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีน้ัน	 ต่อมาได้มีค�าพิพากษาในภายหลังว่าเป็นพยานเอกสาร

หรือพยานวัตถุดังกล่าวปลอมหรือเท็จ	 หรือไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง	 (๓)	 มีพยานหลักฐานใหม่																					

อนัชดัแจ้งและส�าคญัแก่คด	ีซึง่ถ้าได้น�ามาสบืในคดอีนัถงึทีส่ดุไปแล้วนัน้จะแสดงว่าบคุคลผูต้้องรบัโทษอาญา	

โดยค�าพิพากษาถึงที่สุดนั้นไม่ได้กระท�าความผิด	 พยานหลักฐานใหม่นี้อาจเป็นได้ทั้งพยานบุคคล																								

พยานเอกสารและพยานวัตถุ	แต่จะต้องเป็นพยานหลักฐานที่มิได้กล่าวอ้างหรือน�าสืบในคดีเดิมมาก่อน	

	 ส่วนบุคคลที่มีสิทธิยื่นค�าร้องขอให้ศาลรื้อฟื้นคดีใหม่นั้น	 ได้แก่	 (๑)	 บุคคลที่ต้องรับโทษอาญา																								

โดยค�าพิพากษาถึงท่ีสุดนั้นเอง	 (๒)	 ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลของบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญา																									

โดยค�าพิพากษาถึงที่สุดนั้น	 (๓)	 ผู ้จัดการหรือผู ้แทนอื่นของนิติบุคคลกรณีผู ้ต ้องรับโทษอาญานั้น																												

เป็นนิติบุคคล	 (๔)	 ผู้บุพการี	 ผู้สืบสันดาน	 สามีหรือภริยาของบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาในกรณีที่บุคคลนั้น

ถึงแก่ความตายก่อนที่จะมีการยื่นค�าร้อง	 (๕)	 พนักงานอัยการ	 แต่ต้องเป็นในกรณีที่พนักงานอัยการมิได้															

เป็นโจทก์ในคดีเดิม	 ซึ่งพนักงานอัยการจะยื่นค�าร้องเมื่อเห็นสมควรเอง	หรือเมื่อบุคคลตาม	 (๑)	 (๒)	 (๓)																

หรือ	(๔)	ร้องขอก็ได้

	 ในการยืน่ค�าร้องนัน้โดยหลกัให้ยืน่ต่อศาลชัน้ต้นทีไ่ด้พพิากษาคดนีัน้หรอืศาลอืน่ทีไ่ด้มเีขตอ�านาจแทน

ศาลน้ัน	 และค�าร้องนั้นต้องอ้างมูลเหตุในการร้องขอให้มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ให้ชัดแจ้ง	 และถ้า																

จะขอค่าทดแทนหรือขอรับสิทธิที่ต้องเสียไปอันเป็นผลโดยตรงจากค�าพิพากษานั้นคืนก็ให้ระบุไว้ในค�าร้อง

นั้นด้วย	ถ้าค�าพิพากษาคดีเดิมเป็นค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา	ศาลชั้นต้นจะตัดสินเลยไม่ได้

ต้องท�าความเห็นส่งส�านวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา	 เพื่อพิพากษายกค�าร้องหรือยกค�าพิพากษาเดิม

และพิพากษาว่าบุคคลนั้นมิได้กระท�าความผิด	 ส่วนการก�าหนดค่าทดแทนในกรณีที่เป็นทรัพย์สินก็ต้องคืน

ทรัพย์สินนั้น	 หากคืนไม่ได้ก็ให้ชดใช้ราคา	 ส่วนในกรณีท่ีเป็นเงินก็ให้ได้รับเงินคืน	 โดยจะก�าหนดดอกเบ้ีย								

ให้ด้วยก็ได้	ส่วนในกรณีที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือเงิน	 ไม่ว่าจะเป็นโทษกักขังหรือจ�าคุก	 โทษประหารชีวิต

หรือถูกใช้วิธีการส�าหรับเด็กและเยาวชน	ก็ให้ศาลก�าหนดค่าทดแทนให้ตามที่ศาลเห็นสมควร

	 ค�าร้องขอรื้อฟื้นคดีอาญานั้นให้สิทธิแก่ผู้ต้องรับโทษอาญาคนหนึ่งในคดีหนึ่งให้ยื่นได้เพียงครั้งเดียว	

และมีระยะเวลายืน่ได้ภายในหนึง่ปีนบัแต่วนัท่ีปรากฏข้อเท็จจรงิอันเป็นมลูเหตใุห้ยืน่ค�าร้องขอพจิารณาคดี

ใหม่นั้น	 หรือภายในสิบปีนับแต่วันที่ค�าพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด	 แต่ก็มีข้อยกเว้น	 เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ

ศาลจะรับค�าร้องที่ยื่นพ้นก�าหนดนั้นไว้พิจารณาก็ได้

	 พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่	 พ.ศ.๒๕๒๖	 นอกจากจะเป็นกฎหมายเพื่อ														

คุ ้มครองสิทธิของผู ้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่																				

ด�าเนินการโดยอ�านาจรัฐแล้ว	 ยังเป็นกฎหมายท่ีใช้กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในศาลทุกศาลท่ี																

ด�าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	 ซึ่งรวมถึงศาลทหารด้วย	 ส�าหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ																				

ฉบับหน้าไว้พบกันใหม่

กำรรื้อฟื้นคดีอำญำ
ขึ้นพิจำรณำใหม่

ป้องกันตัวเองแบบแอคทีฟ	 	 ที่ต่อเชื่อมอยู่กับระบบแจ้งเตือน	 การถูกตรวจวัดด้วยแสงเลเซอร์											
และระบบเครื่องยิงลูกระเบิดควัน	 เกราะป้องกันแบบโลหะผสม	 (COMPOSITE	 ARMOUR)												
ตดิตัง้อยู่ทีด้่านหน้าของป้อมปืนและด้านหน้าของตวัรถ	ตดิตัง้ระบบดบัเพลงิและระงบัการระเบดิ
ชนิดใหม่	สามารถท�างานได้อัตโนมัติ	เครื่องยนต์ดีเซลพร้อมเครื่องเพิ่มไอดีระบายความร้อนด้วย
น�า้ขนาด	๑,๒๐๐	แรงม้า	ควบคมุด้วยไฟฟ้า	ผลติในประเทศจนี	มแีผ่นปิดสายพานชนดิตดิตัง้ตายตวั	
ท�าด้วยวัสดุที่เรียกว่า	 NON-METALLIC	 COMPOSITE	 ที่สามารถน�าเอาเกราะปฏิกิริยา																								
(REACTIVE	ARMOUR)	มาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันอาวุธต่อสู้รถถัง	
ทั้งทางด้านหน้าและด้านข้างของตัวรถ	 เรียกได้ว่าเป็นรถถังที่ใช้ระบบดิจิตัลโดยสมบูรณ์					
นอกจากนีย้งัมีระบบน�าทางและระบุต�าแหน่งบนพืน้โลกโดยเชือ่มต่อกบัระบบดาวเทยีม	สามารถ
หาต�าแหน่ง	 พิกัด	 ได้ทุกพื้นที่	 และมีระบบปรับอากาศพร้อมด้วยระบบสร้างความดันอากาศ														
ต่อต้านการถูกโจมตีด้วยสงครามนิวเคลียร์	ชีวะ	เคมี
	 ด้วยประสิทธิภาพและขีดความสามารถในด้านต่าง	ๆ 	ของรถถังในยุค	GENERATION	ที่	๔	
ทีเ่น้นการพฒันาระบบควบคมุการยงิ	ระบบป้องกนัตวัเอง	ระบบปฏบิติัการเสรมิอืน่	ๆ 	เพือ่พฒันา
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการใช้งานให้สูงขึ้นกว่าเดิม	รถถังหลักแบบ	VT4	เป็นหนึ่ง
ในรถถังที่ทันสมัยของโลกในยุคปัจจุบัน	
	 ส�าหรบัการเข้าประจ�าการของรถถงัหลกั	แบบ	VT4	กองทพับกได้พจิารณาความเหมาะสม	
กับภัยคุกคาม	โดยพิจารณาให้รถถังหลัก	แบบ	VT4	เข้าประจ�าการในพื้นที่ของกองทัพภาคที	่๒	
กองพลทหารม้าที่	 ๓	 เป็นยุทโธปกรณ์หลักในอัตราของหน่วย	 หน่วยละ	 ๑๓	 คัน	 อีก	 ๒	 คัน																			
มอบให้	 ศูนย์การทหารม้า	 เพื่อใช้ในการภารกิจฝึกศึกษาทางด้านการใช้งานทางยุทธวิธี	 และ																
กรมสรรพาวธุทหารบก	เพือ่ใช้ในการศกึษาในเรือ่งการซ่อมบ�ารุงด้านเทคนคิ	รวมถึงการซ่อมบ�ารุง			
ตามล�าดับขั้น
	 นับได้ว่ารถถังหลัก	แบบ	VT4	เป็นยุทโธปกรณ์และเขี้ยวเล็บใหม่ของกองทัพบก	เป็นอาวุธ
ยานรบที่มีประสิทธิภาพ	 ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันประเทศ	 เป็นอาวุธหลัก																				
ในการด�าเนินกลยุทธ์	 การป้องปรามภัยคุกคามทางยุทธศาสตร์	 ซ่ึงจะส่งผลให้กองทัพบก																			
มีประสิทธิภาพในการป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้น	 และเป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับประชาชน																
ชาวไทย	ว่ากองทัพบกไทยมีขีดความสามารถไม่แพ้ชาติใดในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

ขอบคุณข้อมูลจาก	ศูนย์การทหารม้า



ก�าลังพล (Family Readiness Groups - FRG) อย่าง 
เป็นทางการ ในหน่วยระดบักองร้อยขึน้ไป ประกอบไปด้วย 
สมาชกิครอบครวั, อาสาสมคัร และก�าลงัพลในหน่วยนัน้ ๆ   
เพื่อให้การสนับสนุนก�าลังพลและครอบครัวในด้านต่าง ๆ   
นอกจากนี้ ในระดับกองทัพ มีการจัดต้ังโครงการทาง 
การแพทย์ต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ก�าลังพลและ 
ครอบครัว พร้อมทั้งยังกล่าวชื่นชมถึงโครงการพัฒนา

ก�าลังพลของสมาคมแม่บ้าน ทบ. ท้ังในภาพรวมและ 
ระดับหน่วย ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของก�าลงัพลและครอบครวั โดยเฉพาะสมาคมแม่บ้าน กช.  
ซ่ึงมีโอกาสได้ไปดูงาน ระหว่างการเยือนประเทศไทย 
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทพับก เมือ่มถินุายน  
๒๕๖๐ ที่ผ่านมา 

ในโอกาสเดียวกัน คุณเบญจวรรณได้เข้าเยี่ยมชม  
คลินิกสุขภาพค่ายสกอฟิลด์ (U.S. Army Health  
Clinic at Schofield Barracks - USAHC-SB) ซึ่ง 
เป็นหนึง่ในสถานพยาบาลทีใ่หญ่ทีส่ดุ และเก่าแก่มากทีส่ดุ 
บนเกาะฮอนโนลูลู มีบทบาทในการรักษาผู ้บาดเจ็บ 
จากเหตุการณ์โจมตีทางอากาศเพิร์ลฮาร์เบอร์ ในสมัย 
สงครามโลกครัง้ที ่๒ โดยในครัง้นี ้คณุซโิมนา คลาร์ก ภรยิา 

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบท่ี ๒๕ พร้อมท้ัง พันเอก 
เดเดรย์ เทย์แฮน ผู ้ บัญชาการคลินิกสุขภาพ ค่าย 
สกอฟิลด์ ได้ให้การต้อนรับ แนะน�าโครงการศิลป์บ�าบัด 
และเยียวยา ส�าหรับก�าลังพลและครอบครัว ซึ่งเน้น 
กิจกรรมการบ�าบัดผู้ป่วยท้ังก�าลังพลและครอบครัวด้วย 
กิจกรรมศิลปะ ซึ่งออกแบบโดยนักจิตวิทยาบ�าบัด  
โดยมุ ่งเน ้นกลุ ่มก�าลังพลท่ีมีกลุ ่มอาการความเศร้า 

เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคม
แม่บ้านทหารบก ได้ร่วมคณะผู้บัญชาการ
ทหารบก ในการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา
(รัฐฮาวาย) อย่างเป็นทางการ โดยในการ
เดินทางเยือนในครั้ งนี้  คุณเบญจวรรณ 
ได้มีโอกาสพบปะกับคุณแพทริเชีย บราวน์  
ภริยาผู้บัญชาการกองก�าลังทางบกสหรัฐฯ
ประจ� าภาคพื้ นแปซิฟ ิก  (USARPAC)  
และได้สนทนาในเรื่องการด�าเนินงานของ 

หลังประสบเหตุการณ์สะเทือนใจ (Post-Traumatic  
Stress Disorder - PTSD) เช่น ให้ผู ้ป่วยใช้การ 
วาดภาพในการแสดงออกและสื่ออารมณ์ และเพื่อให้ 
มองไปยังอนาคต ในปัจจุบัน มีกิจกรรมหลายลักษณะ
เพื่อให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละวัย อาทิ การเล่นและ 
ฟังดนตรี, การเต้นร�า, การปั ้นเครื่องปั ้นดินเผา  
และได้ขยายความร่วมมือการรักษาด้วยศิลปะให้กับ
กลุ่มผู้ป่วยอื่น อาทิ กิจกรรมวาดภาพประจ�าปีส�าหรับ
กลุ ่มผู ้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัว (Oncology 
on Canvas), โครงการฟื้นฟูด้วยศิลป์ (Resiliency 
Through Arts) ส�าหรับเยียวยาจิตใจ 

จากการร่วมคณะผู้บัญชาการทหารบกในการ
เยือนสหรัฐอเมริกาในครั้งน้ี ท�าให้ได้รับแนวความคิด
และประโยชน์ในอันที่จะน�ามาพัฒนาการด�าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ของสมาคมแม่บ้านทหารบกของไทย
ต่อไป

สมาคมแม่บ้าน ทบ. ณ บ้านพักผู้บัญชาการ 
กองก�าลงัทางบกสหรฐัฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก  
ณ Fort Shafter กองบญัชาการกองก�าลงัทางบก 
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพ้ืนแปซิฟิก พร้อมทั้งได้
เดินทางไปเยี่ยมชมคลินิกสุขภาพ (U.S. Army 
Health Clinic at Schofield Barracks) 

จากการสนทนา คณุแพทรเิซยีได้อธบิายว่า  
กองทัพบกสหรัฐฯ และกองก�าลังทางบกสหรัฐฯ 
ประจ�าภาคพื้นแปซิฟิก (USARPAC) ไม่มีการ 
จัดตั้งสมาคมแม่บ้านทหารบกอย่างเป็นทางการ 
มีเพียงการพบปะอย่างไม่เป็นทางการระหว่าง
กลุ่มสมาชิกภริยาผู้บังคับบัญชาในหน่วย และ
การจัดตั้งกลุ่มสนับสนุนความพร้อมครอบครัว

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านทหารบก

นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมคณะผู้บัญชาการทหารบก
ในการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา (รัฐฮาวาย)

สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ ๑

สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ ๒ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ ๔

สมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ 

สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ ๓

สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมกิจกรรมงาน

“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. - ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑

๑๐



๑๑ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ส่วนบัญชาการ
กองทัพบก
กรมกิจการพลเรือนทหารบก

นนี้เราท�าความดีหรือยัง? ค�าถามท่ีมักจะผุด          

ขึน้มาในห้วงความคดิของใครหลายต่อหลายคน 

หากแต่ว่าในความเป็นจรงินัน้ในสงัคมมสีิง่เร้ามากมาย

ทีเ่ข้ามารบกวนจนท�าให้หลายคนไม่สามารถทีท่�าในสิง่

ที่คิดไว้ การท�าความดีไม่จ�าเป็นต้องท�าจนเกินก�าลัง

ของเรา ขอเพียงมีความสุขทุกฝ่ายก็เพียงพอแล้ว 

เหมือนดั่งเช่น การที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสประสานงาน

กบัสถานสงเคราะห์ต่างๆ เพือ่ให้พวกเขาได้มาร่วมงาน 

“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เมื่อไม่นานมานี้

 ส�าหรับงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” นั้น 

เกิดขึ้นจากพระราชด�าริของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว              

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมี            

ความปรารถนาพระราชทานความสุขให้กับประชาชน 

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานราชการ

ในพระองค์ฯ หน่วยงานภาครฐัและเอกชนจดังานนีข้ึ้น 

เพื่อเป็นการเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทย               

ในรูปแบบต ่ า งๆ  ในรั ชส มัยพระบาทสมเด็ จ                           

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว และพระบาทสมเด็จ                 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ระหว่างวันที่ ๘ ก.พ. – ๑๑ มี.ค.๖๑ ตั้งแต่เวลา  

๑๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต                

และสนามเสือป่า โดยภายในงานจะมีการจัดแสดง

นิทรรศการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จ               

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว และพระบาทสมเด็จ              

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                  

ที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลาการครองราชย์เพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนประวัติศาสตร์

ชาติไทย บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่รัชกาล

ที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว                     

ทรงก่อขึ้น นอกจากนี้ยังมีสินค้านานาชนิดจากร้านค้า

ต่างๆ ที่มาร่วมงาน ซึ่งรายได้ส่วนน้ีจะน�าข้ึนทูลเกล้า

ถวายฯ โดยจะทรงน�าไปใช้ในการพระราชกุศล                

บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขให้กับประชาชน ภายใต้กิจกรรม

ในโครงการ “จิตอาสา เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ”                    

ต่อไป

 ส�าหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับ

เป็นจ�านวนมากจากประชาชนทุกหมู ่เหล่า โดย                   

ตลอดระยะเวลาที่จัดงานมียอดผู ้เข้าชม จ�านวน 

๑,๒๖๑,๕๐๙ คน ผู ้คนต่างพร้อมใจแต่งชุดไทย                   

มาร่วมงาน เพิ่มเติมบรรยากาศและสีสันเสมือนได้           

ย้อนกลับไปสัมผัสอุ่นไอแห่งอดีต นอกจากนี้ก็ยังมี          

กลุ่มบุคคลส่วนหนึ่งที่ต้องการเข้าร่วมชมงานฯ แต่         

สังคมผู้สูงอายุ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ   

บ้านนนทภูมิ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

บ้านราชาวดี (ชาย) สถานสงเคราะห์เด็กชาย

บ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน

มหาเมฆ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม        

ผู้สูงอายุบ้านบางแค และสถานคุ้มครองและ

พัฒนาคนพิการพระประแดง โดยมีจ�านวน   

ยอดรวมกันทั้งสิ้น ๑๕๓ คน

 ทุกคนที่มาร่วมงานนี้ต่างมีความสุข

และมีความประทับใจ อย่างในกรณีของ   

คุณน้อมจิตต์ ศิริเขตต์ ผู้สูงอายุจากศูนย์

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุ 

จังหวัดปทุมธานี ได้เผยว่า “มีความรู้สึก        

ปลื้มใจและดีใจเป็นอย่างมากท่ีได้มีโอกาส            

เข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 

รวมทั้งมีความสนุก และประทับใจ            

จิตอาสาที่ช ่วยดูแลคณะผู ้สูงอายุ

วั

สิ่งเล็กๆ ที่พวกเรามองเห็นได้

ไม ่สามารถเดินทางมาได ้ด ้วยตนเอง นั้นคือ                              

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และคนพิการ 

ตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ ที่กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการประสานจาก 

ศูนย์อ�านวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน

ตามแนวพระราชด�าริ (ศอญ.) จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ 

“จิตอาสาพาทัวร์” ซึ่งทาง ศอญ. ได้ก�าหนดให้          

หน่วยงานราชการร่วมอ�านวยความสะดวกรับ-ส่ง 

พร้อมการเข้าเยีย่มชมตลอดงาน ทัง้นีก้องทพับก โดย                         

กรมกจิการพลเรอืนทหารบก มส่ีวนร่วมโดยการได้จดั                   

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลในส่วนน้ีระหว่างวันที่                      

๒๒ – ๒๗ ก.พ.๖๑ ที่ผ่านมา

 ส�าหรับกลุ่มบุคคลที่มาร่วมงาน “อุ่นไอรัก 

คลายความหนาว” ทีท่างกองทพับก โดย กรมกจิการ

พลเรือนทหารบก เข้ามามีส่วนร่วมนั้นก็มาจาก      

หลากหลายพื้นที่ อันประกอบไปด้วย สถานแรกรับ

เด็กหญิงบ้านธัญญพร ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ

ตลอดการชมงาน ให้จัดงานแบบนี้อีก” หรืออย่าง        

นางสาวณัฐวรรณ แม่นปืน อายุ ๑๖ ปี จากสถาน

คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ ก็ได้เผยว่า 

“รู ้สึกตื่นเต้น และดีใจเป็นอย่างมากท่ีให้โอกาส           

พวกตนได้เข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”    

มีความสุขมากๆ และขอขอบคุณพี่ๆ คณะจิตอาสา

เป็นอย่างมากที่ดูแลพวกตนเป็นอย่างดี” ซึ่งนั่นเอง

เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า กองทัพบกไม่เคยทอดทิ้ง

ประชาชนเลย อีกท้ังยังสร้างโอกาสให้พวกเขา                 

เหล่านั้นได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นประโยชน์และเปิด

ประสบการณ์ให้พวกเขาเหล่านัน้ได้มคีวามสขุสมหวงั

เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

 การท�าความดีนั้น บางครั้งเราไม่จ�าเป็นต้อง  

ได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาก็มีความสุขได้ เพียงแค่เริ่ม    

จากอะไรเล็กๆ น้อยๆ ท่ีท�าได้อย่างท่ีกองทัพบก                     

ได้ด�าเนินการไป และความสุขท่ีแท้จริงอาจจะเป็น    

รอยยิ้มและความประทับใจของกลุ ่มบุคคลหน่ึง                        

ที่เราได้ช่วยให้เขามีโอกาสมาสัมผัสกับประสบการณ์

ในรูปแบบต่างๆ และนี่เอง ก็คือ สิ่งเล็กๆ ที่พวกเรา              

มองเห็นได้



ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

Lorem ipsum

Your text here

Sample text

Text here

Lorem ipsum dolor

Your text here

    
  

 

๑๒

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

สารพันข้อคิด

เกษียณ...คุณได้รับ 

บำ�เหน็จ บำ�น�ญ เท่�ใด

At the 
restaurant

สู้ไม่ถอย ไม่ยอมแพ้...ย่อมได้รับรางวัลชีวิตที่ดีเสมอ

โดย : ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

 การประสบกับการขึ้นๆ ลงๆ ของชีวิตนั้น ถือว่าเป็นเรื่องปกติ 
และธรรมดามากในชีวิตของคนเรา ในวันน้ี เราอาจจะพบเจอกับเรื่อง
แย่สุดๆ แต่พรุ่งนี้เราอาจจะได้ประสบกับเรื่องราวที่ดีสุดๆ ในชีวิตก็เป็น
ได้ ...แต่ท่านเชื่อหรือไหมว่า ...ทุกๆ ครั้ง ที่ชีวิตเราตกต�่า มันมักจะเป็น 
การเริ่มต้นของสิ่งที่ดีในชีวิตก็ได้ ....เหมือนกับค�าที่ว่า “ท้องฟ้าจะสดใส
หลงัพายผุ่านพ้นไป”....คนส่วนใหญ่มกัท้อแท้ สิน้หวงั และล้มเลกิในสิง่ที่
ตนเองก�าลังท�า...ทั้งๆ ที่รออีกนิด ก็จะถึงจุดปลายทางแห่งความส�าเร็จ 

ตัวอย่าง : คนดี มักได้รับผลตอบแทนที่ดีเสมอ
 การเป็นคนด ีกเ็ป็นอกีตวัอย่างหนึง่ของการเป็น “คนอดทน และไม่ยอมแพ้
ต่อความไม่ด”ี คนด ีมกัจะท�าแต่สิง่ดีๆ  การกระท�าความดี แม้กระทัง่ความดเีลก็ๆ 
น้อยๆ ทีท่�าให้กบัผูค้นทัว่ไป ผูค้นจะจดจ�าสิง่เหล่านี.้..ว่าคนคนนัน้ว่าเป็น “ผูใ้ห้” 
และในไม่ช้า กเ็รว็ การจดจ�าเหล่านัน้จะหยบิยืน่โอกาส และ/หรอื สิง่ดีๆ  ในชวีติ
ให้กบัคนด ีโดยทีค่นดนีัน้แทบไม่รูต้วั
 สิง่ทีจ่ะท�าให้คนด ี คนหนึง่ ได้รบัรางวลัตอบแทนในชวีติ มกัจะมาจาก
พฤตกิรรมต่างๆ เช่น

• การช่วยผูอ้ืน่ทีด้่อยโอกาสกว่า โดยไม่หวงัผลตอบแทน 
• ยิม้ และส่งความสขุให้ผูค้นรอบข้างเสมอ 
• ช่วยตอบค�าถาม หรอืให้ความรูใ้ดๆ ทีเ่ราม ี(หากให้ได้) กบัคนที ่  
 ต้องการให้ช่วย
• ส่งผ่านความคดิเชงิบวกไปสูผู่ค้นรอบข้างเสมอ
• มนี�า้อดน�า้ทนต่ออปุสรรค เพือ่รอผลส�าเรจ็ทีร่ออยูเ่บือ้งหน้า

 
เริ่มต้นด้วยการเชื่อในตนเอง และไม่ยอมแพ้
 ความเชื่อในตนเอง เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด...หากคนคนหนึ่ง เชื่อว่าตนเอง
ไม่น่าจะท�าได้...คนนั้นๆ ก็จะท�าไม่ได้จริง ในทางตรงกันข้าม หากคนคนหนึ่ง 
เชื่อว่าตนเองสามารถท�าได้...คนนั้นๆ ก็จะไม่ยอมแพ้ ไม่ท้อถอย เพราะเขา 
เชือ่ว่าตนเองท�าได้ ....ดงันัน้ในทกุเวลา ทกุวนิาท ีทีเ่กดิความรูส้กึถดถอย ท้อแท้ 
ไร้ก�าลงัใจ...ให้เชือ่ว่าตนเองนัน้ท�าได้ และอย่ายอมแพ้โดยเดด็ขาด โดยไม่ปล่อย
ให้ความคิดเชิงลบเข้าแทรกแซงความคิดของเราได้อย่างเด็ดขาด
 เม่ือใดที่รู้สึกท้อถอย ให้หันกลับมามองตนเอง ด้วยใจท่ีเป็นกลางว่า 

ที่มา : https://addicted2success.com/motivation/keep-going-never-give-up-
good-people-are-always-rewarded/

Image Credit: https://naqyr37xcg93tizq734pqsx1-wpengine.netdna-ssl.com/

wp-content/uploads/2018/02/5-Ways-to-Overcome-Fear-So-You-Can-Live-

a-Successful-and-Abundant-Life.jpg

Image Credit: https://naqyr37xcg93tizq734pqsx1-wpengine.netdna-ssl.

com/wp-content/uploads/2018/02/Extreme-Obstacle-Courses.jpeg

“ในตอนนี้ ท่านคือใคร” และ “ท่านต้องการเป็นใครในอนาคต” เราทุกคน
สามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้ หากเราเชื่ออย่างนั้น 
 ความเชื่อ และการไม่ยอมแพ้ จะท�าให้สิ่งที่ท่านคิดกลายเป็นจริง..... 
ที่ส�าคัญก็คือ ท่านอย่ายอมแพ้โดยเด็ดขาด

 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องส�าคัญ 

อันดับแรกๆ ในชีวิตของเรา มีร้านอาหารใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจเปิดตัวมากมาย บางร้านน�าเข้ามาจาก 

ต่างประเทศ ซึ่งจะมีหัวหน้าพ่อครัว (chef) และบริกร (waiter, waitress) ชาวต่างชาติด้วย  

ดังนั้น เราควรจะเรียนรู้ และฝึกฝนบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในร้านอาหารไว้นะคะ

 เม่ือไปถึงร้านอาหาร เราจะพบกับบริกรชาย (waiter) หรือบริกรหญิง (waitress) ซึ่งท�าหน้าที่ต้อนรับ  
จัดหาโต๊ะ รับรายการอาหาร และดูแลคอยเสิร์ฟอาหารให้เราค่ะ ขั้นแรก เราต้องหาที่นั่งกันก่อนนะคะ 

Guest: A table for two, please. โต๊ะส�าหรับ ๒ คนคะ  (อะ เทเบิล ฟอร์ ทู พลีซ)  เมื่อเรานั่งที่โต๊ะเรียบร้อย
แล้ว พนักงานจะน�ารายการอาหาร (menu) มาให้เราเลือกสั่งคะ  

The guests are looking at the menu. - ลูกค้�กำ�ลังดูร�ยก�รอ�ห�ร

Waiter: Are you ready to order? คุณลูกค้าจะสั่งอาหารเลยไหมครับ  (อาร์ ยู เรดดี ทู ออร์เดอะ)

Guest: Yes. I'd like a steak and a spaghetti carbonara, please. ขอสเต็ก และสปาเกตตีคาโบนาร่าค่ะ   
(เยส ไอดึ ไลค์ อะ สเทค แอนด์ อะ สพะเกทที คาร์โบนาร่า พลีซ)

Waiter: How do you like your steak? คุณต้องการสเต็กสุกแบบไหนครับ  (ฮาว ดู ยู ไลค์ ยัวร์ สเทค)

Guest: Medium rare, please. กึ่งสุกกึ่งดิบค่ะ  (มีเดียม แรร์ พลีซ)

Waiter: What would you like to drink? จะรับเครื่องดื่มอะไรดีครับ  (วอท วูด ยู ไลค์ ทู ดริ้งค์)

Guest: An orange juice and a bottle of red wine, please. ขอน�า้ส้ม ๑ แก้ว และไวน์แดง ๑ ขวดค่ะ 
(แอน ออรินจ จูส แอนด์ อะ บอทเทิล ออฟ เรด ไวน์ พลีซ) 

After the meal - หลังรับประท�นอ�ห�รเสร็จ

Waiter: Would you like some dessert? จะรับของหวานไหมครับ (วูด ยู ไลค์ ซัม ดิเซิร์ท)

Guest: I’ll have a strawberry cheesecake, please. ขอสตรอว์เบอร์รีชีสเค้ก ๑ ชิ้นค่ะ (ไอ’ล แฮฟว อะ  
สทรอเบอร์รี่ ชีสเค้ก พลีซ) 

After the dessert - หลังรับประท�นของหว�น

Guest: Could we have the bill, please? รบกวนเก็บเงินด้วยค่ะ  (คูด วี แฮฟว เธอะ บิล พลีซ)

Waiter: Yes, here you are. ได้ครับ นี่ครับใบเสร็จ (เยส เฮียร์ ยู อาร์)

Guest: Can I pay with a credit card? จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ  (แคน ไอ เพ วิธ อะ เครดิท คาร์ด)

Waiter: Of course. ได้ครับ  (ออฟ คอร์ส)

Guest: Here you are, and keep the tip. นี่บัตรค่ะ และเก็บทิปนี้ไว้นะคะ  (เฮียร์ ยู อาร์ แอนด์ คีพ เดอะ ทิป)

Waiter: Thank you. Please come again. ขอบคุณครับ โอกาสหน้าเรียนเชิญใหม่นะครับ (แธงค คยูว พลีซ 
คัม อะเกน)

	 ไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับการสนทนาภาษาอังกฤษในร้านอาหาร	
อย่าลืมน�าไปใช้กันนะคะ	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

เงินเดือนเดือนสุดท้าย × คูณเวลาราชการ 

หารด้วย ๕๐

 ๓๖,๖๐๐ × ๓๗

หารด้วย ๕๐

 ปัจจุบันข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแบ่งเป็นผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. และผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกลองมาดูกันว่า

วิธีคิดบ�าเหน็จ บ�านาญเป็นอย่างไร

ผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. และขอเลือกรับเงินบ�านาญ 

 ๑.  เงินบ�านาญรายเดือนการค�านวณเงินบ�านาญ

เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

๕๐

  แต่ต้องไม่เกิน ๗๐% ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือน สุดท้าย

ตัวอย่าง   การคิดเงินบ�านาญ พ.อ.รัฐ เกษียณอายุมีเวลาราชการ ๒๗ ปี

  เงินเดือนเดือนสุดท้าย ๓๖,๖๐๐ บาท เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือน   ๓๒,๒๗๔ บาท

  จะได้รับบ�านาญ  ๓๒,๒๗๔ x ๒๗   = ๑๗,๔๒๗.๙๖ บาท

                                         ๕๐

  ๗๐% ของเงินเดือนเฉลี่ย ๓๒,๒๗๔ x ๗๐ = ๒๒,๕๙๑.๘ บาท

                                                       ๑๐๐

 ๒. ได้รบัเงนิก้อนจาก กบข.ประกอบด้วย เงนิชดเชย เงนิสะสม เงนิสมทบ เงนิประเดมิ กรณสีมคัรเป็นสมาชกิ 

กบข. และเงินผลประโยชน์ตอบแทน กบข. จัดให้เป็นเงินก้อนใหญ่เราสามารถดูยอดเงินก้อนนี้ได้จากใบแจ้งยอด

ของ กบข. ที่แจ้งให้ทราบทุกสิ้นปี พร้อมหลักฐานเพื่อลดหย่อนภาษีประจ�าปี หรือสอบถามโดยตรงกับ กบข.

ผู้ที่เป็นสมาชิก  กบข.  และขอเลือกรับเงินบ�าเหน็จ

 ผู้ที่ต้องการเงินก้อนไปในคราวเดียวโดยจะไม่ได้รับเงินในด้านสวัสดิการต่างๆ ต่อไป เช่น ค่ารักษาพยาบาล 

ค่าเล่าเรียนบุตร  เป็นต้น  ผลประโยชน์ที่ได้รับคือ

 ๑) เงินบ�าเหน็จ การค�านวณให้น�าเงินเดือนเดือนสุดท้าย x คูณด้วยอายุราชการ จ�านวนปีทั้งหมด

ตัวอย่าง  เงินเดือนเดือนสุดท้าย ๓๖,๖๐๐ บาท  พ.ส.ร. ๑,๐๙๐ บาท  มีเวลาราชการ ๓๖ ปี เงินบ�าเหน็จเท่ากับ 

๓๖,๖๐๐  บวก  พ.ส.ร. ๑,๐๙๐ เท่ากับ ๓๗,๖๙๐ x ๓๖ =  ๑,๓๕๖,๘๔๐  บาท

 ๒)  เงินก้อนจาก กบข. ประกอบด้วย เงินสะสม เงินสมทบ และเงินผลประโยชน์ตอบแทน

ส�าหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. เมื่อเกษียณอายุ จะได้รับ

 ๑. เงินบ�านาญ      

ตัวอย่าง   เงินเดือนเดือนสุดท้าย ๓๖,๖๐๐ มีเวลาราชการรวม ๓๗ ป ี

  เงินบ�านาญเท่ากับ      เท่ากับ  ๒๗,๐๘๔   บาท

 ๒. หากเลือกรับเงินบ�าเหน็จ ให้น�าเงินเดือนเดือนสุดท้าย x คูณเวลาราชการ ค�านวณได้เท่าไร จะรับไป

ทั้งหมดเลย 

ตัวอย่าง เงินเดือนเดือนสุดท้าย   ๓๖,๖๐๐ x ๓๗

  บ�าเหน็จ เท่ากับ  ๑,๓๕๔,๒๐๐   บาท

 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กศ.รร.สบ.สบ.ทบ. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๗๙๐๕  หรือ โทร.ทบ. 

๘๙๒๙๐
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เรียบเรียงโดย :  รัตนาวดี มณีรัตน์ เรียบเรียง

   

n Í¹ØÈÒÊ¹Ò¨ÒÃÂ� ¡ÃÁ¡ÒÃ·ËÒÃÊ×èÍÊÒÃ

คัดไทย...คดัธรรม
â´Â ¾Ñ¹µÃÕ ÊØ¸Õ ÊØ¢ÊÒ¡Å

ปั้นดิน
เป็นดาว ข้าจะไปเวจ!

 สวัสดี ออเจ้าที่ติดตามอ่านคอลัมน์นี้ อ่อ สวัสดี  
คุณผู้อ่านที่เคารพทุกท่านคะ ขออภัยที่โหนกระแสละคร
ดังไปหน่อย ตอนนี้คงไม่มีละครเรื่องใดจะได้รับการพูดถึง
ได้มากเท่าละครเรือ่งบพุเพสนันวิาส ทัง้ในแง่ของเนือ้เรือ่ง 
พระ-นาง หรือแม้แต่ประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาที่
สอดแทรกอยู่ในเร่ืองราวของละคร นั่นรวมไปถึงภาษาที่
ใช้กันในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี อย่างค�าที่จะขอน�ามา
เอ่ยถึงคือค�าว่า “เวจ”
 “เวจ” ค�านี้ไม่มีไม้ไต่คู้ (๘) ก�ากับแต่ออกเสียงสั้น  
น่าจะเป็นเพราะมทีีม่าจากค�าบาลว่ีา วจจฺ (อ่านว่า เวด็, เวด็ 
จะ) เมื่อพยัญชนะต้น “ว” เป็นอักษรต�่าเดี่ยว ออกเสียง 
สระทีเ่ป็นเสยีงสัน้และประสมด้วยพยญัชนะท้ายในมาตรา
ตัวสะกด แม่กด จึงออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ตรีเทียบ 
เคยีงเสยีงได้เช่นเดยีวกบั ค�าว่า เว็บ หรอื เลก็  แต่ออกเสยีง
ต่างจากค�าว่า เวช หรือเวท ซึ่งออกเสียงวรรณยุกต์โทค่ะ
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
อธิบายค�าว่า เวจ ไว้ว่าหมายถึงที่ถ่ายอุจจาระ อีกค�าหนึ่ง 
ที่ใช้ส�าหรับบรรชิตหรือนักบวชในพระพุทธศาสนา คือ 
ค�าว่า เวจกฎุ ี(อ่านว่า เวด็-จะ-ก-ุด)ี หมายถงึ ทีถ่่ายอจุจาระ 
หรอืส้วมนัน่เอง ค�าว่า กฎุ ีหรอืเรยีกอกีอย่างว่า กฏุ ิหมายถึง 
กระท่อมที่อยู่ของนักบวช เช่น พระภิกษุ, เรือนหรือตึก 
ส�าหรับพระภิกษุสามเณรอยู ่ ในค�าว ่า กุฏิ อ ่านได ้
หลายแบบ คือ กดุ, กดุติ, กติุ ในสมยัก่อนห้องส้วมหรอืเวจ 
จะอยูห่่างออกไปจากทีพ่กัอาศัยมาก เพือ่ไม่ให้มีกลิน่เหม็น 
รบกวน แต่ส�าหรับบุคคลชั้นสูง โดยเฉพาะกษัตริย์หรือ 
เจ้านายจะมกีารสร้างทีข่บัถ่ายในทีพ่กัอาศยัได้ โดยมศีพัท์
ที่เรียกเฉพาะว่า ที่ลงบังคน หรือห้องบังคน ค�าว่าบังคนนี้ 
ใช้เรียกอุจจาระปัสสาวะของเจ้านาย ถ้าอุจจาระ ก็เรียก 
บังคนหนัก ถ้าปัสสาวะ ก็เรียก บังคนเบา คนสมัยก่อน 
เรียกสถานที่ขับถ่ายว่า เวจ แล้วภายหลังค�าเรียกก็ค่อยๆ
เปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของสถานที่ปลดทุกข์ น่าชื่นชม
ผู ้ที่ให้ความส�าคัญเรื่องการออกแบบสถานที่ขับถ่าย  
จนท�าให้เรามีห้องปลดปล่อยทุกขเวทนาที่สะดวกสบาย
สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลถึงวันนี้นะคะ   

  กล่าวถึงเวจ กม็ากล่าวถึง ส้วมเสยีหน่อย เพราะค�านี้ 
ก็น่าสนใจเช่นกัน ค�าว่า ส้วม จริง ๆ  แล้ว มีความหมายที่
หลากหลาย หากเป็นภาษาล้านนา กจ็ะหมายถงึ หิง้บชูา 
หรือที่นอนของพระ ถ้าเป็นภาษาถิ่นอีสาน หมายถึง  
ห้องนอนเลยค่ะ นอกจาก เวจ และส้วม แล้ว ยังมีค�าว่า 
ถาน ซ่ึงใช้กบัพระสงฆ์  ค�าว่า สสี�าราญ และอโุมงค์ ๒ ค�า
นี้ใช้เรียกสถานที่ขับถ่ายของผู้หญิงที่อยู่ในวัง หรือหญิง
ชาววังที่มิใช่เจ้านาย  (ข้อมูลนี้จากวิกิพีเดีย ซึ่งอ้างอิง 
จากหนังสือส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย 
ของ มนฤทัย ไชยวิเศษ)  ส่วนค�าว่า สุขา ก็น่าจะมาจาก 
ค�าว่า สขุาภบิาล ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่าปรบัปรงุให้ห้องน�า้ 
ห้องท่ามีความสะอาดปลอดโรคปลอดกลิ่นค่ะ
 สนุกสนานกับละครแล้วอย่าลืมหันมาใส่ใจเวจ
ของเรากันบ้างนะคะ โดยเฉพาะเวจสาธารณะหรือเวจ
ในที่ท�างาน นับว่าโชคดีของเราแล้วที่เกิดในยุคสมัยที่ 
ห้องส้วมสะดวกสบายไม่เหมือนสมัยก่อน เราจึงควรให้
ความส�าคัญกับการรักษาความสะอาดและใช้สุขภัณฑ์
อย่างทะนุถนอมเพื่อให้ใช้งานได้นาน ๆ นะคะ สวัสดีค่ะ

 ชีวิตทุกคนเกิดมาต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ หรือด้าน 
สติปัญญา พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งแสดงเอาไว้ว่า ทันโต เสฏโฐ มะนุสเสสุ ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกหัด
พัฒนาตน เป็นผู้ประเสริฐท่ีสุด  คนผู้พัฒนาคือคนท่ีรู้คุณค่าของชีวิต ก็สามารถที่จะสร้างสรรค์
ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ประโยชน์ส่วนรวมได้ โดยผ่านการพัฒนาตน  ปลกูพชืจะต้องเตรยีมดนิ 
จะกนิกต้็องเตรยีมอาหาร จะพฒันาการกต้็องเตรยีมมวลชน จะพฒันาตนกต้็องเตรยีมใจ  แต่ก่อนที ่
จะพัฒนาใครก็ต้องเริ่มจากใจเราก่อน  การพัฒนาใจของเราจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญที่สุด ใจก็คือ
ความคดิ ความคดิทีน่�าไปสูก่ารพฒันากค็อืคดิว่าชวีตินีพ้ฒันาได้ เช่น บางคนแม้จะเกดิในครอบครวั
ทีย่ากจนแต่กไ็ม่สิน้หนทางไป โดยคดิว่าจะอาศยัหนึง่สมองสองมอืทีม่คีวามภาคเพียรพยายามเพือ่
กอบกู้ฐานะของครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ยากจน ไม่ได้หมายความว่าลูกหลาน
จะยากจนอันเป็นกรรมพันธุ์  ทุกคนสามารถที่จะพลิกชีวิตเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้  โดยการมา 
ทบทวนดูว่าชวีติทีผ่่านมา มสีิง่ท่ีดมีสีิง่ทีไ่ม่ดใีนด้านใดบ้าง หาจดุแขง็หาจดุอ่อนให้เจอ แล้วกพ็ฒันา
จุดแข็งแก้ไขจุดอ่อน  จุดแข็งที่ควรค่าแก่การพัฒนาก็คือร่างกายต้องแข็งแรง จิตใจต้องเข้มแข็ง
และสติปัญญาต้องพร้อมมูล  ร่างกายจะแข็งแรงได้ก็ต้องอาศัยอาหารและหากออกก�าลังกายที ่
เหมาะสม  จติใจทีแ่ขง็แกร่งได้กด้็วยการฝึกหดัพฒันาใจไม่เป็นคนอ่อนแอแบเบาะเปราะบาง  กต้็อง
ผ่านทกุข์ ผ่านปัญหา ผ่านอปุสรรคต่าง ๆ  แล้วเมือ่มโีอกาสหรอืมปีระสบการณ์ผ่านทกุข์ ผ่านปัญหา
ผ่านอปุสรรคต่างๆ มาได้กจ็ะท�าให้จติใจมภีมูคิุม้กนั หรอืเกดิความเข้มแขง็มากขึน้น่ันเอง และทาง
ด้านปัญญา ปัญญานีไ้ม่ได้หมายเพยีงปัญญาทางโลก อนัได้แก่วชิาความรู้หรือข้อมลูต่าง ๆ  แต่หมาย 
รวมไปถึงปัญญาในทางธรรม อันได้แก่ความเข้าใจโลก เข้าใจชีวิต เข้าใจจิตใจของเพื่อนมนุษย์ 
ความเข้าใจโลก ความเข้าใจชวิีต เข้าใจจติใจของเพือ่นมนษุย์ กค็อืการเข้าใจหลกัสจัธรรมทีว่่าทกุสิง่ 
ทกุอย่างเกดิขึน้ตัง้อยูด่บัไป ไม่มอีะไรจะอยูค่�า้ฟ้า ไม่มใีครเลอเลศิดมีากไปกว่าใคร เพราะทกุคนอยู ่
ภายใต้กฎเดียวกนักค็อืเกดิขึน้ตัง้อยูด่บัไป มเีวลาอยูบ่นโลกนีไ้ม่ช้าไม่นาน กต้็องพลดัพรากจากกนัไป 
ดังนั้นเมื่อเห็นเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ จิตใจที่จะน�าไปสู่ความเป็นผู้ปรารถนาดีต่อกัน 
ก็เกิดขึ้น มีปัญญาในการด�าเนินชีวิตว่าท�าอย่างไรเราจึงจะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้ ท�าอย่างไรเรา
จึงจะเป็นที่พึ่งให้แก่คนอื่นได้  ท�าอย่างไรเราจึงจะเป็นที่พึ่งให้แก่ส่วนรวมได้ นั่นจึงเป็นที่มาของ

การพฒันาตนอย่างดทีีส่ดุและพฒันา
อยู่ทุกก้าวเดินของชีวิตตามช่วงวัย 
วัยเด็กเรียนหนังสือ วัยกลางคน 
ท�างาน วัยบั้นปลายท�าจิตท�าใจเพ่ือ
ที่จะได้เป็นอนุสรณ์แห่งชีวิตเมื่อยาม
ลับลาจากโลกน้ีไป จะได้ไม่เสียทีที่
เกิดมาแม้จะเกิดมาเป็นดินก็ใฝ่ถวิล
สอยดาว กลายเป็นคนผู้ซึ่งถูกจารึก
จดจ�าไว้ว่าเป็นสภุาพบุรษุ สภุาพสตรี
ผู้ปั้นดินเป็นดาว

แล้ว ค�ำวำ่ “ออ” ค�ำเดียวเดี่ยว ๆ  ใช้เป็นค�ำน�ำหนำ้ชื่อ
ผูท้ีเ่รำคยุด้วยหรอืกล่ำวถงึ เช่นในเสภำขนุช้ำงขนุแผน 
ตอนพูดสู่ขอนำงพิมให้พลำยแก้ว นำงทองประศร ี
พูดกับนำงศรีประจันว ่ำ  “จะขอพันธุ ์ฟ ักแฟง 
แตงน�้ำเต้ำ ท่ีออเจ้ำไปปลูกในไร่ข้ำ ทั้งอัตคัดขัดสน
จนเงินตรำ จะมำขำยออแก้วให้ช่วงใช้” ซ่ึงหมำยถึง 
จะให้พลำยแก้วมำเป็น “เจ้ำบ่ำว” เป็นแรงงำนให้ 
บ้ำนฝ่ำยหญงิ หรือตอนทีน่ำงพมิจะเปลีย่นชือ่เป็นวนัทอง 
นำงศรีประจันไปกรำบขรัวตำวัดป่ำเลไลยก์ ให้ช่วย
ตรวจดวงชะตำ ครสูตีฮีำมด๊ีะ “ครำน้ันจงึท่ำนขรวัตำจ ู
พิเครำะห์จับยำมดูหำช้ำไม่ครั้นดูรู้ประจักษ์ก็ทักไป 
ออพิมพิลำไลยน่ีเครำะห์ร้ำยมันตกลงที่น่ังนำงสีดำ 

ประจ�ำวัน โดยคนอยุธยำสมัยนั้น ใช้ค�ำว่ำออเจ้ำ 
เรียกคนที่พูดถึงด้วย หรือคนที่ถูกกล่ำวถึง ใช้ได้ทั้ง
กรณีผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อย และเพื่อนพูดกับเพื่อน และ
ในสมัยนั้น นอกจำกค�ำว่ำออเจ้ำแล้ว ยังมีสรรพนำม
เรียกแทนผู้อื่นที่เรำคุ้นหูอีกหลำยค�ำ เช่น เธอ (teu), 
ท่ำน (tan), เอ็ง (eng), มัน (man) ซึ่งค�ำตำ่งๆ เหล่ำนี ้
ล้วนถูกบันทึกไว้ในจดหมำยเหตุลำ ลูแบร์ อันเป็น 
หลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำ ค�ำเหล่ำน้ีมีกำรใช้มำต้ังแต่
สมัยอยุธยำแล้ว นอกจำกนี้ “ออเจ้ำ” พจนำนุกรม 
รำชบณัฑติยสถำน พ.ศ. ๒๕๕๔ อธบิำยว่ำ ค�ำ ๆ  นีเ้ป็น 
ค�ำโบรำณ เป็นสรรพนำมบุรุษที่ ๒ ใช้แทนชื่อผู้ที่เรำ
พูดด้วย เช่นในมหำชำติค�ำหลวง กัณฑ์ชูชก วรรณคดี
สมัยอยุธยำตอนต้น มีว่ำ “ทชีก็ปรับทุกข์ร้อนทำงจะ
อวดมีว่ำ ออเจ้ำเอ๋ยออเจ้ำเรำค่อยม่ังมีขึ้นถึงเพียงน้ีมี
เสียกว่ำออเจำ้ ขณะที่ในเสภำขุนช้ำงขุนแผน ขุนแผน
พูดกับพลำยงำมเร่ืองควำมฝันเมื่อตอนจะได้นำง 
ศรีมำลำว่ำ “ขนุแผนฟังควำมพลำยงำมเล่ำ เอ๊ะออเจ้ำ 
ช่ำงฝันดูขันจำ้น ฝันเช่นนี้มีต�ำรับแต่บุรำณ ใครฝันมัก
บันดำลได้เมียด”ี นอกจำก “ออเจ้ำ” ทีเ่ป็นสรรพนำม

“ออเจ้า” 
มีมาแต่หนใด  

เมื่อทศพักตร์ลักพำไปสูญหำย ถ้ำแม้นไม่จำกผัวตัว
จะตำย ถ้ำยักย้ำยแก้ไขไม่เป็นไร” สรุปตัวอย่ำงจำก
วรรณคดี ค�ำว่ำ “ออ” เป็นค�ำคล้ำย ค�ำน�ำหน้ำชื่อ
คนที่เรำพูดด้วยหรือพูดถึง เช่น “ออแก้ว” “ออพิม”  
“ออพลำย” ส่วน “ออเจ้ำ” ใช้เป็นสรรพนำมบรุษุที ่๒ 
ใช้กับผู้น้อยหรือผู้ที่เสมอกันหรือคุ้นเคย

  ช่วงน้ีไม่พูดถงึไม่ได้แล้ว “ออเจ้ำ” ค�ำ ๆ  นีก้ลำยเป็น 
ค�ำฮิตติดหู จำกละครบุพเพสันนิวำส โดยผู ้จัดละคร 
เรื่องนี้ ได้จัดท�ำคลิป บุพเพสันนิวำสวันละค�ำ อธิบำย
ควำมหมำยของศัพท์สมัยก่อนที่ใช้ในเรื่อง ระบุว่ำออเจ้ำ
นัน้ แปลว่ำ เธอ เป็นสรรพนำมแทนบุคคลที ่๒ ใช้แทนคน
ที่เรำพูดด้วย เช่น เธอ คุณ มักใช้กับคนที่อำวุโสน้อยกวำ่ 
หรือเท่ำกัน เป็นค�ำโบรำณสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์
มหำรำช โดยค�ำว่ำ ออเจ้ำนัน้ ถกูบนัทกึครัง้แรกเป็นภำษำ
ฝรั่งเศสวำ่ “otchaou” ในจดหมำยเหตุ ลำ ลูแบร์ Du 
Royaume de Siam ว่ำด้วยรำชอำณำจักรสยำม โดย 
ลำ ลูแบร์ ซึ่งเป็นทูตชำวฝร่ังเศส โดยในจดหมำยเหตุ 
ระบุวำ่ “otchaou” หรือ “ออเจ้ำ” มีใช้จริงๆ ในชีวิต

 ฉบับนี้ ยังมีศัพท์เฉพ�ะในละครเรื่องบุพเพสันนิว�สม�ฝ�กกันอีกด้วย

นะคะ อย่�งเช่น

 - เพลำชำย อ่ำนว่ำ เพ-ลำ-ชำย หมำยถึงช่วงเวลำบำ่ยโมง 
 - วิปลำส หมำยควำมว่ำคลำดเคลื่อนไปจำกธรรมดำสำมัญ ผิดปกติไปในทำงเสื่อม
 - สำมหำว หมำยถึงหยำบคำยโอหังก้ำวร้ำวผู้หลักผู้ใหญ่ (ใช้แก่วำจำ)
 - ๕ บำท ๑๐ บำท หมำยถึงเป็นกำรบอกเวลำในสมัยก่อนโดย ๕ บำทคือครึ่ง
  ชั่วโมง ๑๐ บำทคือ ๑ ชั่วโมง 
 - ชะมำ้ยชำยตำ หมำยถึงอมยิ้มแบบเอียงอำย ส่งสำยตำโปรยเสน่ห์
  ให้ผู้ชำย
 - ฟะรังคี หมำยถึงฝรั่งหรือชำวต่ำงชำติ
 - ม้ำกระทืบโรง หมำยถึงกิริยำไม่เรียบร้อย หรือพูดอีกอย่ำงว่ำม้ำดีดกะโหลก
 - เทื้อคำเรือน ใช้กับหญิงสำวที่ยังไม่ได้แต่งงำนถึงแม้ว่ำจะถึงวัยที่ต้องแต่งงำนแล้ว
 - เวจเป็นค�ำเรียกห้องน�้ำ มีลักษณะเป็นส้วมหลุม นั่งยองๆ มีไม้หรือหินพำดรอง

ภาพจาก http://www.phongstory.com} https://kaijeaw.com



ด้วยความปรารถนาดีจาก : หน่วยป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกล้า

เรียบเรียงข้อมูลจาก แถลงข่าวโครงการ World Hearing Day วันการได้ยิน โดย ศ. พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ 
ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย และ พ.อ.หญิง พญ.สายสุรีย์ นิวาตวงศ์ 

เลขานุการการจัดงานวันการได้ยินโลก

โดย ช.อ้น

สวัสดีครับ กลับมาพบกันเช่นเคยครับ ช่วงน้ี
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แถมอาจยังมีพายุฤดูร้อนหลง
เข้ามาด้วย รักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับ

เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากองทัพบก 
เวลา ๑๘.๐๐ น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการ
ทหารบก และประธานสโมสรอาร์มี่ ยูไนเต็ด และบอร์ด
บริหารของสโมสรอาร์มี่ ยูไนเต็ด ได้เปิดรังพาทีม วีไอพี 
อาร์มี ่ยไูนเตด็ ดวลแข้งกระชบัมติรกบัทมีสมาคมผูส้ือ่ข่าว
กีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหารของสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ดและ
สมาคมผูส้ือ่ข่าวกฬีาแห่งประเทศไทย การเเข่งขนัแบ่งเป็น 
๓ ควอเตอร์ ควอเตอร์ละ ๒๕ นาที โดยผลการเเข่งขัน
เป็นทมี วไีอพ ีอาร์มี ่ยไูนเตด็ เอาชนะทมีสมาคมผูส้ือ่ข่าว
กีฬาแห่งประเทศไทย ไปด้วยผลประตูรวม ๕-๑ 

แฟน ๆ  “ช้างศกึ” ทมีฟตุบอลทมีชาตไิทย ชดุใหญ่ 
จะมีโปรแกรมการแข่งขันครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งท่ี ๔๖ 
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ มีนาคมนี้ โดยมี ๔ ทีม ร่วมศึก
หนนี้ เริ่มจากทีมชาติไทย อันดับ ๑๓๐ ของโลก, ทีมชาติ
กาบอง อันดับ ๙๓ ของโลกจากทวีปแอฟริกา, ทีมชาติ
สโลวาเกีย ทีมอันดับ ๒๘ ของโลกจากทวีปยุโรป และทีม
ชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทีมอันดับ ๗๓ ของโลกจาก
ทวีปเอเชีย ไปชมกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับ

มาดคูวามเคลือ่นไหวของทพันกัเตะ “สภุาพบรุษุ
วงจักร” อาร์มี่ ยูไนเต็ด ทีมดังในไทยลีก ๒ กันบ้าง ล่าสุด
แข่งไปแล้ว ๕ นัด ชนะ ๑ นัด เสมอ ๓ แพ้ ๑ รั้งอันดับ 
๘ ของตาราง ผลงานน้ัน ถือว่ายังไม่เข้าท่ีเข้าทางนัก 
เกมนัดต่อไปวันเสาร์ท่ี ๑๗ มีนาคมนี้ จะออกไปเยือน 
กระบี่ เอฟซี ซึ่งเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งาน “ฮัสซัน ซันนี่” 

นายด่านเบอร์หน่ึง หลังติดโทษใบแดงจากนัดท่ีอาร์มี่ 
ยูไนเต็ด บุกไปเสมอกับ ไทยฮอนด้า เอฟซี ๑-๑  
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ที่ผ่านมา 

ส่วนเกมที่ อาร์มี่ ยูไนเต็ด จะบุกไปเยือนกระบี่ 
เอฟซีนั้น อดีตปราการหลังจอมเก๋าของอาร์มี่ ยูไนเต็ด 
“ชัยวัฒน์ นาคเอี่ยม” ที่ผันตัวมาช่วยสโมสรฯ ในฐานะ  
สตาฟโค้ชในทีมชุดปัจจุบัน แนะน�ารุ่นน้องนักเตะในทีม
ว่าอยากให้น้อง ๆ นักเตะทุกคนคิดบวก มองไปในเกม
ท่ีเราคว้าชัยชนะมาได้ ทุกคนท�าได้ดีมากในเกมน้ัน 
อยากให้ทุกคนจดจ�าสิ่งดี ๆ และน�ามาปรับใช้ในเกม
การเล่น  เพือ่ให้ฟอร์มการเล่นของเราดขีึน้ในแมตช์ต่อไป 
ในเกมท่ีจะถึงน้ีเราจะบุกไปกระบ่ี ผมมั่นใจ ผมชอบ
แท็กติกต่าง ๆ ของทีมเรา แต่ยังมีน้อง ๆ บางคนปรับตัว
ไม่ทัน ยังต้องพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น แต่ผมก็ยังคงเชื่อว่า
แมตช์ที่เราไปเยือนกระบี่ ทีมเราน่าจะมีโอกาสจบสกอร์
และอาจจะเก็บ ๓ เเต้มกลับบ้านได้

ส�าหรับการพบกันเม่ือฤดูกาลท่ีผ่านมาของ
ท้ังสองทีมในไทยลีก ๒ M-150 แชมเปี้ยนชิพ ๒๐๑๗ 
เป็นทาง กระบี่ เอฟซี เป็นผู้ก�าชัยชนะได้ ทั้งไปและกลับ 
โดยนัดแรก กระบี่ เอฟซี บุกไปเอาชนะ อาร์มี่ ยูไนเต็ด 
คาถิ่นสนามกองทัพบก ๒-๑ และเกมที่ ๒ อาร์มี่ ยูไนเต็ด 
บุกไปพ่าย ๑-๓ ส่วนผลงานของกระบี่ เอฟซี ในฤดูกาลนี้ 
ลงสนามไป ๕ เกม เกบ็มาได้ ๑ แต้ม รัง้อนัดบัสดุท้ายของ
ตาราง เป็นในบ้านเกมนี้ ต้องการ ๓ แต้มเท่านั้น

ส�าหรับ กระบ่ี เอฟซี ประกอบด้วยนักเตะ
หน้าใหม่ และเก่ารวมกันแยกเป็นสองทีม ส่วนนักเตะ
ต่างชาติชุดเดิมสองราย ได้แก่ เรียวเฮอิ มาเอดะ และ 
โคเน่ เซย์ดู รวมทั้ง อรรถพล กันหนู อดีตนักเตะอาร์มี่ 
ยไูนเตด็ ทีย้่ายไปร่วมทมี ส่วนกนุซอืเป็นโค้ชเดยีล บลงัโก้ 
โค้ชชาวอาร์เจนตินา เข้ามาคุมทีม

โดย : กรมแพทย์ทหารบก

“Be My Boy รักแล้วไง...หยุดไม่ได้แล้วล่ะ” 
เป็นเรื่องราวของสาวน้อยโพนี่ ที่มุ ่งมั่นจะสอบเข้า
มหาวิทยาลัยในคณะที่ตนเองต้องการ วันหนึ่งโพนี่
ไปเรยีนพเิศษกบั บอนด์ เพือ่นสนทิท่ีแอบรกัเธอ ท�าให้
ได้พบกับ คิณ ชายหนุ่มรุ่นพี่สุดหล่อแสนเพอร์เฟกต์ 
และเกิดตกหลุมรักเข ้าอย ่างจังตั้ งแต ่แรกเห็น 
แต่เส้นทางความรกัของเธอคงไม่ง่ายนกั เมือ่ต้องพบกบั 
ยูมิน                   สาวมั่นที่ถือต�าแหน่ง

เน่ืองด้วยองค์การอนามัยโลกก�าหนดให้วันที่ 
๓ มีนาคมของทุกปี เป็นวัน World Hearing Day 
วนัการได้ยนิโลก ส�าหรบัการจดังานในปีน้ี ทางราชวทิยาลัย
โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งแรก
ในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “ลดเสียงดัง ลดหูหนวก” 
โดยร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุ และโรงเรยีนแพทย์ในการ
จดังานพร้อมกนัทัว่ประเทศ ในวนัที ่๓ มนีาคม ๒๕๖๑ เพือ่
ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยของเสียงในชีวิตประจ�าวัน
ที่อาจเกิดผลเสียต่อหูชั้นในในระยะยาว รวมถึงเป็นการ
รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนได้รับทราบถึง
ภาวะหูเส่ือมจากสาเหตุต่าง ๆ รวมถึงวิธีการป้องกัน 
รักษาการได้ยินเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความพิการทางการ
ได้ยิน

ป ัจจุบันคนไทยมีป ัญหาการได ้ยินประมาณ 
๒.๗ ล้านคน หรือเทียบเท่ากับจ�านวนประชากรจังหวัด
นครราชสีมา หากไม่ได้รับการป้องกันหรือแก้ไข คาดว่าใน
ปี ๒๕๖๘ คนไทยทุก ๑๐ คนจะเจอปัญหาการได้ยิน ๑ คน 
ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยิน เช่น อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดัง สถานท่ีท�างาน สถานบันเทิง 
ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ งานปาร์ตี้ต่าง ๆ หรืองาน
คอนเสิร์ต รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ต้องเสียบหูฟัง เช่น 
โทรศัพท์มือถือ หรือการเชื่อมต่อบลูทูธซึ่งเหล่านี้ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อประสาทหูในระยะยาวได้

นอกจากนี้สถิติของสถานการณ์คนพิการท่ีรายงาน
โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เดอืนกนัยายน ๒๕๖๐ พบว่า ความพกิารทางการได้ยนิและ
สื่อความหมาย พบเป็นอันดับ ๒ ร้อยละ ๑๘.๓๗ รองจาก
ความพกิารทางการเคลือ่นไหวหรอืทางร่างกาย ซึง่ก�าลงัเป็น
ปัญหาใหญ่ของระบบสาธารณสุขไทยในปัจจุบัน

ปัญหาการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดังอาจแบ่ง
ได้เป็น

๑. การสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว มักมีเสียง
ในหูร่วมด้วย ระยะฟื้นตัวไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง หากสัมผัส
เสียงดังเป็นเวลานาน อาจเกิดการสูญเสียการได้ยินแบบ

ถาวรได้ 
๒. การสูญเสียแบบถาวร มีการสูญเสียเซลล์ขน 

และการเสื่อมสลายของเส้นประสาท แบ่งเป็นการสูญเสีย
การได้ยินจากเสียงดัง อาจเกิดจากการได้ยินเสียงดัง ๆ 
เป็นระยะเวลานาน หรือการได้รับเสียงดังมาก ๆ ในระยะ
เวลาอันสั้น เช่น เสียงระเบิด เสียงปืน ท�าให้เกิดการสูญเสีย
การได้ยินแบบเฉียบพลัน อาจมีอาการปวด เยื่อแก้วหูทะลุ
ร่วมด้วย

การป้องกนัตนเองไม่ให้เกดิการสญูเสยีการได้ยนิ คอื 
๑. ปรับลดความดังเสียงลง โดยตั้งความดังเสียง

ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระดับปลอดภัย คือ ประมาณร้อยละ 
๖๐ ของความดังสูงสุด หรือระดับที่เหมาะสมไม่เกิน 
๘๕ เดซิเบล (ฟังเสียงโทรศัพท์มือถือควรมีความดังระหว่าง 
๗๕ - ๑๓๕ เดซิเบล ในร้านอาหารที่มีดนตรีควรมีเสียงดัง
ระหว่าง ๑๐๔ - ๑๑๒ เดซิเบล)

๒. จ�ากัดระยะเวลาที่ฟังเสียง ในการท�างานที่ใช้
เวลา ๘ ชัว่โมง เช่น ในสถานรีถไฟใต้ดนิ ทีม่เีสยีงดงัถงึ ๑๐๐ 
เดซิเบล ก็ไม่ควรฟังเกิน ๑๕ นาทีต่อวัน จ�ากัดเวลาใช้
หูฟังส่วนตัว ฟังเสียงจากคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ 
ไม่เกิน ๑ ชั่วโมงต่อวัน

๓. ใส่ท่ีอุดหูกันเสียง เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดัง
เกินมาตรฐานหรือเกินระยะเวลา

๔. พักหูในช่วงที่มีกิจกรรมที่ต้องได้ยินเสียงดัง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

๕. ประเมนิระดบัเสยีงทีไ่ด้ยนิ โดยใช้แอปพลเิคชนั
ในโทรศัพท์ที่วัดระดับความดังของเสียงได้

๖. การได้ยินเสียงดังมาก ๆ แม้ในช่วงเวลาสั้น ๆ 
หรอืดังไม่มากแต่ต่อเน่ืองเป็นประจ�า ก็ท�าให้ประสาทหูเส่ือม
แบบถาวรได้ ถ้าเริม่มคีวามผดิปกติในการได้ยิน เช่น มเีสยีง
แว่วในหูคล้ายเสียงจิ้งหรีดหรือจั๊กจั่น หรือเริ่มฟังคนอื่นพูด
ไม่รู้เรื่อง ควรเข้ารับการตรวจจากแพทย์ทันที

๗. หน่วยงานหรือโรงเรียนควรสนับสนุนให้มีการ
จัดการตรวจคัดกรองการได้ยินอย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเสี่ยง

โดย : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ช่อง ๕ ประเดิมลงจอ ซีรีส์วัยใสของคนแอบรัก
กับ “Be My Boy รักแล้วไง...หยุดไม่ได้แล้วล่ะ”

“Be My Boy รกัแล้วไง...หยดุไม่ได้แล้วล่ะ” เป็นนวนยิายรกัวยัรุน่สดุฮติจากปลายปากกาของนกัเขยีน 
“แสตมป์เบอร่ี” จากส�านกัพมิพ์แจ่มใสทีถ่กูน�ามาถ่ายทอดเรือ่งราวสูบ่ทละคร โดยผูผ้ลติละครน้องใหม่จากค่าย 
JP SMILE 999 ของผู้จัด “ธัญญ์ณภัส เชยวัดเกาะ” และ “ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน” ที่ควบต�าแหน่งผู้ก�ากับ 

ซึ่งได้นักแสดงน�าชายวัยรุ่นอย่าง “ฟีฟ่า-เปรมอนันต์ ศรีพานิช” มารับบท คิณ 
ชายหนุ่มรุ่นพี่ขวัญใจสาว ๆ และ “กันกัน-ณัฐวัฒน์ ชัยณรงค์โสภณ” รับบท 
บอนด์ ชายหนุ่มสุดติสอารมณ์ดี ส่วนนักแสดงน�าหญิงที่จะมารับบท โพนี่ 
สาวน้อยหน้าหวานท่ีตกหลุมรักหนุ่มรุ่นพี่ หลังจากมีการคัดเลือกนักแสดง 
ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับ บทดังกล่าว คือ “เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ” หรือ “เจนนิษฐ์ 
BNK48” น่ันเอง นอกจากน้ียังมีนักแสดงวัยรุ่นอีกมากมายที่มาร่วมสร้างสีสัน
และความฮาในเรือ่ง อาท ิลกูน�า้-อรธารา, บุน๋-นพณฐั, สาม-พงศ์เทพ, มาย-สริกิร, 
มาร์เกอร์-ศิราภพ และ เฟิร์น-พรรณนิภา เป็นต้น

วัน World Hearing Day

วันการได้ยินโลก ครั้งแรกในประเทศไทย

   แฟนของคณิ เรือ่งราวความรกัแสนวุ่นของสาวโพนี่ 
  จะเป็นเช่นไร คงต้องติดตามชมกัน 

ติ ด ต า ม ช ม เ รื่ อ ง ร า ว ค ว า ม รั ก
ตามประสาคนแอบรกั ท่ีปะปนด้วยความ

สนุกสนานพร้อม ๆ กับมิตรภาพ
ระหว่างเพื่อน และการเดินตาม
หาความฝันของกลุ ่มวัยใสได้กับ
ซีรีส์ “Be My Boy รักแล้วไง...
หยุดไม่ได้แล้วล่ะ” ทุกวันศุกร์ 

เวลา ๒๒.๓๐ น. ทาง ช่อง ๕ HD1

อาร์มี่ฯ
บุกกระบี่ ขอ ๓ แต้ม

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑14



๑๕ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ส่วนก�ำลังรบ
และส่วนภูมิภาค
กองทัพภาคที่ ๓

“

ญหาไฟป่าและหมอกควนั ดจูะเป็นปัญหาส�าคญั

ระดับต้นของจังหวัดภาคเหนือ ได้ส่งผลกระทบ

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในแง่เศรษฐกิจ 

สังคม ตลอดจนการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ                

อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้เล็งเห็นความส�าคัญของ      

ปัญหานี้ จึงได้ยกระดับให้เป็นปัญหาส�าคัญระดับ

ภูมิภาคของประเทศไทย ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่าง            

เร่งด่วน

	 ห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี	

พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน	 มักจะประสบกับปัญหาไฟป่า												

และหมอกควันที่ส ่ งผลต ่อสุขภาพของประชาชน																							

และการท ่องเที่ยว	 รวมทั้ ง เกิดความเสียหายต ่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สาเหตุส่วนมาก													

เกดิจากลกัษณะภมูปิระเทศ,	สภาวะอากาศ,	การพัดผ่าน

ของลมมรสุมตามฤดูกาล	 ตลอดจนการเกิดปัญหา														

หมอกควันข้ามแดน	 และอีกหนึ่งสาเหตุที่ส�าคัญ	 คือ	

พฤตกิรรมของประชาชนในพืน้ทีท่ีก่�าจดัวชัพชื,	ก�าจดัเศษ

วัสดุที่เหลือจากการปลูกพืชไร่,	 การก�าจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี

ด้วยการเผา	รวมถงึการเผาป่าเพือ่ล่าสตัว์และเกบ็ของป่า

เพ่ือน�ามาขาย	 จากปัญหาดังกล่าว	 สมเด็จพระนางเจ้า															

สิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 ๙	 ทรงห่วงใย														

ต่อสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือที่ได้ทวีความ

รุนแรงข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ให้																	

ผู ้บัญชาการทหารบก	 เป็นผู ้ประสานกับหน่วยงาน																						

ที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้ังแต่ปี	 ๒๕๔๕	

เป็นต้นมา	 โดย	 กองทัพบก	 ได้มีนโยบายในเร่ือง	 การ

อนรัุกษ์ทรพัยากรป่าไม้และการป้องกนัการเผาท�าลายป่า	

อันจะเป็นการเพิ่มมลภาวะ	 ท�าให้เกิดสภาวะโลกร้อน	

ท�าลายระบบนเิวศของธรรมชาต	ิการเสียชวีติของสตัว์ป่า	

ตลอดจนการเกิดหมอกควันที่มีผลต ่อสุขภาพของ

ประชาชนโดยตรง	 ในห้วงตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๔	 รัฐบาลได้											

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาแล้ว	และในป	ี๒๕๕๖	

รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ

หมอกควันเป็นวาระแห่งชาติ	จึงมีนโยบายในการป้องกัน

การเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ด้วยการ									

บูรณาการการท�างานของทุกภาคส่วนราชการ	 เพื่อ

ป้องกันและลดการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน																	

๙	 จังหวัด	 โดยระดมสรรพก�าลัง	 ทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม	้										

ทหาร	 ต�ารวจ	 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึง

ประชาชนในพื้นที่ 	 ร ่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ ์																							

ให ้ความรู ้ 	 ความเข ้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เสี่ยง																					

ท�าแนวป้องกันไฟ	 ลาดตระเวน	 และร่วมกันดับไฟ																	

ก่อนเกิดการลุกลามเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่

ปั

กับภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา

ไฟป่าและหมอกควัน
ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ ๓

	 ในส่วนของ	กองทัพบกและกองทัพภาคที่ ๓ 

ได้จัดต้ังศูนย์อ�านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า

และหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า	 ที่จังหวัดเชียงใหม่		

เ พ่ือวางแผน	 อ�านวยการ	 ควบคุมและก�ากับดูแล																		

การปฏิบัติของชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	

ประสานงานกับหน่วยราชการ	 และองค์กรปกครอง											

ส ่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 	 ในการรณรงค์สร ้างจิตส�านึก																					

ให้ความรู้	 ความเข้าใจแก่ประชาชน	 เพื่อป้องกันมิให้															

เกิดไฟป่าขั้นรุนแรงในพื้นที่	๙	จังหวัดภาคเหนือ	รวมถึง

อ�านวยการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของชุดดับไฟป่า		

และติดตามประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยที่เกี่ยวข้อง

 กองทพัภาคที ่๓/ศนูย์อ�านวยการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค	 ได้จัด	

“กิจกรรม Kick Off การรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ�าปี ๒๕๖๑” โดยม	ี	

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓	 ในฐานะ																		

ผู ้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหา					

หมอกควัน	โดยจัดกิจกรรมดังกล่าว	ณ	สนามรามัญวงศ์	

กองพลทหารราบที	่๗	อ�าเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่

	 การปฏิบัติในห้วงท่ีผ่านมา	 ศูนย์อ�านวยการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค		

ส่วนหน้า	(ศอ.ปกป.ภาค	(สน.)	ได้จัดชุดรณรงค์และแก้ไข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	 จ�านวน	 ๑๔	 ชุด	 และชุด																			

ดับไฟป่า	 จ�านวน	 ๑๑๖	 ชุด	 จากมณฑลทหารบก	 และ							

กองก�าลังป้องกันชายแดน	ในพื้นที่	๙	จังหวัดภาคเหนือ	

ไฟป่าและหมอกควันระดับภาค	เป็นประธานในกิจกรรม

ดงักล่าว	ทัง้นี	้วตัถปุระสงค์ในการจดักจิกรรมดงักล่าวคอื	

เพ่ือเป็นการเตรยีมความพร้อมให้ทกุหน่วยงานได้ร่วมกนั

รณรงค์	 ประชาสัมพันธ์ในการสร้างจิตส�านึก	 ให้ความรู้	

ความเข้าใจกบัประชาชน	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัิ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน												

ภาคเหนือ	 โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม															

ในการเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงตามมาตรการลดฝุ่นละออง				

ได้แก่	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน,	 ล�าพูน,	 ล�าปาง,	 เชียงใหม่,	

พะเยา,	 เชียงราย,	 น่าน,	 ตาก	 และแพร่	 มีการปฏิบัติ																	

ไปแล้ว	 จ�านวนทั้งสิ้น	 ๑,๗๗๒	 ครั้ง	 โดยมีการจัดอบรม													

ซักซ้อมร่วมกับส่วนราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								

พื้นท่ีเสี่ยง	 จัดท�าแนวกันไฟ	 สร้างฝายพื้นท่ีต ้นน�้า																		

และลาดตระเวนป้องกันไฟป่า	 ตลอดจนการลงพื้นท่ี

ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตส�านึกให้กับประชาชน														

ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟป่า	และร่วมดับไฟในพื้นที่

เกิดเหตุ	ในปี	๒๕๖๑	(ห้วง	๑	มกราคม	จนถึง	๑๓	มีนาคม	

๒๕๖๑)	 ต�ารวจภูธรใน	 ๙	 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	

สามารถจับกุมผู้กระท�าผิดด�าเนินคด	ีจ�านวน	๒๐๒	ครั้ง	

มีผู ้กระท�าผิด	 จ�านวน	 ๑๒๒	 คน	 อย ่างไรก็ตาม																													

การปฏบิตักิารใดๆ	จะไม่ประสบผลส�าเรจ็	หากประชาชน

ในพืน้ทีย่งัขาดจติส�านกึและไม่ร่วมมอืช่วยกนัแก้ไขปัญหา																

ในเรื่องการเผาป่าอย่างจริงจัง

ลดผลกระทบต่อสุขภาพ	

ตลอดจนการบังคับใช ้

มาตรการทางกฎหมายกับ

ผู ้ กระท�าความผิดอย ่าง

จริงจังให้บังเกิดผลสัมฤทธิ	์

เพื่อป้องกันก่อนเกิดเหตุ	 และ

ระดมสรรพก�าลังในการเฝ้าระวัง	

รวมถึงการสร้างจิตส�านึกแก่ประชาชนในการ																						

ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าและ



ในราชการกองทัพบก

จัดท�าเพื่อเผยแพร่ข่าวและกิจกรรมของกองทัพบก โดย ส�านักงานเลขานุการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก 
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