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- สารจากประธาน
- ผลการประชุมคณะกรรมการรุ่น คร้ังท่ี 4/2554
- งานเล้ียงสังสรรค์ ยินดี ปีใหม่ จปร.26
- ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเพื่อน จปร.26 
  (เพื่อนถึงเพื่อน,  ซุบซิบอีสาน, ข่าวสาร จาก ทภ.3, 
  จปร.26 ณ ชายแดนภาคใต้, ข่าวเพื่อนในรั้ว สปท., 
  ซุบซิบ ยศ.ทบ., ข่าวจาก ลพบุรี, เสียงจากหอกลอง  
  สป.15, ข่าวสังคม บก.ทท.) 
- อาลัยเพื่อนแดง พล.ต.วิพัฒน์  กระบวนยุทธ 

สารจากประธาน  

 เรียน เพื่อนสมาชิก จปร.26 

 สวสัดคีรบัเพือ่นสมาชกิ จปร.26 ทีร่กัทกุทา่น หนงัสอืเวยีนของคณะกรรมการรุน่ฉบับนี้ต้องถือ

เป็นฉบับแรกของปีพุทธศักราชใหม่ 2555  เผลอไปประเดี๋ยวเดียวพวกเราตา่งกม็อีายเุพิม่ขึน้กนัอกีคนละ

หนึง่ปแีลว้ เชน่เดยีวกบัคณะกรรมการรุน่ชดุนีท้ีท่ำงานรบัใช้เพื่อน ๆ มาจวนจะครบรอบ 1 ปีแล้วนะครับ  

(รับหน้าที่ 24 มี.ค.54)  ในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมา เพื่อน ๆ คงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของรุ่นเรา

ในทางที่ดีขึ้นหลายอย่าง อาทิ เรามรีะเบยีบสมาชกิ จปร.26 วา่ดว้ยการดำเนนิงานของรุน่ พ.ศ. 

2554 ทีผ่า่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการรุ่นทุกฝ่ายให้ใช้เป็นระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

ที่ชัดเจน  เรามีเว็บไซต์ของรุ่น (jpr26.com) เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เพื่อน ๆ สามารถ

เข้าไปสัมผัสความเป็นไปของรุ่นเราที่ค่อนข้างทันสมัยได้ตลอดเวลา เรามีระบบการจัดส่ง sms 

ที่สามารถกระจายข่าวสารถึงเพื่อนทุกคนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เรามีเพื่อนเป็นนายทหาร 

ชั้นนายพลเพิ่มขึ้นอีก 18 ท่านในช่วงเดือน ต.ค.54 (พล.อ. = 2, พล.ท. = 6, พล.ต. = 10) 

ทำให้ปัจจุบันรุ่นของเรามีนายพลรวมแล้ว 116 ท่าน (ไม่นับที่เสียชีวิต)  ประกอบด้วย พล.อ. 2,  

พล.ท. 21 และ พล.ต. 93 ท่าน  ในส่วนของการสูญเสียในปี 2554 เราเสียเพื่อนรักไป 2 ท่าน คือ

พล.อ. ตะวัน  เรืองศรี และ พล.ต. วิพัฒน์  กระบวนยุทธ  เสียบุพการีของเพื่อน ๆ ไปอีก 9 ท่านด้วยกัน  นอกจากนี้ ในรอบปี 

2554 เราไดจ้ดักจิกรรมของรุน่ทีส่ำคญัประกอบดว้ย ..... งานเลีย้งรุน่ประจำป ี1 ครัง้ (15 เม.ย.) ..... งานเลีย้งรุน่ ตท.15  1 ครัง้  

(22 ก.ค.) ..... งานเลี้ยงสังสรรค์ 2 ครั้ง (เลี้ยงคณะกรรมการใหม่ 24 มี.ค., แสดงความยินดีนายพล 24 ธ.ค.)  

งานเลี้ยงสังสรรค์แม่บ้าน 1 ครั้ง (18 ส.ค.) ..... งานทำบุญทอดกฐินรุ่น 1 ครั้ง (15 ต.ค.) ..... เป็นเจ้าภาพงานสวด  

พระอภธิรรมเพือ่นและบพุการผีูล้ว่งลบั 11 ครัง้ ..... จดัทำหนงัสอืเวยีนสง่ใหเ้พือ่น ๆ ไดร้บัทราบกจิกรรมของรุน่ จำนวน 3 ฉบบั 

(เดอืน เม.ย., ก.ค., ก.ย.) ..... จดัประชมุคณะกรรมการรุน่ 4 ครัง้ (24 ม.ีค., 17 ม.ิย., 20 ส.ค. และ 24 ธ.ค.)  ซึง่ผลการประชมุ  

ในครั้งที่ 4 อันเป็นครั้งสุดท้ายของปี 2554 ได้สรุปไว้ให้เพื่อน ๆ ได้ทราบภายในฉบับแล้วนะครับ    

 และในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2555 นี้ ผมและคณะกรรมการรุ่นทุกคนขอตั้งจิตอธิษฐาน อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  

ตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธ์อันประกอบด้วยพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ โดยเฉพาะ

พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอจงโปรดดลบันดาลพระราช

ทานพรให้เพื่อนสมาชิก จปร.26 และครอบครัวทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมปรารถนาในสิ่งอันมุ่งหวังไว้      

ทุกประการ  

พล.ท. วิเชียร   ศิริสุนทร 

ประธาน จปร.26 

หนังสือเวียน

ฉบับที่ 1/2555
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 วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการรุ่น จปร.26 ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อ

แสดงความยินดีกับสมาชิก จปร.26 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศนายพลตามประกาศสำนัก

นายกรฐัมนตร ีลงวนัที ่30 กนัยายน 2554 ณ สโมสรสนามกอลฟ์ ทบ. รามอนิทรา อนัเปน็งานตดิคา้ง

เนื่องมาจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา และเพื่อให้เกิดประโยชน์ “คุ้มค่าในคราวเดียว” ตามนโยบาย

ของทา่นประธาน จงึไดจ้ดัใหม้กีารแขง่ขนักอลฟ์ภายในของเพือ่นสมาชกิ จปร.26 ทีส่นใจขึน้ โดยมพีีน่อ้ย      

(พล.ต. เกรียงไกร) เป็นผู้รับผิดชอบอำนวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวง 

 

 

 

	 1.	 	 งานทอดกฐินสามัคคี	 จปร.26  เมื่อวันที่ 14-15 ต.ค.54 ณ วัดแหลมเจ้าสัว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ สรุปยอดเงินทำบุญทอดกฐินดังนี้.- 

	 รายรับ 

 - เงินทำบุญของสมาชิก จปร.26 855,655     บาท 

 - เงินทำบุญจากบุคคลภายนอก (ไม่ทราบผู้จัดหา)   24,635     บาท 

 - เงินทำบุญที่ไม่ทราบผู้บริจาค (โอนเข้าบัญชีแล้วไม่ส่งข้อมูล)  18,963     บาท  

                                                   	รวมรายรับ	 899,253					บาท	

 รายจ่าย 

 - ค่าใช้จ่ายเครื่องกฐินและบริวาร 22,540    บาท 

 - ค่าจัดพิมพ์ซองกฐิน 2,000 ซอง    4,000     บาท 

 - ค่าไปรษณีย์จัดส่งซองกฐินและใบอนุโมทนา      698     บาท 

 - ค่าจัดทำพุ่มปัจจัยเงินสด  10,000     บาท 

 - ใส่ซองถวายพระ 15 รูป 19,000     บาท 

	 																																																			รวมรายจ่าย	 56,238					บาท	

 คงเหลือ	เงินที่ทำบุญทอดกฐิน	 843,015					บาท	

 

 ฝ่ายเหรัญญิก (พล.ต.อดุลย์ศักดิ์) ขอให้สมาชิกที่ร่วมทำบุญตรวจสอบรายชื่อได้ใน www.jpr26.com สำหรับใบอนุโมทนาได้จัด

ส่งให้ทางไปรษณีย์แล้ว หากใครยังไม่ได้รับหรือมีปัญหาให้ติดต่อ พล.ต.อดุลย์ศักดิ์ ฯ 

 ซึ่งปรากฏว่ามีเพื่อนสมาชิก จปร.26 ร่วมลงแข่งขัน 6 ก๊วนด้วยกัน ทำการช๊อตกัน T-off เวลา 
1200  สรุปผลการแข่งขันได้ว่า มีทั้งได้และเสีย อันเป็นธรรมดาของสัตว์โลก ... จากนั้นเวลา 1800 

คณะกรรมการรุ่น (โดยเฉพาะผู้ที่ลงดวลวงสวิงกับเขาด้วย)ต่างกระหืดกระหอบอาบน้ำแต่งตัวมาเข้าร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการรุ่น ครั้งที่ 4/2554 ณ ห้อง VIP ก่อนที่จะขึ้นไปร่วมงานเลี้ยงบนชั้น 2 ของสโมสร
ในเวลา 1900 ... โอกาสนี้ฝ่ายเลขาฯ ขออนุญาตเรียนสรุปผลการประชุมให้กรุณาทราบโดยทั่วกันดังนี้  

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรุ่น	จปร.26	ครั้งที่	4/2554		เมื่อ		24		ธันวาคม		2554 
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	 2.	 	 สถานภาพเงินกองทุน	 จปร.26  สรุปสถานภาพเงินกองทุน จปร.26 

ประจำเดือน ธ.ค.54 โดยยกยอดมาจากเดือน ก.ย.54  เป็นเงิน 3,050,869.86  บาท 

	 รายรับ			 

 - รบัเงนิบำรงุรุน่จาก พล.ท.ดรณั ฯ, พล.ต.เลอชยั ฯ, พล.ต.ทรงศกัดิฯ์, พล.ต.วนัชยั ฯ, 

พล.ต.เกรยีงไกรฯ และ พล.ต.ดนยัพฒัน ์ฯ     รวมรายรับ		9,000			บาท	

	 รายจ่าย 

 - ช่วยงานสวดพระอภิธรรมศพบิดา พล.ต.อดุลยเดช ,   

   พ.อ.การุณ ฯ และ  พ.อ.ชลิตฯ 28,500 บาท 

 - ช่วยงานสวดพระอภิธรรมศพ พล.ต.วิพัฒน์ ฯ 21,500 บาท 

 - ค่าของขวัญผู้รับพระราชทานยศพลตรี 10,800 บาท 

 - ค่าของขวัญผู้รับพระราชทานยศพลโท 10,800 บาท 

 - ค่าของขวัญผู้รับพระราชทานยศพลเอก 6,000 บาท 

 - ค่าจัดส่ง SMS รุ่น จปร.26 4,800 บาท 

 - สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มูลนิธิศิษย์เก่า ตท. 30,000 บาท 

                                                        รวมรายจ่าย	 121,400	 บาท 

 ปัจจุบันคงเหลือเงินกองทุน	จปร.26	 2,929,469.86		บาท 

 

 3.	 แก้ไขบัญชีเงินฝากของรุ่น ฝ่ายเหรัญญิกขอแก้ไขบัญชีเงินฝากของรุ่นที่ใช้ในการโอนเงินบำรุงรุ่น หรือกิจการที่เกี่ยวกับรุ่น  

จากเดิม  บัญชีธนาคารทหารไทย  สาขากองบัญชาการกองทัพบก  ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการ จปร.26  ประเภทออมทรัพย์ เลขที่   

077-2-12788-2 เปลี่ยนเป็น		บัญชีธนาคารทหารไทย		สาขา	สรงประภา	ชื่อบัญชี	กองทุนสวัสดิการ	จปร.26		ประเภทออมทรัพย์	

เลขที่	135-2-26813-8	แทน 

 

 4.	 การจัดงานเลี้ยงรุ่นประจำปี	 2555	 	 เพื่อเป็นการกำหนดแผนงานที่ชัดเจนให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้มีเวลาเตรียมการ

จัดงานเลี้ยงรุ่น ประจำปี 2555  ที่ประชุมไดม้มีตกิำหนดแผนงานในชัน้ตน้ไวว้า่  การจดังานเลีย้งรุน่ จปร.26 ประจำป ี2555  กำหนดจดั

งาน  ณ  โรงแรมใหมท่ีส่วนสน(กำลงักอ่สรา้ง)  อ.ปราณบรุี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  ในวันเสาร์ที่  28  เมษายน  2555  โดยรุ่นจะให้การ

สนับสนุนเพื่อน ๆ และครอบครัวที่มาร่วมงานเช่นเดยีวกบัในปทีีผ่า่นมา  สำหรบัแนวทางการจดังานขอความอนเุคราะห ์ พล.ท.ชาตอดุม  

ในเรือ่งการจองสถานที ่ พล.ต.อภชิยั (ผบ.ศร.) และ พล.ต.เยาวดนัย (ผบ.มทบ.15)  ในเรื่องจัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวก  

มีแผนงานเบื้องต้นว่าในปีนี้จะทำบุญที่วัดแหลมเจ้าสัว ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 28 เพื่อเปิดโอกาสให้ชมความคืบหน้าการสร้างพระอุโบสถ  

(จากเงินที่เราทอดกฐิน) มีการทำบุญเลี้ยงพระ และจัดทำโครงการจักรยานเพื่อน้องให้กับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ตามคำแนะนำของ  

พี่เสริฐ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟและบรรดาครอบครัวจะมีเรือของตำรวจน้ำนำเที่ยวเยี่ยมชมเกาะแก่งต่าง ๆ รวมทั้งการละเล่นชายหาด 

ทั้งขี่ม้า  ลง Banana Boat  การทัศนาจรหาดทรายใหญ่ซึ่งขณะนี้พี่ตุ้ม (พ.อ.ทิวะพร) กำลังเสาะแสวงหาไว้คอยต้อนรับ 

 

 5.	 การจัดกิจกรรมเพื่อเงินกองทุน	 จปร.26 เพื่อเป็นการจัดหารายได้เข้ากองทุน จปร.26 และจัดเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับงาน

เลี้ยงรุ่น ประจำปี 2555 ที่ประชุมมีมติให้จัดกจิกรรมหารายไดด้ว้ยการจดัแขง่ขนักอลฟ์ขึน้  โดยมอบหมายให ้พล.ท.ชำน ิ รกัเรอืง เจา้กรม

ยทุธบรกิารทหาร  เปน็ผูด้ำเนนิการในภาพรวม  ในชั้นต้นพี่อ้ายได้กำหนดแผนการไว้ว่าจะจัดประมาณปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือน

เมษายน 55  โดยใช้สถานที่สนามกอล์ฟ เลควูด บางนา  สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ อยู่ระหว่างการประสานงาน  งานนี้ท่านประธานรุ่น

ฝากขอความร่วมมือเพื่อน ๆ ที่มีศักยภาพได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อรุ่นของเราด้วยครับ 

 

 6.	 กิจกรรมทัวร์ธรรมะเสริมบารมี  เพื่อเป็นการเอาใจบรรดาเพื่อน ๆ ที่มีลุ้นในปีมังกรทองนี้ตลอดจนครอบครัวที่สนใจ   

ท่านประธานรุ่นได้กำหนดให้จัดกิจกรรมทัวร์ธรรมะขึ้นโดยต่อเนื่องภายในปีนี้  เริ่มดำเนินการในเดือน มี.ค.55 เป็นต้นไป  โดยจะนำ 

สมาชกิจปร.26 และครอบครวั ทวัรไ์หวพ้ระและสิง่ศกัดิส์ทิธิส์ำคญัซึง่ปกตจิะไมเ่ปดิใหบ้คุลลทัว่ไปไดเ้ขา้ชม ตวัอยา่งเชน่พระพทุธรปูหยก   

วัดเบญจมบพิตร  พระพุทธรูปโบราณ และพระพุทธรูปสำคัญในพระอารามหลวงต่าง ๆ  ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบเพื่อจองที่นั่งในแต่ละครั้ง

กันต่อไป  ( จบทัวร์แต่ละทริป มีเลี้ยงอาหารอร่อยในพื้นที่ด้วยนะครับ ) 
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งานเลี้ยงสังสรรค์ ยินดี ปีใหม่  จปร.26 

หลัง 

 

 จบการประชุมของคณะกรรมการรุ่น เวลาประมาณ 1900  

งานเลี้ยงสังสรรค์ได้เริ่มขึ้น  ณ ห้องกาสะลองคำ ชั้น 2 สโมสร

สนามกอล์ฟ ทบ.  โดยบรรยากาศของงานเป็นไปแบบเป็นกันเอง 

มเีพือ่น ๆ และครอบครวัมารว่มงานประมาณ 70 ทา่น งานนีพ้ีน่อ้ย 

(พล.ต.เกรียงไกร) และพี่เหลง (พล.ต.บุญธรรม) ต้อนรับขับสู้

ในฐานะเจา้ของพืน้ทีอ่ยา่งเตม็ที ่ทัง้จดัเตรยีมสถานที ่อาหารบฟุเฟต่ ์ 

พนกังานตอ้นรบัและบรกิารครบครนั ซึง่ตอ้งขอขอบคณุเปน็อยา่งสงู

ไว้ ณ โอกาสนี้... ได้ยินเสียงแว่ว ๆ จากท่านประธานว่า  

  “แล้วจะมารบกวนใหม่อีกหลายครั้ง กรุณาเตรียมตัวด้วย...ฮา”  

 ... เวลา 1930 พิธีกร (ลุงเมฆ) เรียนเชิญท่านประธาน

ขึ้นมาพบปะกับเพื่อนฝูงบนเวที จากนั้นท่านประธานทำหน้าที่เป็น  

ผู้แทนรุ่นมอบของขวัญแสดงความยินดีกับ พลเอก 2 ท่านแรก  

ของรุ่น (พล.อ.กันตภณ และ พล.อ.สมหมาย) ของที่มอบให้

เป็นรูปหล่อพระสยามเทวาธิราชของวัดสุทัศน์วราราม ซึ่งจัดสร้าง

ไว้นานแล้ว  ลุงเมฆแกอุตส่าห์ไปค้นคว้าหามาตามคำแนะนำของ

ท่านประธานจนได้ 

 ... ลำดับต่อไป พล.อ.กันตภณ เป็นผู้แทนมอบ

ของขวัญแสดงความยินดีให้กับผู้ได้รับพระราชทานยศพลโททั้ง 6 

ท่าน (พล.ท.สมพงศ์, พล.ท.จิตตสักก์, พล.ท.ชำนิ, พล.ท.

รวมพล, พล.ท.พิสุทธิ์ และ พล.ท.ชาติอุดม) ซึ่งพลโทใหม่ของ

เราต่างมาร่วมงานกันครบถ้วน ... ตามด้วย พล.อ.สมหมาย 

เปน็ผูแ้ทนมอบของขวญัแสดงความยนิดใีหก้บัพลตรใีหม ่ (พล.ต.

ก้องเกียรติ, พล.ต.ธนาคาร, พล.ต.สนทัต, พล.ต.อำนาจ, 

พล.ต.บัญชา) มาร่วมงานได้ 5 ท่านจากจำนวนเต็ม 10 สำหรับ 

อีก 5 ท่าน ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้นั้นกรุณาติดต่อขอรับ

ของขวัญแสดงความยินดีได้ที่ลุงเมฆนะครับ 

 ... หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการอย่างกระชับแล้ว  ทีนี้ก็เข้าสู่

ความรื่นเริงกันเต็มรูปแบบ  มีเพื่อน ๆ และครอบครัวพลัดกัน

ออกมาร้องเพลงให้ความบันเทิงกับผู้ร่วมงานอย่างไม่ขาดสาย 

เริ่มต้นที่พี่ป่อง(พล.ท.รวมพล) ในฐานะที่แต่งตัวมาร่วมงานได้

สุดหล่อมาก ๆ ตามด้วยพี่ขน(พล.ต.บัญชา) ท่านนี้ลุงเมฆบอก

ต้องรีบให้แกร้องก่อน เดี๋ยวจะมาติดลมอยากจะร้องเอาอีตอน

งานใกล้เลิกแบบเมื่องานเลี้ยงรุ่นที่พัทยา แล้วมาบ่นว่างานเลิกเร็ว

ไป และอีกเหตุผลหนึ่งที่น่าเห็นใจคือ ต้องเปิดโอกาสให้พี่แกก่อน

จะได้รีบกลับไปจัดงานเลี้ยงอำลาชีวิตรับราชการได้ทัน...ฮา 

นอกจากนี้ยังมีเพื่อน ๆ และครอบครัวหลายท่านผลัดกันออกมา

ครวญเพลงให้ความสำราญแก่เพื่อนร่วมงานและตัวเอง สลับด้วย

การจับสลากมอบของขวัญอยู่เป็นระยะ 
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 ... ที่เรียกเสียงหัวเราะได้เป็นกอบเป็นกำเห็นจะเป็น

ตอนพิธีกรเชิญคู่บ่าวสาวล่าสุดของรุ่น (พี่ปานกับน้องอี๊ด) 

ออกมาสมัภาษณค์วามประทบัใจในกนัและกนั  โดยตบทา้ยดว้ย 

คำถามที่ว่าจะสามารถลบสถิติพี่น้อยในการมีบุตรอายุน้อย

ทีส่ดุของรุน่ไดห้รอืไม ่ กอ่นลงจากเวทพีีป่านฝากประชาสมัพนัธ ์

ให้เพื่อน ๆ ที่ไม่ได้ไปร่วมงานแต่ง สามารถเปิดชมบรรยากาศ

งานแต่งของพี่ปาน & น้องอี๊ด ได้ที่ www.jpr26.com 
 ... ตามด้วยพี่น้อย (เกรียงไกร) ออกมาขอใช้สิทธิ์

ทีถ่กูพาดพงิ เลา่เบือ้งหลงัใหฟ้งัถงึบรรยากาศการครองตำแหนง่ 

ซามูไรพ่อลูกอ่อน และการมีลูกเล็ก มีเมียเด็ก แถมด้วยมี

พ่อตาแม่ยายอายุน้อยกว่า เรียกเสียงฮาดังลั่น ตบท้ายด้วย

คำคมสอนใจนักกอล์ฟว่า “ไอ้พวกที่มาแจ้งขอเปลี่ยนแคทดี้ 

โปรดทราบ...ที่เหลืออยู่แก่กว่าเก่า มึงจะเอาไหม?”...ฮา ฮา 

 ... ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนแป๊ปซี่ (พ.อ.นิรุช) 

ที่จับสลากได้รางวัลใหญ่เป็น  Blue Chivas  1  ขวด  และ
ด้วยความดีใจเลยครวญเพลงตามแนวถนัดให้เพื่อน ๆ ได้

รำลกึถงึอดตีเสยีหนึง่เพลง หลายคนฝากบอกวา่ “รอ้งไดไ้พเราะ

เหมือนเดิม แต่จะให้ดีเปิดขวด Chivas เมื่อไหร่อย่าลืมบอก
จะตามไปฟังเพลงอีก...ฮา”  

 ... เวลา  2230 จบงาน ... ต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน

ด้วยความสุขและรอยยิ้ม ...(เสียดายแทนคนไม่มาจัง !!!) 

 งานนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อน ๆ หลายท่านที่มีน้ำใจให้การ

สนับสนุน ดังนี้  

 พล.ท.วิเชียร  สนับสนุนเหล้า ไวน์ (นับจำนวนไม่ทัน)  

และเนื้อย่างจานเด็ด 15 กิโลกรัม 

 พล.ท.ชำนิ  สนับสนุนดนตรี  นักร้อง  พร้อมทั้ง 

ก๋วยเตี๋ยวแขกอีก 200 ชาม  

 พล.ต.ธนดล   สนบัสนนุของขวญัจบัสลากเปน็ไวน ์389   

จำนวน  2 ขวด  

 พล.ต.สถาพร   มอบแฮนดี้ไดร์ มาให้เป็นรางวัล 

จับสลาก 10 รางวัล  

 พล.ท.สุรพงษ์   มอบของขวัญจับสลาก มีไวน์ 407, 

Chivas, Black Label, Gold Label อย่างละ 1 ขวด  
 พ.อ.ประเสริฐ   มอบของขวัญจับสลาก 40  ชิ้น 

 พล.อ.สมหมาย  มอบ Black Label   1  ลิตร  
 พ.อ.ประพัฒน์   มอบเบียร์ช้างขวดเล็ก 4  โหล 

 พล.ต.อภิชัย   สนับสนุนเป็นเงิน 3,000  บาท 

                                   ลุงเมฆ  รายงาน 
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 ฤดูนี้จะมีอะไรดีเท่าหนีน้ำขึ้นเหนือแอ่วล้านนา.........ณ เมืองพร้าว..สำเนียงชาวบ้านล้านนา “ปร้าว”...ถ้าภาคกลางก็ “ป่าว”  

ก็ขอแจ้งข่าวป่าวประกาศ.....ทุก ก.ย.ของทุกปี   จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารชั้นยศนายพล  ชาว จปร.26 หลายท่าน

ก็ได้รับโปรดเกล้า ฯ เลื่อน ยศ พล.อ.  พล.ท.  พล.ต. ก็ขอแสดงความยินดีและดีใจกับทุกท่านด้วยที่ได้รับความก้าวหน้าในการรับราชการ

....และให้กำลังใจเพื่อนที่แหงนคอดูฟ้า  เมื่อไรดาวจะหล่นมาเพิ่ม...เมื่อเปลี่ยนงบประมาณใหม่หลายคนเปลี่ยนที่ทำงาน  ใครไปไหนกัน

บ้าง เท่าที่แวะเวียนมาทักทายอิ๊กคิว   ก็มีเพื่อนเป๊าะกลับจากใต้มาเป็นคณะทำงานชายแดนด้านมาเลเซียที่ชั้น 5 บก.ทบ. ...เพื่อนติ๋ว จาก

สูงสุดสู่สามัญ  อยู่หน้าห้อง เสธ.ทบ. ...เพื่อนธนู จาก กอ.รมน. ไต่บันไดเข้าสู่จุดศูนย์กลางของอำนาจที่หน้าห้อง ผช.ผบ.ทบ.(1) อีกเช่น

กัน ...เพื่อนปั๋ง ดร.คนล่าสุดของ จปร.26 อยู่สำนักงาน ปล.กห. ใครอยากรู้เพื่อนปั๋งมีวิสัยทัศน์อย่างไรแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ ... 

เพื่อนอีส (พล.ต.บวรรัตน์  ไมตรีประศาสตร์) ประจำหน้าห้อง ผช.เสธ. ทบ.ฝกพ. … เพื่อนตุ้ย(พล.ต.อำนาจ  รัตนภานพ) ปฏิบัติงานที่ 

สำนักงานตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง ทบ.  ...และที่เกือบแจ้งข่าวคนหายของรุ่นก็ พ.อ.วีระศักดิ์ โคตรวีระ(ชื่อเดิมสกุลเดิม) มาเสนอหัวข้อ

วิจัย “การจัดกำลังรบแบบ 3 ของกองทัพบกเหมาะสมอย่างไร”  ยังเป็น นปก.ทภ.3 อยู่  แจ้งข่าวล่าสุดมาว่า  “ปีหน้ากูเกษียนแล้วโว้ย” 

...และที่มารายงานตัวอิ๊กคิวก็เพื่อนหยาด...เดี๋ยวนี้ผมทำงานอยู่ที่  1) ศปภ.กห. เป็นเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย (โยน 

e.m.ball)  2) คณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียกองทัพบก  3) ศพส. (ศูนย์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ) เห็นไหมล่ะ

คนนี้เขาไม่เบา  และที่ทราบข่าวมาว่ากำลังสนใจทำ ดร. ฟังซัวร์เพื่อจะแข่งกับ ดร.เฉลิม อีกด้วย.....ก่อนจากกัน เพื่อนหยาดอยากให้ส่ง

หนังสือเวียนของรุ่นนอกจากส่งได้ที่ทำงานทั้งสามแล้วยังส่งได้ที่ 46/4 ถ.เทศบาล 15 อ.วารินชำราบ จ.อุบล 34190 ก็ได้ ......บนความ

ยินดีกับเพื่อนบางคน ก็ขอเสียใจกับมวลมิตรอีกหลายท่านที่ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมด้วยกัน  ใครเป็นใคร เปิดหนังสือรุ่นดูได้ ใครอยู่ เขต

ดอนเมือง หลักสี่ สายไหม ลำลูกกา บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย บางพลัด พุทธมณฑล ทวีวัฒนา หนองแขม สามพราน อาทิ ..... ใคร

บอกว่าผมเอาอยู่เป็นเสร็จทุกราย เช่นผู้การเรือล่ม(กานต์)อยู่ใกล้ ๆ กับอิ๊กคิวที่สรงประภา เรียบร้อยโรงเรียนดอนเมือง ...อีกท่านบ้านอยู่

พระราม 5 โดนนำ้ไลห่นไีปอยูบ่างบอน นำ้กต็ามรงัควาญ เจา้ตวับอกวา่ ถา้ตามมาอกีกจูะขนของกลบัราชบรุ ี  แลว้ไงเพือ่นน ุถามไถเ่อาเอง   

... แต่ที่แน่ ๆ คนอื่นเขาประสบทุกข์กับภาวะน้ำท่วมแต่ก็มีเพื่อนเราต้องการให้น้ำท่วมไม่ยอมเปลี่ยนกำหนดการแต่งงาน  ณ ราชนาวี

สโมสร .....เพื่อนปานว่าแน่แต่เพื่อนตุ่นแน่กว่า  อาศัยเหตุน้ำท่วมแยกกันอยู่กับภรรยาสุดที่รัก  อิจฉาจังทำได้ไง ? .....ท่ามกลางวิกฤตอัน

สาหัสหนีมหาอุทกภัยกันจ้าละหวั่น  ย่อมเห็นเรื่องหลากหลาย เช่น เพลงของคาราบาว “น้ำท่วมยิ่งมากเท่าไหร่ น้ำใจไทยยิ่งมากเท่านั้น 

เราคนไทยไม่เคยทิ้งกัน เราคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน จะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกัน จะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”  และยังมีอีกมากมายที่ไม่เคยได้รู้ 

เช่น ชื่อลำคลอง ถนนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ หรือกระบวนการบริหารจัดการน้ำ ...จากสาเหตุมหาโอฬารไพศาลทุกวารีภัยครั้งนี้  มี 

นวัตกรรมเพื่อความอยู่รอดหรือเอาตัวรอดเกิดขึ้นมากมาย เช่น ยานขนส่งทางน้ำชนิดและประเภทต่าง ๆ  ทั้งใช้ลาก ดัน จูง ติดเครื่อง.....

เกิดการโขลกสับราคาของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับน้ำท่วมอย่างมหาศาล...และที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคนไทยช่วยเหลือตัวเองไม่เป็น และ      

ผู้ปกครองของไทยเขาแบ่งเส้นน้ำตามเขตการปกครอง วันนี้ นนทบุรี ปทุมธานี น้ำอยู่ได้  แต่กรุงเทพฯ เขตน้ำห้ามเข้า  ฮาๆๆๆ .....และก็

มีคนไทยอยู่บ้านติดกันไม่เคยพูดกันกลับมาทักทายปราศรัยสารทุกข์ ยิ้มแย้มให้กัน ช่วยเหลือแบ่งปัน......แต่บนความทุกข์โศกของ     

ชาวบ้าน ก็ยังมีพวกเห็นแก่ตัว  ก็ผีดูดถุงยังชีพทุกระดับ  ทั้งชาวบ้านธรรมดาจนถึงนักการเมือง  ยังดีนะที่ “คนส่วนใหญ่มีจิตอาสา” จึง

ทำใหพ้วกเราฝา่วกิฤตนีไ้ปได ้ .....ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทีม่ากกวา่นำ้กค็อื การทีค่นเหน็แกต่วั การแยง่ถงุยงัชพีถงุเดยีว มนัจะกนิไปไดก้ีว่นั 

แต่ตัวเรานั้นจะต้องอยู่เป็นเดือน จะอยู่ได้ต้องแบ่งกัน.....ด้วยน้ำใจ  น้ำท่วมคราวนี้มีอะไรเยอะอย่างที่กล่าวข้างต้นมาบ้างแล้ว แต่ที่เห็น

คือทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น ทำให้ชุมชนรักกันมากขึ้น ครอบครัวได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น  ดังนั้น น้ำจึงสอนให้เราเห็นเรื่องอย่างที่กล่าวไว้  “สิ่ง

ที่เป็นไปไม่ได้ ก็เป็นไปได้ ” If you can see inversible,you can do the impossible. 

 อิ๊กคิวขอวกกลับมาเรื่องของตัวเองหน่อย ตอนน้ำท่วมใหม่ ๆ ได้เขียน  “ว่าด้วยน้ำท่วม” เมื่อ  2 ต.ค.54 “ปรัชญา 

เศรษฐศาสตร์ ทุนนิยม หรือสังคมโลกาภิวัฒน์ กระตุ้นให้คนใช้จ่ายหรือการสะสม เพื่อตอบสนองความต้องการโดยมีเป้าหมายให้เกิดการ

หมนุเวยีนทรพัยากร (หรอืการทำลาย) เปน็หว่งโซ ่ แตท่รพัยากรจะมเีพยีงพอการตอบสนองความตอ้งการของคนหรอืไม ่  ยงัไมม่ใีครตอบได ้

แต่ที่แน่ ๆ ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเราจะเอาทรัพยากรที่ไหนมาตอบสนองความต้องการนั้นได้อย่างเพียงพอ 

เพื่อนถึงเพื่อน	......	9	ธ.ค.54	
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 กลับมาดูน้ำท่วมที่บ้านเรา 2554  ตามปรัชญาเศรษฐศาสตร์ทุนนิยม ตั้งแต่ อิ๊กคิวเริ่มเข้ารับราชการโดยมุ่งหวังบั้นปลายของ

ชวีติมคีวามมัน่คง  ไดล้งแรง  ลงใจ แสวงหา สะสม  สิง่ทีค่ดิวา่ถา้มแีลว้จะมคีวามสขุ “บา้น” ปจัจยัทีส่ำคญั  ไดเ้ขา้โครงการกูเ้งนิ ธอส. .....

เอาล่ะว่ะ เมื่อเกษียณแล้วจะมีบ้านอยู่ ไม่เป็นคนเร่ร่อน  ด้วยน้ำพักน้ำแรง (มนุษย์เงินเดือน) ยอมละความสุขความสบายเบื้องต้นของ

ชีวิตรับราชการ  โดยมุ่งหวังเมื่อเกษียณจะได้มีบ้านอยู่อย่างมีความสุข (เกษียนปี 58) .....เริ่มเป็นลูกหนี้ชั้นดี (จ่ายตรงเวลา) แด่ผู้เมตตา

บนหลังคน (ธนาคาร) ตั้งแต่ปี 2530  .....อนิจจา ปัจจุบัน 2554  ยี่สิบสามปีผ่านไป บาปบริสุทธิ์ที่ไม่รู้จะกล่าวโทษผู้ใด  อภิมหาวารี

หลั่งไหลอย่างท่วมท้น (ครึ่งคอที่สรงประภา) .....ความฝันที่มนุษย์เงินเดือนผู้หนึ่งที่เก็บหอมรอมริบ  เป็นลูกหนี้ชั้นดีตามคำเยินยอของโลก

ทุนนิยม  (ผู้ซื่อสัตย์ต่อนายทุน) ก็มาพังมลายไป .....ดีนะที่ได้เคยบวชเรียน คำสอนของพุทธองค์ผุดขึ้นมา .....ประโยชน์มหาศาลได้นำมา

ปลอบตัวเองและคนในครอบครัว “เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ” .....ความสุขเกิดจากการเสียสละ บริจาคออกไป ...เกิดจากการให้ ลด ละ ...

เครื่องร้อยรัดทั้งปวง มีแต่พอเพียง ถ้าเรา ลด ละ เลิก การสะสมเป็นหลัก ก็จะไม่มีอะไรมาร้อยรัดเกินจำเป็น ...ความตรึงเครียด ความ

เศร้าสร้อย ความกังวลเป็นห่วงต่าง ๆ นานา ด้วยเหตุน้ำท่วมหรือสาเหตุใด ๆ ก็จะบรรเทาได้ ...สิ่งใด ๆ ที่มีมากเกิน(ยอมตัดใจ)แทนที่จะ

เป็นความสุข ก็กลับกลายเป็นทุกข์ทั้งในยามปกติและยามวิบัติ .....นี่แหละเครื่องปลอบประโลมใจอิ๊กคิวและครอบครัว .....ก็ขอส่งแนวคิด

ไปยังเพื่อน ๆ ที่ร่วมชะตากรรมด้วยกัน ได้ปรับนำไปใช้กัน.....เผื่อความทุกข์โศกจะได้ไม่มากมาย “หาเอาใหม่ได้ครับ” 

              ปีหน้า  อย่ากลับมาอีกเลย  นะ  น้องน้ำ 

            

......................อิ๊กคิว 

ซุบซิบ	อีสาน	

 เพือ่น ๆ ชาวภาคอสีานแหง่กองทพัภาคที ่ 2 ขอสวสัดปีใีหม ่ 2555 กบัเพือ่น  
จปร.26 ทกุ ๆ คน ..... ในปทีีผ่า่นมาคนอสีานนบัวา่โชคดีที่น้ำไม่ท่วมหนักเหมือนภาค  
อื่น ๆ แถมยังได้บุญกุศลจากการจัดกำลังไปช่วยที่ กทม. อีกต่างหาก ..... อีสานใน
ปัจจุบันจึงนับเป็นเมืองที่น่าอยู่ ..... ที่ดินแถวอีสานราคาถูกยังมีอีกมาก ใครอยากหนีน้ำ
ท่วมก็เชิญ ...แต่ไม่แนะนำไปซื้อแถววังน้ำเขียวนะเดี๋ยวจะยุ่ง พลอยถูกรื้อไปกับเขาด้วย 

 เพือ่น ๆ จปร.26 และครอบครวัในอสีานกต็า่งมคีวามสขุกนัทัว่หนา้ ..... ทา่นรองแมท่พัติง่ (พล.ต.เชาวลติ) ตอนนีไ้ปรบกบัโจรใต้
ร่วมกับพี่โสภณที่ปัตตานี คงใกล้จะพูดจะฟังภาษายาวีได้รู้เรื่องแล้วกระมัง  นาน ๆ ทีที่พี่ติ่งมีโอกาสกลับมาโคราชตามภารกิจบังคับ 
เพื่อน ๆ จปร.26 ในโคราชก็จะนัดสังสรรค์กันเป็นประจำ ..... เร็ว ๆ นี้ก็เมื่อ 7 ม.ค. 2555 มีเพื่อนฝูงในโคราชมาพบปะสนุกสนานกันพอ
สมควร อาทิ พี่แก่ (พ.อ.วิชา) ท่านนี้จัดเป็นตัวยืนของทุกงานแถว ๆ โคราช มางานสังสรรค์ทีไรก็ไม่พลาดร้องเพลงไพเราะให้เพื่อน ๆ ฟัง 
นอกจากนี้ การเล่าเรื่องตลก ๆ ท่านก็มีมุขเด็ดมากมาย .....นี่ท่านก็พึ่งเล่าให้รู้กันว่า สุนัขทั่วจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นต้องพูดภาษา
สุพรรณบุรีกับมัน ๆ ถึึงจะฟังรู้เรื่อง อย่างเช่น “ไอ้เขียว” ต้องพูดว่า “ไอ้เขี้ยววว... (เน่อ ๆ)” มันถึงจะฟังออก ..... วันนั้นพี่เสี่ยว (พ.อ.
มหพนธ์) มาร่วมงานด้วย  เพื่อน ๆ จึงรู้ว่า ตุลา 55 นี้ พี่เสี่ยวจะเกษียณแล้ว (แต่ก็ยังดูหนุ่มอยู่)  ..... สำหรับเพื่อนที่อยู่แถว บก.ทภ.2 ถ้า
ใครไปแถว ๆ นั้นพวกเราที่นั่นก็มีพี่เนี้ยว (พ.อ.ประทีป) หน.สง.รองแม่ทัพติ่ง เฝ้าอยู่นั่น และมีพี่หน่อย (พ.อ.พีระพงษ์) คุมส่งกำลัง
อาหารเที่ยงแถว ๆสโมสรร่วมเริงไชย....สำรวจกันแล้วที่โคราชมีเพื่อนเราตั้งใจจะฝังรกรากหลังเกษียณอยู่หลายคนเหมือนกัน ที่เห็นก็พี่
ติ่ง, อุ่ย (พ.อ.ไชยพร),แดง (ธนกร) ,ศิริวิทย์, น้องนาง, ต้อ (สิทธิ), เสี่ยว, เนี้ยว, หน่อย, นวย (ดรัณ), ปั๋ง, อ่อด (ธีระพงษ์), ต้อย (สมทรรศ
)  และพี่แก่ ซึ่งรายนี้มี  บ้านหลายหลัง (ไม่รู้จะไปอยู่ชัยภูมิหรือเปล่า) ..... ดังนั้นอีก 5 - 6 ปีข้างหน้าพอเกษียณแล้วคงตั้งก๊วนได้เยอะอยู่  
พวกเรายินดีต้อนรับเพื่อน ๆ ที่ยังไม่มีฐานที่มั่นบ้านช่องเชิญมาที่โคราชได้นะ  จะบอกให้ 
 พี่วุฒิ ผบ. จทบ.บ.ร. ใหม่ ๆ ถ้าจะฟิตเปี้ยะ ออกทีวีช่วยเหลือประชาชนบ่อย ๆ แต่ถ้าจะให้ดีอย่าลืมเอาเพื่อนโหน่ง (ธนเศรษฐ์) 
ไปออกรายการด้วยจะได้มีลุ้นหน่อย ..... พื้นที่ จว.101 ใครทุกข์ใจเดือดร้อนสามารถไปหาพี่อุ่ย (ชินเซน) ได้  มีหลายสาขาแล้ว อาหาร
ญี่ปุ่นรสเลิศ ไม่เพี้ยน ราคามิตรภาพ ควบคุมคุณภาพโดยคุณนายแอ๋วภริยาคนเก่ง  แต่ไม่แนะนำให้ไปเซ็นต์กินนะครับ  .....จทบ.ร.อ.   
น่าจะแกร่งที่สุดในอีสาน เพราะมี รอง ผบ. เป็นรุ่น 15 ทั้งคู่ คือพี่จุ้ยและพี่สมทรรศ .....สำหรับพี่จุ้ย เม.ย. นี้มีลุ้นอีก เพราะจะเกษียณใน 
ต.ค.56  พร้อมพี่น้องนาง ซึ่งรายนี้เป็นผู้ที่เข้าใจสัจจธรรม  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  นั้นไม่เที่ยง  อดีตเคยเป็น ผบ. พัน, ผบ. ป. ผ่านสมรภูมิ
ต่าง ๆ มาก็เยอะ  จะให้เกษียณแค่พันเอกพิเศษก็ให้มันรู้ไป... (นึกอิจฉา นายพลหญิงฯ แถวส่วนกลางนิดหน่อย...) 
 พี่เมธ มทบ.24 อุดร อยู่ร่วมกับพี่สุ่ม (ทศพล)  ก็คงม่วนชื่นดี ไม่มีข่าวตื่นเต้น.... ที่อุดรเรายังมีเพื่อนผู้ลึกลับอยู่อีกคนหนึ่ง เดี๋ยว
จะลืมกันไป ก็พี่ตู่ (ไกรฤกษ์)  ที่ยังยิ้มแย้มแจ่มใสดีเหมือนเดิม ..... ส่วนที่สกลนคร พี่ต้อ (สิทธิ)  ผบ.จทบ.ส.น. นั้น ท่านเข้มแข็งดี มีงาน
เด่น ๆ มากมายนำไปแถลงที่กองทัพตลอด ไม่ว่าเรื่องเดินเท้าร้อยใจ (เดินทางไกล+พัฒนา+ปจว.+มอบบ้าน), จัดคอนเสิร์ตเทอด
พระเกียรติโดยใช้วงดุริยางค์ของหน่วยเอง หรือการพัฒนาด้านกองหนุนฯ  อีกมากมาย  ซึ่งแม้แต่เพื่อนแดงที่อยู่ด้วยยังไม่สามารถ
สาธยายได้ครบถ้วนกระบวนความ .....        จบข่าว... อีสาน 
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ข่าวสารจาก	ทภ.3 

จปร.26	ณ	ชายแดนภาคใต้ 

 ผ่านมาแล้ว 3 เดือน หลังจากปรับย้ายครั้งใหญ่ประจำปี เมื่อ ต.ค.54 ... ยังไม่ค่อย
ได้เจอะเจอเพื่อน ตท.15 ในภาคใต้ ก็เลยไม่ค่อยจะทราบความเคลื่อนไหว ..... เอาเป็นว่า
ฉบับนี้ขอรายงานให้ทราบเป็นเบื้องต้นก่อนว่า หลังจากปรับย้ายกันแล้ว พวกเราไปอยู่ทีไ่หน
กนับา้งกแ็ลว้กนันะครบั ..... เริม่จากในพืน้ที ่ จชต. กอ่น  ใตส้ดุ จว.นราธวิาส ทีน่ีด่แูลว้ไมม่ี
เพือ่น ตท.15 อยูเ่ลย ..... ยอ้นกลบัขึน้มาที ่จว.ยะลา คา่ยสรินิธร  โอ้โห เพียบเลย!!! เริ่มตั้งแต่ 

  พล.ต.อัคร  ทิพโรจน์ (พี่ทิพ) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. 
  พล.ต.เลอชัย  มาลีเลิศ(พี่แอ๊ะ) ผบ.จทบ.ชุมพร/ เสธ.รมน.ภาค 4 สน. 
  พล.ต.ชวลติ  เรยีนแจง้ (พีแ่ดง) รอง ผบ.ศนูยบ์รูณาการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษ 5 จชต. 
  พล.ต.วรารตัน ์ กาฬบตุร (พีก่อ๋ง) รอง ผบ.ศขก.จชต. 
  พ.อ.อัตถเดช  มาถนอม รอง เสธ.รมน.ภาค 4 สน. 
  พ.อ.กิตติ  อาจสัญจร (พี่อ้อ) รอง ผวจ.ฝ่ายทหาร จว.ยะลา 
  พ.อ.ภคิน (ภูมิรัตน์  เปียสวน) ศขก.จชต. 
  น.อ.เพชรภูมิ ฯ นตต.ทอ. ที่ค่ายสิรินธร (คนเนี๊ยจะขึ้นเครื่อง ทอ. ต้องขอเค้า) 
 ที่ จว.ปัตตานี ในค่ายอิงคยุทธฯ ตรวจสอบแล้วไม่มีีเพื่อน ตท.15 อยู่นะครับ  มาที่ ฉก.ปัตตานี (ติดกับค่ายอิงคยุทธฯ) มีพวก
เราอยู่ 2 คน ประกอบด้วย 
  พล.ต.ชวลิต  ชุมประสาน  รอง มทภ.2 เป็น ผบ.ฉก.ปัตตานี  และ  พ.อ.โสภณ  จันทร์เปรม เป็น รอง ผบ.ฉก.ปัตตานี 
 ที่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา มี ตท.15  ทั้งทหารบก  ทหารเรือ  และตำรวจ  อยู่หลายคน ได้แก่  
  พ.อ.ภัทรการ (วรการ  แก้วบริสุทธิ์) รอง ผวจ.ฝ่ายทหาร จว.สงขลา  
  พ.อ.นพวงศ์  สุรวิชัย รอง ผบ.พล.ร.5/รอง ผบ.ฉก.สงขลา 
  พล.ร.ท.ทวีป  สุขวินิจ ร.น.   ผบ.ทัพเรือภาคที่ 2 
  พล.ร.ต.ศิริชัย  เทียมศิริ ร.น. รอง ผบ.ทัพเรือภาคที่ 2 
  พล.ร.ต.จรูญ  จาตุรพงษ์ ร.น. ผบ.ฐานทัพเรือสงขลา 
  พล.ต.ต.ชินทัศ  มีสุข รอง ผบ.ตร.ภูธรภาค 9 
 นอกจากนี้ยังมีเพื่อน ๆ ที่ทำงานอยู่นอกพื้นที่ จชต. คือ  พ.อ.ศรีศักดิ์  เลิศล้ำ รอง ผบ.จทบ.ชุมพร,  พ.อ.อภิไชย  สว่างภพ    
รอง ผบ.จทบ.ทุ่งสง, พ.อ.วุฒินันท์  เพชรขาวเขียว  นทพ.ภาค 4, ท้ายสุดก็ พ.อ.ชัยยศ  อุ่นเรือน ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนในหาดใหญ่ ใคร
เจอตัวหรือทราบเบาะแสกรุณาแจ้งให้ออกมามอบตัวเสียดี ๆ ที่แล้วมาเพื่อนฝูงให้อภัยหมดแล้ว 
 คาดว่าคงจะมีการพบปะสังสรรค์เพื่อน ตท.15 ประมาณ ก.พ.55 คงจะได้พูดคุยทราบข่าวคราวการเคลื่อนไหวกันบ้าง ซึ่งจะ
ต้องยกยอดไปรายงานในฉบับหน้าเสียแล้ว  คิดถึงเพื่อนทุกคน สวัสดีปีใหม่ครับ 
          ..........ชายภูมิ 
 

 ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2555  ขออำนวยอวยพรให้เพื่อน ๆ จปร.26 ทุกท่าน  จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสมหวังใน
สิ่งที่ท่านปรารถนาทุกปะการ ขอให้ แข็ง – ยาว – ใหญ่ หมายถึง ร่างกายแข็งแรง มีอายุยืนยาว เป็นใหญ่เป็นโต นะครับ  
 “ฟ้ามีตาคอยดู แผ่นดินมีหูคอยฟัง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” ขอให้กำลังใจกับเพื่อน ๆ ทุกคน สำหรับผู้ที่สมหวังก็ดีใจด้วย คนที่ยัง
ไม่สมหวังสู้ต่อไปนะครับ 
 ข่าวการเคลื่อนไหว จปร.26  ใน ทภ.3 คงไม่มีอะไรมาก เพราะทุกคนยังอยู่ที่เดิม .....ช่วงนี้งานหนัก ๆ ก็มีท่าน รอง มทภ.๓  
พล.ต.ปรีชา จันทร์โอชา ขึ้นเหนือ ล่องใต้ ตรวจงานอย่างใกล้ชิด ขอเชียร์ให้ได้ขึ้นเป็น มทภ.3 เร็ว ๆ นะครับ ..... มีเพื่อนนิวัติชัย  ไปเปิด 
บก.เฉพาะกิจ ตัดทำลายฝิ่นที่เชียงใหม่ ใครผ่านไปผ่านมา ก็แวะเยี่ยมเยียนได้ที่ ป.พัน.7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อ.แม่ริม ..... ข่าวฝากจากพี่ปื๊ด 
พล.ต.สมชัย เครือวิทย์  บอกว่าคิดถึงเพื่อน ๆ มาก อยู่บ้านว่าง ๆ ที่เชียงใหม่  ใครเข้าพื้นที่ชวนด้วยไปไหนไปกัน ..... งานรับเสด็จฯ 
สมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปี ของ ผบ.จทบ.ต.ก. พล.ต.ศรายุธ รังษี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ได้รับคำชมเชยมากมาย  
ขอแสดงความยินดีด้วย ….. ด้าน พล.ต.ปราการ และ พล.ต.เกษม ยังคงรับอาสาเฝ้าชายแดนประเทศด้านพม่าและลาวเหมือนเดิม ..... 
คนอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้  คงไม่ว่ากันนะ.....เพราะต่างก็ยังเหมือนเดิมครับผม 
 ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ปีนี้ปีชงของปีมะโรง ปีฉลู ปีจอ และปีมะแม ควรไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ด้วยตนเอง น่าจะดีนะ 
อย่างน้อยๆ ก็ทำให้สบายใจได้       สวัสดีปีฮ่าฮ่าฮ่า    จปร.26 (ทภ.3) 

“ลูกน้องชายภูมิ”
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ข่าวเพื่อน	ในรั้ว		สปท. 

 ในรัว้ สปท. ป ีงป.55 นี ้ มเีพือ่น ตท.15 เขา้มาอยูก่นัหลายคนนบัวา่มมีากกวา่รุน่อืน่ ๆ ..... ตัง้แตพ่ีป่อ่ง (พล.ท.รวมพล) รอง ผบ.

สปท.,  พี่วิสิษฐ (พล.ท.วิสิษฐ) ปษ.บก.ทท. ช่วยราชการ สปท., พี่ตู๋ (พล.ต.วสุ) ผช.ผบ.สปท., พี่ปาน (พล.ต.จุลพจน์)  ปษ.สปท. (ซึ่งแม้

นำ้จะทว่มกไ็มห่วัน่ไหวสละโสดอยา่งเปน็ทางการ ไปเมือ่ปลายเดอืน ต.ค.ทีผ่า่นมา)..... นอกนีย้งัม ีพีโ่จ ้(พล.อ.ท.วรฉตัร)  มาเปน็ ผบ.วสท.ฯ 

ในวาระของ ทอ. ส่วนใน วปอ.  นอกจากพี่โอ่ง (พล.ท.พนา)  ปษ.สปท.(ชรก.วปอ.) ก็ยังมีพี่ต๋อย (พล.ต.ก้องเกียรติ) ผทค.บก.ทท.(ชรก.

วปอ.)  มีพี่ตุ่น (พ.อ.สรานุวัตร)  ผอ.กองยุทธศาสตร์   แล้วยังได้ต้อนรับ พี่สันต์ (พล.ต.วสันต์) ผทค.บก.ทท. ที่เพิ่งมาช่วยราชการอีกคน  

..... ยัง  ยังไม่หมดครับท่าน  ที่ รร.ช่างฝีมือทหาร ซึ่งอยู่ในสังกัด สปท. พวกเรายังมีพี่ พล.ร.ต.ธนกาญจน์  ดำรงตำแหน่ง ผบ.รร.ชท.ฯ  

ซึ่งหนีบเอา พี่ พ.อ.ชัยฤทธิ์ ไปเป็น รอง ผบ.รร.ชท.ฯ ด้วย ... สิริรวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นก็ ๑๑ คน ไม่ขาดไม่เกิน  อบอุ่นจริง ๆ  ถือเป็นการ

ทดแทนเพื่อน ๆ ตท.15  นศ.วปอ. รุ่นที่เพิ่งจบท้ายสุด  ซึ่งต่างแยกย้ายกลับไปทำงานตามหน่วยต้นสังกัดแล้ว ...ปีนี้ ตท.15 ของเรา

เป็นอันว่าอาวุโสอายุเกินกำหนดที่จะเข้าเรียนหลักสูตร วปอ. กับ ปรอ. ไปเสียแล้ว แต่ยังมีฟางเส้นสุดท้าย คือหลักสูตร วปม. มาให้เพื่อน

ทีอ่ยากเรยีน  ซึง่ตอ้งเกดิป ี๙๘ หรอืออ่นกวา่  (กระซบิวา่ตอ้งใชก้ำลงัภายในขัน้สงูจงึจะสำเรจ็) ...นำ้ทว่มปนีีเ้พือ่น ๆ ตา่งไดร้บัผลกระทบกนั

หลายคน ส่วนผู้ที่โชคดีก็ได้ให้กำลังใจ ช่วยเหลือกันเท่าที่จะทำได้ ขอให้ภาระงานซ่อมแซมคืนสภาพผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยทุกคน

นะครับ. 

 จากการปรบัยา้ยประจำปเีมือ่ตลุาคมทีผ่า่นมา  พวกเราที ่ยศ.ทบ. มกีารเปลีย่นแปลงขยบัโยกยา้ยกนับา้งพอสมควรดงันี ้ ..... พีห่ล ี 

(นวิตัร) เลือ่นจาก รอง จก.ยศ.ทบ.(2) เปน็ รอง จก.ยศ.ทบ. (1) โดยม ีพีแ่ฉะ (กฤษฎา) ยา้ยจาก จก.กร.ทบ. มารบัหนา้ที ่รอง จก.ยศ.ทบ.(2) 

แทน ..... ขณะที่ พี่เปี๊ยก (อภิชัย) รอง เสธ.ยศ.ทบ.(1) ย้ายไปรับตำแหน่ง ผบ.ศร. แล้วให้ พี่เด (เดชา) ขยับจาก รอง เสธ.ยศ.ทบ.(2)    

มาเป็น รอง เสธ.ยศ.ทบ.(1) แล้วขยับพี่จี๊ด (ธีรวุธ) จาก ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. มาเป็น รอง เสธ.ยศ.ทบ.(2) ..... แต่พี่ตรี (มนตรี) ผู้เชี่ยวชาญ

ดา้นการสง่กำลงับำรงุ ยงัคงทำหนา้ที ่ หน.สง.รอง จก.ยศ.ทบ.(1) ยงัไงกเ็บา ๆ มอืกนัหนอ่ยนะครบั เดีย๋วลกูนอ้งตามไมท่นั .....ดา้นพีเ่หนง่   

(สมชาย) ชักติดใจการไปช่วยราชการ กอ.รมน. เลยขอต่ออีกปี สงสัยจัง กอ.รมน. มีอะไรดี จนทำให้พี่เหน่งไม่อยากกลับ ยศ.ทบ. 

 ในส่วนของ วทบ. ในช่วงที่ผ่านมา พี่แดง (ประมาณ เอ๊ย สรชัช) ที่กำลังยุ่งกับการเตรียมนำนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ 

ต้องดันมาเจอน้องน้ำเข้า เล่นเอาเหนื่อยเลย ..... ในขณะที่พี่อ่อน (ชลิต) ตอนแรกมั่นใจดอนเมืองไม่เคยท่วม แต่ปีนี้น้องน้ำมาเยี่ยมถึงบ้าน 

เหน็วา่จะไมท่ำอะไรมาก รอดปูหีนา้อกีรอบคอ่ยจดัการทเีดยีว ..... แตพ่ีเ่ตีย้ (ชยัวฒัน)์ เตรยีมการตอ้นรบันอ้งนำ้ตัง้แตม่ขีา่วนคิมโรจนะลม่ 

น้องน้ำดันไม่ชายตามองซะงั้น … ส่วน พี่ต๋อง (วุฒิเกรียง) นอกจากจะทำหน้าที่ หก. สนับสนุน รร.สธ.ทบ. (ผู้จัดการโรงพิมพ์ รร.สธ.ทบ.) 

แล้ว ยังปลีกเวลาไปเป็นตัวแทนประกันด้วย ไม่ธรรมดานะครับ ขนาดเคยทำยอดจนได้รับโบนัสให้ไปเที่ยวประเทศจีนทั้งครอบครัว      

มาแล้ว สงสัยที่รีบเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จะไปทำยอดประกันเพิ่มครับ 

ซุบซิบ	ยศ.ทบ. 
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 ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับวิกฤติการณ์น้ำท่วมของจังหวัดลพบุรี  ซึ่งบรรดาเพื่อน ๆ เราต่าง
ก็ได้ต้อนรับ “น้องน้ำ” กันมากบ้าง น้อยบ้าง ตามความหล่อของที่ตั้งบ้านเรือน ครับ .....ในลพบุรี
หนักสุดน่าจะเป็นเพื่อนอี๊ด (บวรรัตน์) บ้านที่บางขันหมากจมน้ำจนต้องอพยพครอบครัวไปอยู่ใน
ค่ายสมเด็จพระนารายณ์นานเกือบ 2 เดือน ...นอกจากนี้ยังมี เพื่อนศัลยพงศ์ ซึ่งเพิ่งได้รับการ
โปรดเกล้า ฯ เป็นนายพลก็เจอพิษน้ำท่วมบ้านที่โก่งธนู  ต้องอพยพไปอยู่ในค่ายวิชิตสงคราม เช่น
กัน ...ส่วนเพื่อนสงค์ ผบ.มทบ.13 นอกจากจะเหนื่อยงานหลวง ลุยช่วยน้ำท่วมเกือบทุกวันแล้ว ก็
ต้องวิ่งไปกู้บ้านที่น้ำท่วมใน กทม. อีกทางด้วย  ...เพื่อนขน (บัญชา) คนหลายบ้านแต่เมียเดียว  ปี
ที่แล้วน้ำท่วมบ้านลพบุรี  ปีนี้รอดไป  แต่บ้านพักใน กทม.ไม่รอด ก็ถือเป็นโชคดีรับตำแหน่งนาย

พล ป้ายแดง ครับ ... เพื่อนต้อ (ชูนล) เสธ.ใหญ่ นสศ. คนใหม่ น้ำไม่ท่วมบ้านแต่ต้องย้ายบ้าน เพราะต้องเข้าบ้านประจำตำแหน่ง ...เพื่อน
ป่อง (ชัยกร) รอง.ผบ.มทบ.13 ทหารม้าหลงถิ่น บ่นน้อยใจว่า มาอยู่ลพบุรีตั้งนานแล้ว เพื่อนอ๋อย (ธนา) รอง ผบ.นสศ. ไม่เคยกล่าวถึงเลย  
ต้องขออภัยไว้ด้วยครับ เดี๋ยวปีหน้าจะส่งตัวกลบัไป จทบ.สระบรุ ีนะ ...แจง้เตอืนเพือ่น ๆ ชาวลพบรุทีีต่ำแหนง่สงูขึน้แตย่งัไมย่อมเลีย้งเพือ่น
ในพืน้ที ่ประกอบดว้ย เพือ่นอูด๊ (ศริศิกัดิ)์ รอง ผบ.ศบบ& เพื่อนหน่อย (คชาชีพ) เป็น ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา อัตรา พันเอก ...สำหรับ
เพื่อนต๋อง (วีรนันท์) ยังมีความสุขกับการทำงานและการเลี้ยงหลาน  ...เช่นเดียวกับอินทรีแป้น (นพรัตน์) ทำงานไร้ร่องรอย แต่ซุ่มหาเสียง
เตรียมเป็นนักการเมืองเต็มตัวในอนาคต ...เพื่อนแป๊บซี่ (นิรุช) กำลังเตรียมการปลูกบ้าน รองรับการเกษียณแว่วว่าจะไปอยู่เชียงใหม่ ...
ส่วนเพื่อนบาก (สมชาย) รอง ผบ.พล.ป. เพื่อน ๆ ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณแม่ แต่เจ้าตัวก็ยังคงมุ่งมั่นทำงาน เข้มแข็ง ไร้
ข้อแม้ สังเกตได้จากเอวที่กำลังลดลงเรื่อย ๆ ครับ ...ในลพบุรีมีเพื่อนต่างเหล่าที่อยู่ในพื้นที่ สายงาน ตร. มีเพื่อนอ้น (ฐิติพล) สารวัตร 
สภอ.โคกเจริญ เจอพิษน้ำท่วมบ้าน   เช่นกันหลังสึกจากการบวชพระ & เพื่อนไก่ (วิชาญ) ผู้จัดการสหกรณ์ทหารอากาศ บน.2 ...สุดท้าย 
ชาวลพบุรี ขออวยพรปีใหม่ 2555  แด่เพื่อน จปร.26 และครอบครัว ทุกท่าน ขอจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิ ทั้งหลายทั้งปวงตลอดไป และขอต้อนรับเพื่อนทุกคนที่แวะเวียนเยี่ยมเยือน ครับ 
                                พลร่มรายงาน 

เสียงจากหอกลอง	(สป.๑๕) 

 เมือ่  9 ธนัวา 54  มเีรือ่งเศรา้!!!! ..... พลตร ีวพิฒัน ์ กระบวนยทุธ ...... “เพือ่นแดง” ของเรา
ตอ้งมอีนัลาจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ....ชาว “สป.15”  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ 
“เพื่อนแดง” ในครั้งนี้ด้วย..... แม้ว่าเพื่อนหลายคนจะทำใจไว้ล่วงหน้า..... แต่ก็ใจหาย เมื่อทราบข่าว
การจากไปของ “เพื่อนแดง”!!!!! ในหลายครั้งที่ผ่านมา เมื่อพวกเราเจอกันในงานสวดอภิธรรมศพของ
บิดาหรือมารดาของเพื่อน ๆ...!!!!!  เรามักจะพูดคุยกันอยู่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงการจากไปของบุพการีพวก

เรา ซึ่งก็เป็นไปตามอายุไขของแต่ละท่าน ....แต่การจากไปของ เพื่อนร่วมรุ่น???  พวกเราไม่เคยคิดและไม่อยากจะคิด!!!    เพราะว่าช่วง
เวลาเช่นนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่พวกเราต้องมาเจอกับมัน  ช่วงเวลานี้ควรจะเป็นช่วงเวลาของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่า  (เศร้า
วะ!!!) ..... อ้อ! เกอืบลมื “ภรยิาเพือ่นแดง” ฝากขอบคณุ “พีไ่ก”่ พลโทสรุศกัดิ ์ ศรศีกัดิ ์ จก.กกส.กห. ทีก่รณุาเปน็ประธานฯ ในวนัพระราช
ทานนำ้หลวง “เพื่อนแดง” ด้วย และเพื่อน ๆ ทุกคนใน สป. ก็ขอขอบคุณ “พี่ไก่”  ด้วยเช่นกัน ...ที่คอยดูแลช่วยเหลือในทุกกิจกรรมของ 
“สป.15” ในภาพรวม...... THANK YOU  TOO MUCH…..SO MUCH   …..VERY MUCH..... ในช่วง มหาอุทกภัย 54 ที่ผ่านมา  เพือ่น
เราหลายคนไดเ้ปลีย่นสถานะเปน็ผูอ้พยพ ตอ้งหลบภยัออกจากบา้นพกัไปอาศยัอยู ่ณ ทีต่า่ง ๆ ในกรงุเทพฯบา้ง !  ตา่งจงัหวดับา้ง !  หลาย
คนใน สป. ฝากขอบคุณเพื่อน ๆ ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืไมว่า่จะเปน็ทีพ่กั,  รถขนของ, เรอื และกำลงัพลในสงักดัของเพือ่นทีส่ง่ไปชว่ย ..... เชน่ 
“เพือ่นอา้ย” พลโทชำน ิ รกัเรอืง  จก.ยบ.ทหาร,  “เพื่อนป้อม” พลตรีสถาพร  สีมาสุรรักษ์  รอง จก.กช. และ “เพื่อนหรัด” พลตรีธนดล  
สุรารักษ์  ผบ.พล.ช.  จากจังหวัดราชบุรี  ตลอดจนเพื่อน ๆ อีกหลาย ๆ ท่าน ทั้งกองทัพบกและกองทัพเรือ  เว้น ! กองทัพอากาศ...  ที่
เป็นผู้อพยพทั้งดอนเมือง...ขอบคุณมากๆๆๆๆ คราบ....บ...บ..บ.บ กจิกรรมเมือ่เรว็ ๆ นี ้ของชาว “สป.15”  วนัที ่28 ธ.ค.54, 1100 “พีไ่ก”่ 
พลโทสรุศกัดิ ์ ศรศีกัดิ ์จก.กกส.กห. และ “พี่เอ็ดดี้” พลโทกฤษพงศ์  แก้วจินดา จก.พท.ศอพท. นำพวกเราเข้าอวยพรปีใหม่ 2555  ต่อ
ผู้ใหญ่ที่นับถือของพวกเราใน สป.   หลังจากนั้น “พี่ไก่และพี่เอ็ดดี้” เชิญพวกเราทานอาหารกลางวัน  ร่วมกัน  ที่โรงแรมโนโวเทล สยาม
สแควร์  เพื่อส่งท้ายปีเก่า.... จากคำสั่งแต่งตั้งนายพลครั้งล่าสุดก็ขอแสดงความยินดีกับท่าน พลตรีศัลยพงศ์ (พนมวัน)  เปลี่ยนมณี  ที่ได้
รับพระราชทานยศในครั้งนี้ แทนเพือ่น ๆ ทกุคนทีย่งัไมไ่ดเ้จอตวั “เพือ่นพนมวนั” เลย ยงัไงผา่นเขา้มาในศาลาวา่การกลาโหม กแ็วะ
ทกัทายใหเ้พือ่น ๆ เหน็หนา้ เหน็ตา กนับา้ง   เดีย๋วจำหนา้กนัไมไ่ด ้(ใกลเ้กษยีนกนัแลว้ครบั!!!!!)  .........คราวนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกัน  เดี๋ยวส่ง
ต้นฉบับให้ “พี่เมฆ!!!!!”  ไม่ทันจะโดนท่านด่าเอา.....ว่าไม่ใส่ใจในหน้าที่ เอาแต่ตีกอล์ฟกินเพื่อน แหะๆๆๆๆ.....????????. 
 
                                                                                                                สวัสดีครับ.....!!!!! 

ข่าวจาก	ลพบุรี 

เรียน รอง ผบ.นสศ. ...นักบินลุกไม่ขึ้น... ทำไงค่ะ...เปลี่ยน ! 
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 ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่า “สวัสดีปีใหม่” กับเพื่อนร่วมรุ่น จปร.26 ที่รักทุกท่าน ... 
และก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับพระราชทานยศเป็นนายพลเอก  นายพลโท  และนาย
พลตรี  ในช่วงตุลาคมที่ผ่านมา ... สำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เป็นนายพลก็ขออวยพรให้ได้เป็นกันทุก
คนภายในปีมังกรทอง 2555 นี้ ...... ข่าวสังคม บก.ทท. ฉบับนี้ ต้องขอเริ่มที่ พี่หมาย   
(พล.อ.สมหมาย) หัวหอกทะลวงฟันคนเก่งของรุ่น  ที่ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังคว้าตำแหน่งพลเอก 
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาครองอย่างสมศักดิ์ศรี ก็ขอให้เป็น เสธ. 

เป็น รอง ผบ. และเป็น ผบ. เร็ว ๆ นะครับ  จะได้เป็นที่พึ่งของเพื่อน ๆ ...... ณ ปัจจุบันที่ บก.ทท.  จปร.26 ของเราขึ้นครองตำแหน่ง
เจ้ากรมสำคัญถึง 3 คน  เริ่มที่ พล.ท.สุรพงษ์  จก.ยก.ทหาร, พล.ท.อรรถนพ จก.ขว.ทหาร และสดุทา้ย พล.ท.ชำน ิ จก.ยบ.ทหาร  นีแ่หละ
ผลของการทำงานอยา่งมศีกัดิศ์รขีอง จปร.26 ...... ช่วงน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมามีเพื่อนเราใน บก.ทท. หลายท่านที่เจอแจ๊คพอต  พี่สิน   
(พล.ต.กฤติเดช) คนหนึ่งละ ทั้งน้ำท่วมบ้านและรถจมน้ำไปอีก 2 คัน ต้น ๆ เหตุการณ์เพื่อนโทรถามด้วยความห่วงใย  ตอบมาว่า   
“ไม่ต้องห่วงหนุนรถขึ้นสูงเมตรครึ่งแล้ว”  ผ่านไปสักพักโทรไปถามใหม่ตอบมาว่า “ไม่ต้องห่วง น้องน้ำมันขึ้นสองเมตรครึ่งจมเรยีบรอ้ย
ไปแลว้ทัง้ 2 คนั” แถมมาดว้ยคำคมวา่ “นำ้ทว่มปนีีย้งัดกีวา่คราวกรงุแตก ป ี2310  ตอนนัน้มนีำ้ลอ้มกรงุพรอ้มขา้ศกึและมกีระสนุปนืใหญ่
ตก  ไฟใหมเ้ปน็ทีส่าหสันกั” นีไ่งพีส่นิ ทหารเสอืพระเจา้ตากตวัจรงิ ...... อกีรายก ็พีแ่ตน (พ.อ.บณัฑวทิย)์ บา้นอยูส่รงประภานำ้ทว่มแค ่50 
ซม.จะมดิหลงัคาโรงรถเอง ดทีีไ่หวทนัตวัคนเดยีวทยอยขบัรถทีบ่า้น 5 คนั ขึน้ไปจอดไวอ้าคารจอดรถ บก.ทท.  ไมรู่ป้า่นนีท้ยอยขบักลบับา้น
หมดแลว้หรอืยงั รายนีย้งัอารมณด์ ี สั่งซื้อเรือติดเครื่องจากพัทยามาขับชมบรรยากาศน้ำท่วมเล่น ทีนี้พอน้ำลด เอารถกลับมาบ้านแล้ว  
จะเอาเรือไปจอดไว้ไหน...คิดออกหรือยัง ..... ที่สุด ๆ จะขำ ก็อีตอนพี่อ้าย (จก.ยบ.ทหาร) ออกแจกจ่ายถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยแล้วพี่
แตนแกออกมารับกับเขาด้วย  ไม่รู้ว่าเจอหน้าแล้วทักทายกันว่าอย่างไร ...... อีกรายหนึ่งพี่อ๊อด (พ.อ.ไพโรจน์) บ้านอยู่รังสิตคลอง 4 น้ำ
ท่วมพื้นบ้านชั้นล่างแค่ 6 ซม. อพยพยกครอบครัวไปอยู่ ศูนย์การทหารราบ ปรานบุรี เสียเป็นเดือน  กลับมาบ่นอุบว่า นั่งกินนอนกิน 
น้ำหนักขึ้นเกือบ 6 กิโล ...... เหยี่ยวข่าวประจำก๊วนกอล์ฟฝากลงการจัดลำดับนักกอล์ฟ จปร.26 ที่สุดแห่งปี ดังนี้  แต่งกายยอดเยี่ยม
ประจำปีต้องยกให้เลย พี่ป่อง (พล.ท.รวมพล) ทั้งเสื้อผ้า หน้าผม “เปะ๊” อยา่งมสีไตล ์กลมกลนืแบบไมเ่พอ้เจอ้ ...... อนัดบัสองยกใหพ้ีอ่า้ย 
(พล.ท.ชำน)ิ มาในสไตลว์ยัรุน่เสยีไมม่ ี คนนีไ้ดเ้ปรยีบอตีอน “หุ่นให้แถมใจยังสู้” ...... รางวัลบู้บี้ด้านการแต่งกายเป็นใครไปไม่ได้ต้อง พี่
แตน (พ.อ.บัณฑวิทย์) เพื่อนร่วมก๊วนบ่นเห็นลายกางเกงแล้วเวียนหัว  นึกว่าแก๊งแยกไฟแดงมาอาละวาด  มีทั้งแดง เหลือง เขียว แสบ ๆ 
ทั้งนั้น ...... รางวัลยอดนักสู้แห่งปีเพื่อนฝูงทุกคนยอมยกให้ พี่เชียร ประธานรุ่นคนเก่งที่พร้อมชนทุกระดับ  ตั้งแต่ก๊วนพี่หมายยันพี่เสรี  มี
ว่างเมื่อไหร่ขอให้บอก  รายนี้พี่เปาแอบเห็นมาว่า ตอนเริ่มเล่นพกแบงค์ร้อยปึกสูงเป็นนิ้ว  ตอนจบหลุม 18 เหลือประมาณ 1 มิล  ฮา..... 
รางวัลตัวอันตรายแห่งปีต้องยกให้พี่สันต์(พล.ต.วสันต์)  พูดจานิ่ม ๆ ท่าทางใจดี  ชวนเดิมพันด้วยวาจาแสนสุภาพ บอกราคาต่อรองน่า
พิสมัย  พอเริ่มเล่นมันแดกเช็ด  ได้ยินลงุเมฆบน่อยูห่ลายวนัวา่ แบบนีต้อ้งเอาลงหนงัสอืเวยีน เพราะ “ถอืเปน็อนัตรายตอ่สว่นรวม” ...... 
รางวลัผูจ้ำหนา่ยดเีดน่ประจำป ี คนนีเ้ลยพี่เหลง (พล.ต.บุญธรรม)  เซงลี้ไม้เก่าให้เพื่อนได้เป็นกระสอบ  แหล่งข่าวยืนยันว่า ทุกก๊วนของ 
จปร.26 เป็นต้องมีไม้พี่เหลงอยู่ไม่ต่ำกว่า 2 อนั ......  รางวลัตไีกลลโิพ ตกเปน็ของเจา้เกา่เชน่ทกุป ีพีต่อ๋ย (พล.ต.ทวชียั)  หลายคนฝากถาม
วา่ “ไมเ่บือ่บา้งหรอืไง” ..... รางวลัลกูสัน้ยอดเยีย่มแหง่ป ีนีก่เ็ชน่กนั ตกเปน็ของแชมปเ์กา่ตลอดศก พีม่อญ (พล.ต.ชรนิทร)์ ฉายา “เจ๊าะเด่” 
ท่านนี้เพื่อนฝูงให้อภัยไม่ว่ากัน เพราะพี่แกเล่นแต่ลูกสั้นไม่มีลูกยาว ก็หลุมพาร์ 3 แกยังงัดไดร์เวอร์ออกมาหวด  แบบนี้ต้องยอม ..... 
รางวัลลุ๊กกี้ยอดเยี่ยมประจำปี   ตกเป็นของพี่มาน (พ.อ.ประมาณ) นาน ๆ จึงจะมาออกรอบสักครั้ง  แต่มาเมื่อไหร่ เพื่อนร่วมทีมเป็นได้
บั้นเอวเคล็ดกันเป็นแถว ...... ท้ายสุด รางวัลก๊วนมหาสนุกแห่งปี ตกเป็นของ หลุ่ม 15 ก๊วน 2 ใครหลุดไปเล่นด้วยต้องเข้าใจไว้ก่อนว่า   
ก๊วนนี้เคยมีกติกาอยู่ข้อเดียวคือ ห้ามเอาไม้แย่ตูด  (ปัจจุบันก็ยกเลิกไปเสียแล้ว) ภายในก๊วนจะมีการเปิดเพลงฟัง (ทั้งเอวิส และหมอลำ)
บันเทิงอารมณ์กันตลอดทาง ใครต้องการสมาธิในการเล่น โปรดหนีไปก๊วนอื่น  คติประจำใจ “เสียดังลั่น เดิมพัน 20 บาท” ...ฮา ๆ   
จากกันแค่นี้ก่อน แล้วพบกันใหม่นะเพื่อนนะ 
                                   นายแจ้ง  วัฒนะ... 

ข่าวสังคม	บก.ทท. 

เชิญร่วมสังสรรค์และประชุมคณะกรรมการรุ่น
ขอเชิญคณะกรรมการรุ่นและ	สมาชิก	จปร.26	ร่วมการประชุมและงานเลี้ยงสังสรรค์	
ณ	สโมสร	กรมยุทธบริการทหาร	สี่แยกวงศ์สว่าง		ในวันพฤหัสที่	16	กุมภาพันธ์	2555  

  เวลา 1700  การประชุมคณะกรรมการรุ่น  เรื่องการจัดแข่งขันกอล์ฟ จปร.26 
  เวลา 1830  งานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.26 (ทั้งในกรุงเทพฯ  ปริมณฑลและที่อื่น ๆ ที่สามรถมาได้) 
 

แจ้งยืนยันร่วมงานเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียม อาหาร และสถานที่  โทร. 08-3197-0040 
( พี่อ้าย จก.ยบ.ทหาร  ฝากบอกว่ามากันให้มาก ๆ...ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งครับ...  ) 
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 ต้องขอขอบคุณเพื่อนเมฆที่ให้โอกาสเขียน “อาลัยเพื่อนแดง” (พลตรีวิพัฒน์ กระบวนยุทธ)  
ความจริงแล้วที่ผ่านมาตอนมีชีวิตอยู่ผมไม่เคยเรียกชื่อเพื่อนคนนี้ว่า “แดง” เลย (ยกเว้นต่อหน้าผู้ใหญ่)  
ปกติแล้วจะใช้สรรพนามว่า “ไอ้อ้วน” หรือ “มึง ๆ กู ๆ” มาตลอดเกือบ 40 ปีที่รู้จักกันมา .....ประมาณ
ว่า ถ้าเรียกเป็นอย่างอื่น เพื่อนก็คงงง ๆ และสงสัยว่าผมเป็นไข้รากสาดหรือเปล่า ..... เราสองคนมีการ
ตดิตอ่กนัมาตลอด ตัง้แตแ่ดงจบ จปร. แลว้มารบัราชการที ่ร.23 พนั 1 คา่ยเฟรนชพิ นครราชสมีา (ปจัจบุนั 
เปลี่ยนชื่อเป็นค่ายสุรธรรมพิทักษ์) ..... ที่แรก ๆ ก็สงสัยอยู่ว่าด้วยบุคลิกของเพื่อนแต่ดันมาเลือกเป็น 
ทหารราบอยูห่นว่ยรบ มนัจะไหวหรอื?... แตเ่พือ่นกท็ำไดแ้ละสามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดเ้ปน็อยา่งด ี โดยเฉพาะ 
หน้าที่เกี่ยวกับงานการสนับสนุนต่าง ๆ ..... ผมมีโอกาสแวะเวียนถามไถ่สารทุกข์สุกดิบและพบปะกันตาม
จังหวะเวลาอยู่เสมอ  จนแดงย้ายเข้ากรุงเทพฯ และได้เป็นนายพล  (ผมก็ยังเป็น พ.อ. แก่ ๆ สมชื่ออยู่
จนถึงเดี๋ยวนี้) ..... แดงเป็นคนอารมณ์ดี ตั้งแต่คบกันมาเกือบ 40 ปี ไม่เคยได้เห็นแสดงอาการโกรธใครเลย 
หรือว่าชีวิตนี้จะโกรธไม่เป็น  ..... ใครที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทสนมจริง ๆ จะต้องทึ่งในขีดความสามารถ
กับความมีโชคของแดง ..... เรื่องของ “หวย” เป็นที่รู้กันในวงการว่าถูกมันเกือบทุกงวด  เว้นงวดที่ผมหุ้น
ด้วยจะถูกกินเรียบวุธทุกงวดไป ..... แดงเป็นคนที่ชอบทำอะไรก็จะทำมันแบบสุด ๆ  ...เอาจนสำเร็จแล้ว
จึงวางมือ  ทำมาหลายอย่าง ทั้งเลี้ยงหมา, เลี้ยงไก่แจ้, เลี้ยงปลาทอง, เลี้ยงปลากัด ...แดงเคยขายปลากัด
ที่เลี้ยงไปตัวเดียวราคา 5 - 6 พันบาท ... เคยประกาศ (เล่น ๆ ) ว่าจะทำปลากัดเป็นสีธงชาติแต่ไม่รู้เป็นไง
เลกิโครงการไปเสยีดือ้ ๆ ...คาดวา่คงกลวัเพาะออกมา แลว้ไปกดัแพจ้ะเสยีชือ่เสยีงถงึประเทศชาต ิ...อตีอนที่
คลั่งเลี้ยงปลาสวยงาม ทั้งปลาทองชนิดที่หัวเป็นวุ้นและอื่น ๆ นั้น แดงก็ทำบ้านพักทั้งหลังให้เป็นบ่อปลา 
ก่ออ่างซีเมนต์เลี้ยงปลากลางห้องรับแขก เอากันแบบสุด ๆ ... ตอนเลี้ยงหมาก็แทบจะกินนอนอยู่กับหมา   
บทจะบ้าพระเครื่องก็ทุ่มเทค้นคว้าจนเรียกได้ว่าเป็นเซียน โดยเฉพาะเรื่องพระหลวงปู่ทวดที่เชี่ยวชาญ   
จนเป็นที่ยอมรับ ..... จริง ๆ แล้วผมคิดว่าเพื่อนแดงมีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนรัก และไม่กลัวว่าทำแล้ว
จะได้ผลอย่างไร  แต่จะทำเต็มที่เพราะมีความสุขที่ได้ทำ  ผมยังนึกอิจฉาเพื่อนแดงอยู่เสมอว่าเป็นคนที่มี
ความสุขที่สุดในโลกเท่าที่ผมรู้จัก ..... มีครอบครัวที่แสนดี ทั้งอ้อยและลูกชาย ...มีน้อง ๆ อีก 2 คน ที่น่า
รกั ...คณุแมก่น็า่รกัมาก ๆ  แมท้า่นอายมุากแลว้กย็งัสขุภาพแขง็แรง เมตตากบัลกูหลานตลอด ..... ทีผ่า่นมา
แดงได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักจนประสบผลสำเร็จมาตลอด  ผมมีโอกาสคุยกับแดงในระยะหลัง ๆ ทางโทรศัพท์
ก่อนจะเริ่มป่วย  เลยรู้ว่า ทุกวัน 6 โมงเช้าแดงจะถึงที่ทำงานแล้ว ...ถามว่าทำไมขยันนักว่ะ  คำตอบคือ 
กลัวรถติด  หลังทราบข่าวว่าแดงเริ่มป่วยผมก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎและที่บ้าน ...ได้พูดคุยกัน
ทางโทรศพัทอ์ยูเ่สมอ จนแดงไมส่ามารถพดูได ้ (เพราะตดิทอ่อากาศ) ตอ้งสือ่สารผา่นออ้ยแทน ...แดงไมเ่คย
แสดงอาการท้อ  หวาดกลัว  หรือหมดกำลังใจให้พวกเราเห็น  ตราบจนลมหายใจสุดท้าย   
 การจากไปของเพื่อนแดงเป็นเสมือน “แสงแห่งเปลวเทียนดวงหนึ่งดับลง”  ซึ่งก็จะมีเปลวเทียน
ดวงอืน่ ๆ ทยอยดบัลงไปเรือ่ย ๆ จนหมดรุน่ตามอายขุยั  แตภ่าพแหง่ความประทบัใจ  และความทรงจำด ีๆ 
ของเปลวเทียนดวงนี้ (เพื่อนแดง) จะอยู่ในใจพวกเราตลอดไป ... หลับให้สบายเถอะเพื่อน  อย่าได้ห่วง
หรือกังวลอะไรเลย  ทั้งครอบครัวและลูกชาย  พวกเรายังอยู่จะช่วยดูแลกันต่อไป  ขอให้ดวงวิญญาณของ
เพื่อนแดงจนไปสู่สัมปรายภพเทอญ 
       โดย...เพื่อนแก่ (ตัวแทน จปร.26) 

อาลัย...เพื่อนแดง
พลตรีวิพัฒน์กระบวนยุทธ


