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- สารจากประธาน
- ผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการรุ่นท่านใหม่
- งานเลี้ยง ตท.15 ณ ทองสมบูรณ์คลับ
- เพื่อนถึงเพื่อน, เสียงจากหอกลอง (สป.15),
  ข่าวสังคม บก.ทท., ข่าวในร้ัว สปท., ซุบซิบ ยศ.ทบ., 
  ซุบซิบ อีสาน, ข่าวสาร จปร.26 (ลพบุรี),  
  กระแซะ จปร.26 เหล่า ม.สระบุรี, 
  ข่าวสารจาก ทภ.3, จปร.26 ณ ชายแดนใต้
- การจัดแข่งขันชกมวยการกุศล
- เลขา...ประชาสัมพันธ์

สารจากประธาน 
	 เรียน		เพื่อนสมาชิก	จปร.26	
  สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก จปร.26 ที่รักทุกท่าน  ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่มอบความไว้วางใจให้ผม    
ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการรุ่น จปร.26 ในวาระต่อไป รวมทั้งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการรุ่นชุดเดิมทุกท่าน  ซึ่งมี พล.ท.วิเชียร 
ศิริสุนทร  เป็นประธาน  ที่ได้ดำเนินกิจการของรุ่น สร้างความมั่นคง และวางรากฐานพัฒนารุ่นของเราด้วยดีมาโดยตลอด  จะเห็นได้ว่า 
หลายสิ่งหลายอย่างได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์และการวางระเบียบปฏิบัติของรุ่นอย่างเป็นรูปธรรม  โดย
ตัวผมและคณะกรรมการรุ่นชุดใหม่มีความตั้งใจอย่างมั่นคงที่จะสานต่อกิจกรรมของรุ่นอันเป็นประโยชน์  รวมทั้งพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นใน
โอกาสต่อไป  ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือจากบรรดาสมาชิก จปร.26 ทุกท่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคณะกรรมการรุ่นชุดใหม่เอาไว้  
ณ โอกาสนี้ด้วย 
  เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา  ผมและเพื่อนสมาชิก จปร.26 หลายท่านได้มีโอกาสไปร่วมงานสังสรรค์ 
ตท.15 (เพื่อน 1531)  ณ ทองสมบูรณ์คลับ  อ.ปากช่อง  ซึ่งทางเหล่า ทอ. โดยการนำของ กัปตันมนตรี  จำเรียง  ได้รับเป็นเจ้าภาพ จัด
งานนี้ขึ้น  พวกเราตลอดจนครอบครัวทุกคนที่ไปร่วมงานล้วนได้รับความสุข  สนุกสนาน  ได้พบปะเพื่อน ตท.15 และครอบครัวของ
เหล่าทัพต่าง ๆ   นับเป็นนิมิตรหมายอันดีว่า ตท.15 ของเรา คงจะกลับมามีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้นในโอกาสต่อ ๆ ไป  
ในนามของสมาชกิ จปร.26 ตอ้งขอขอบคณุกปัตนัมนตรเีปน็อยา่งสงู ทีไ่ดก้รณุาจดังานใหพ้วกเราไดอ้ยา่งดเียีย่ม รวมทัง้ยงักรณุารบัเปน็
เจา้ภาพออกคา่ใชจ้า่ยในการจดังานเลีย้งทัง้หมดอกีดว้ย  ซึง่คณะกรรมการรุน่ของเรากำลงัตดิตอ่ประสานงานเพือ่เลีย้งขอบคณุกปัตนัมนตรี 
และคณะในโอกาสอันใกล้นี้  และที่ต้องขอบคุณกันเป็นกรณีพิเศษเนื่องในงานนี้ก็คือ บรรดาแม่บ้านของ จปร.26 ที่น่ารักทุกท่าน ที่
กรุณาสละเวลาไปฝึกซ้อมการแสดงจนสามารถขึ้นแสดงบนเวทีได้อย่างพร้อมเพรียง สวยงาม เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความสามัคคี
กลมเกลียวของพวกเราสมาชิก จปร.26 และครอบครัว ที่มีน้ำใจให้ความร่วมมือและพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของรุ่นอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ  รวมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้งาน ตท.15 ที่ผ่านมา สำเร็จลุล่วงไปด้วยความน่าประทับใจยิ่ง 
  และในโอกาสนี้ ผมขอแจ้งข่าวให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้รับทราบว่า คณะกรรมการรุ่นชุดปัจจุบันได้ตกลงใจจัดการ
แขง่ขนัชกมวยการกศุล  เพือ่หารายไดเ้ขา้กองทนุ จปร.26  ณ สนามมวยลมุพนิ ี ในวนัศกุรท์ี ่29 มนีาคม 2556  โดยไดร้บัความอนเุคราะห์
จาก พล.ต.สุรไกร  จัตุมาศ  เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก  รับเป็นธุระดำเนินการให้ในภาพรวม  ในส่วนของ จปร.26 เราได้รับบัตรมา
จำหน่ายจำนวน 1,000 ใบ ในราคาบัตรละ 2,000 บาท  ผมจึงใคร่ขอเชิญชวนให้เพื่อนสมาชิกที่มีศักยภาพได้ช่วยกันสนับสนุนและช่วย
จำหน่ายบัตรตามแต่จะเห็นสมควร  รายละเอียดฝ่ายเลขาได้นำลงไว้ในฉบับแล้วนะครับ 
  ท้ายนี้ขออำนวยพรให้สมาชิก จปร.26  ตลอดจนครอบครัวทุกคน ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป 

พล.อ. 
( สมหมาย  เกาฏีระ ) 

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/ 
ประธานคณะกรรมการบริหารฯ 

กุมภาพันธ์ 2556 

หนังสือเวียน
จปร.26
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1.	ผลการเลือกประธานคณะกรรมการรุ่นท่านใหม่	
 ในการประชุมคณะกรรมการรุ่น จปร.26  ครั้งที่ 3/2555  ณ  กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ได้มี
การประกาศผลการเลือกประธานคณะกรรมการรุ่นท่านใหม่  โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
 ตามระเบียบสมาชิก จปร.26 ว่าด้วยการดำเนินงานของรุ่น พ.ศ.2554 กำหนดให้ คณะกรรมการรุ่น จปร.26 มีอย่างน้อย  
5 ตำแหน่ง ได้แก่  ประธาน, รองประธาน, เลขานุการ, เหรัญญิก  และ ผู้ประสานงานและประชาสัมพันธ์  โดยให้ประธานคณะกรรมการ
รุ่น จปร.26 ได้มาจากการลงคะแนนเสียงเลือกของสมาชิกสามัญ  ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และให้ประธานมีอำนาจในการแต่งตั้ง  
รองประธาน  กรรมการรุ่นฝ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งที่ปรึกษา  เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการของสมาชิก จปร.26 ได้ตามความเหมาะสม 
 ในการจดัทำแบบฟอรม์ไปรษณยีบตัรเลอืกประธานคณะกรรมการรุน่ทีผ่า่นมา ไดม้กีารบรรจชุอ่งใหส้มาชกิไดเ้ลอืกประธาน 1 ทา่น 
และยังให้เลือกคณะกรรมการรุ่นอีกจำนวน 25 ท่านด้วยนั้น ก็เพื่อให้ประธานคณะกรรมการรุ่นคนใหม่ได้รับทราบเสียงส่วนใหญ่ของ
เพือ่นสมาชกิเปน็เบือ้งตน้วา่ตอ้งการใหใ้ครบา้งรว่มเปน็คณะกรรมการ แตท่ัง้หมดจะขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของประธานทา่นใหมใ่นการตดัสนิใจ 
จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ต่อไป  ซึ่งตามระเบียบได้กำหนดให้ทำการลงคะแนนเลือกประธานใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม และ
รับ-ส่งหน้าที่ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป 
 สำหรับผลของการเลือกประธานรุ่นท่านใหม่ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา  โดยสรุป มีสมาชิกส่ง
ไปรษณียบัตรเลือกประธานใหม่มาจำนวนทั้งสิ้น 101 ใบ ผลการนับคะแนนปรากฏว่า พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ได้รับคะแนนสูงสุดที่ 
60% คณะกรรมการรุ่นได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ พลเอก สมหมาย ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้เพื่อสอบถามความสมัครใจ  
ซึ่ง พลเอก สมหมาย ได้ตอบยินดีรับปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการรุ่นตามที่เพื่อน ๆ ได้มอบความไว้วางใจให้  ที่ประชุม
จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ พลเอก สมหมาย  เกาฏีระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการรุ่น จปร.26 ปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการของ
รุ่นระหว่างปี 2556 - 2557 ต่อไป 
 ทั้งนี้ พลโท พิสุทธิ์  เปาอินทร์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการรุ่นท่านใหม่  ได้ชี้แจงโครงสร้างการจัด  
คณะกรรมการรุ่นชุดใหม่ให้ที่ประชุมทราบดังนี้  (รายชื่อคณะกรรมการรุ่นทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการประสานงาน)  

องค์ประกอบคณะกรรมการรุ่น	จปร.26	ปี	2556	

คณะกรรมการบริหาร	

คณะกรรมการ	
ฝ่ายปฏิบัติการ	

คณะกรรมการ	
ฝ่ายจัดหารายได้	

คณะกรรมการ	
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	

คณะกรรมการ	
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	

รองประธานคณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการที่ปรึกษา	

ฝ่ายเลขานุการ	

ฝ่ายเหรัญญิก	

พล.ท.ไพบูลย์ คุ้มฉายา 
พล.ท.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ 
พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 
พล.ท.วลิต โรจนภักดี 
พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา 

ประธาน  พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ 

อดีตประธานคณะกรรมการรุ่น จปร.26 

พล.ท.พิสุทธิ์ เปาอินทร์ 
พล.ต.เกรียงไกร ชัยชุมพร 
พล.ต.พิพัฒน์ เหรียญบุบผา 
พ.อ.วรเทพ บุญอริยะ 

พล.ต.อดุลยศักดิ์ บุญวัฒนะกุล 
พ.อ.กัลย์สรรค์ จันทรเสน 

พล.ท.วิเชียร ศิริสุนทร พล.ท.ชาตอุดม ดิตถะสิริ พล.ท.เด่นดวง ทิมวัฒนา พล.ท.ชำนิ รักเรือง 

 สำหรับปัจจุบันประธานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการมาให้ฝ่ายเลขาแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
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คณะกรรมการรุ่น	จปร.26	ปี	2556	

คณะกรรมการบริหาร 
 พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ  ประธานกรรมการบริหารฯ 
 พล.ท.ไพบูลย์ คุ้มฉายา  รองประธาน 
 พล.ท.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ รองประธาน 
 พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รองประธาน 
 พล.ท.วลิต โรจนภักดี รองประธาน 
 พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา รองประธาน 

คณะกรรมการที่ปรึกษา	

 พล.อ.กัณตพล  ปทุมลังการ์ พล.ท.ยุทธนา  กล้าการยุทธ พล.ท.นิวัตร  มีนะโยธิน พล.ต.สุระพันธุ์  อินทรบัวศรี 

 พล.ต.อำนาจ รัตนภานพ กรรมการ 
 พล.ต.อนันตพร  กาญจนรัตน์ กรรมการ 
 พ.อ.ดิเรก พรมบาง กรรมการ 
 พ.อ.สรานุวัตร ประดิษฐพงษ์ กรรมการ 
 พ.อ.ประทีป ถวิลทรัพย์ กรรมการ 
 พ.อ.ชัยยุทธ พร้อมสุข กรรมการ 
 พ.อ.ภคิน ธเปียสวน กรรมการ 

ฝ่ายเลขานุการ	
 พล.ท.พิสุทธิ์ เปาอินทร์ เลขานุการ 
 พล.ต.เกรียงไกร ชัยชุมพร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พล.ต.พิพัฒน์ เหรียญบุบผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พ.อ.วรเทพ บุญอริยะ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ฝ่ายเหรัญญิก	
 พล.ต.อดุลยศักดิ์ บุญวัฒนะกุล เหรัญญิก 
 พ.อ.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้ช่วยเหรัญญิก 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ	
 พล.ท.วิเชียร ศิริสุนทร  ประธานฯ 
 พล.ท.พิชิต  พินิตตานนท์ กรรมการ 
 พล.ต.อดุลยศักดิ์ บุญวัฒนะกุล กรรมการ 
 พล.ต.ทรงศักดิ์  สหสมโชค กรรมการ 
 พล.ต.ก้องเกียรติ  พลขันธ์ กรรมการ 
 พล.ต.วสันต์  สุริยมงคล กรรมการ 
 พล.ต.วสุ  เฟื่องสำรวจ กรรมการ 
 พล.ต.สุพจน์  สุวรรณเตมีย์ กรรมการ 
 พล.ต.อัคร ทิพโรจน์ กรรมการ 
 พ.อ.วรเทพ  บุญอริยะ กรรมการ 
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 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.56 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์เพื่อน 1531 ขึ้น ณ ทองสมบูรณ์คลับ  อ.ปากช่อง   โดยมี
จดุเริม่ตน้จากการจดังานเลีย้งแสดงความยนิดใีหก้บัสมาชกิ จปร.26 
ที่ได้รับพระราชทานยศนายพล  บนเรือล่องเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 4 
พ.ย.55  ซึ่งในวันนั้นคณะกรรมการรุ่นของเราได้เชิญตัวแทนเพื่อน 
1531 จากเหล่าต่าง ๆ มาร่วมงานด้วย  ขณะล่องเรือตัวแทนเหล่า
ได้มีการประชุมหารือกันและต่างมีความเห็นตรงกันที่จะจัดงาน
สังสรรค์เพื่อน 1531 หลังจากที่ว่างเว้นกันไปนาน  โดยผู้แทนของ 
ทอ. กัปตันมนตรี  จำเรียง  ได้เสนอตัวรับเป็นเจ้าภาพดำเนินการ
จัดงาน  ณ ทองสมบูรณ์คลับ  ซึ่งเป็นสถานที่มีชื่อเสียงโดดเด่นทาง
ด้านเครื่องเล่นต่าง ๆ ของพื้นที่บริเวณปากช่องและเขาใหญ่   
 สำหรับบรรยากาศทั่วไปของการจัดงาน  เริ่มต้นด้วยเช้า
ของวันที่ 26 ม.ค.56  เพื่อน ๆ และครอบครัวของสมาชิก 1531 
ตา่งทยอยกนัมาลงทะเบยีนเพือ่รบัหอังพกัและสายรดัขอ้มอืเลน่เกมส ์
ฟรี ณ จุดลงทะเบียนบริเวณร๊อบบี้ของโรงแรมทีเอสซี ทองสมบูรณ์ 
โดยในสว่นของ จปร.26 มลีงุเมฆและลงุเหรยีญ (พล.ต.พพิฒัน)์ นำทมี 
มาคอยรบัลงทะเบยีนแตเ่ชา้ตร ูสำหรบัเหลา่อืน่ ๆ พีก่ี ้(กปัตนัมนตร)ี  
จัดสาว ๆ ทีมงานเลขาหน้าห้องมาให้บริการ  บรรยากาศอบอวล
ไปด้วยรอยยิ้มและเสียงตะโกนทักทายระหว่างเพื่อน ตท.15 ที่  
บางท่านไม่เคยเจอะเจอกันอีกเลยนับแต่จบจากเตรียมทหารมา   
 หลังการลงทะเบียนแต่ละครอบครัวต่างแยกย้ายกัน
เข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่ภายในของทองสมบูรณ์คลับ  เด็ก ๆ ลูก ๆ 
หลาน ๆ งานนี้สะใจวัยรุ่น  พากันเข้าไปเล่นเครื่องเล่นฟรีกันอย่าง
สนุกสนาน  จนถึงช่วงบ่ายแก่ ๆ จึงทยอยกันเข้าที่พัก  แล้วกลับมา
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์  ซึ่งเริ่มต้นเวลา 1800   

2.	งานเลี้ยง	ตท.15		ณ	ทองสมบูรณ์คลับ	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา		
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 งานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อน 1531 จัดบริเวณลานกว้างชนิด  
จคุนไดน้บัพนัของทองสมบรูณค์ลบั  มเีวทถีาวรขนาดใหญแ่บบรถบสั  
ขับขึ้นไปจอดได้สบาย ๆ  หันหน้าเข้าหาเวทีด้านซ้ายเป็นบูธบริการ
เครื่องดื่มสารพัด  ทั้งเหล้า  ไวน์   เบียร์  SPY  น้ำอัดลม  ฯลฯ  
ด้านขวาเป็นบูธอาหาร ทั้งกับแกล้ม  ของคาว  ของหวาน  เรียงกัน
เปน็ตบั  แอบไปถามพีก่ีว้า่ไปขนมาจากไหน  มเีสยีงกระซบิตอบกลบั
มาว่า “กูว่าพรุ่งนี้คงต้องโดนคนปากช่องบ่นถึงแน่ ๆ  เพราะให้
ลูกน้องไปขนอาหารตลาดโต้รุ่งมาหมดทั้งตลาดเลยว่ะ”   
 งานเลีย้งคำ่คนืนัน้จดัเปน็แบบคาวบอยไนท ์  ภายในงาน
เต็มไปด้วยบรรดาคาวบอยแก่ คาวบอยหนุ่มสาว คาวบอยเด็กเล็ก  
เพ่นพ่านเต็มไปหมด บางคนถึงกับคาดเข็มขัดพกปืนมาควงโชว์ให้
เพื่อน ๆ ดู  ไม่ดูก็ไม่ได้  มันบอก “นาน ๆ กูจะควงปืนแบบนี้ซะที  
มึงจะไม่ดูกูเสียหน่อยหรือ” ....ฮา  ด้วยความกลัวเพื่อนจะน้อยใจ 
เลยต้องจำใจยืนเชียร์อยู่ใกล้ ๆ  หนักเข้า ดูท่ามันจะไม่เลิกควง เลย
ไปตามช่างภาพมาบันทึกภาพมันไว้  ดูท่าจะชอบใจใหญ่ 
 ที่ประทับใจสุด ๆ มองไปทางไหนเห็นแต่เพื่อน ตท.15  
โผเข้าจับมือ...กอดกัน...ทักทายกัน อย่างมีความสุข นึกขอบคุณพี่กี้
อยูใ่นใจ ทา่นจดังานไดย้อดเยีย่มจรงิ ๆ ... ตอนกอ่นเริม่งานทมีพธิกีร 
4 เหลา่ เขาประชมุวางแผนกนัอยา่งขะมกัเขมน้  สรปุไดว้า่ ใหพ้ีอ่คัร 
(พล.ต.อัคร  ทิพย์โรจน์) เป็นพิธีกรหลัก ที่เหลือคอยเสริมกันเป็น
ช่วง ๆ  ลำดับงานดำเนินไปตามแผนงานด้วยดี  เริ่มต้นด้วย พิธีกร
กล่าวต้อนรับ  บอกกำหนดการ  แนะนำอาหารเครื่องดื่ม  จากนั้น
เชิญผู้แทนเหล่าต่าง ๆ ขึ้นบนเวทีพบปะเพื่อนฝูง  เริ่มต้นที่ พี่หมาย 
(พล.อ.สมหมาย) ประธาน จปร.26  ตามด้วยผู้แทนเหล่า ทร. , ตร.  
ปิดท้ายด้วย พี่กี้ เหล่า ทอ.   
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 ไฮไลท์ของงานที่กองเชียร์แต่ละเหล่าต่างทุ่มเทชีวิตจิตใจ
และเงินในกระเป๋า (ซื้อดอกกุหลาบ) เชียร์กันอย่างสุดใจขาดดิ้น  
ตอ้งยกใหก้ารแสดงของแมบ่า้นแตล่ะเหลา่  เริม่ดว้ยแมบ่า้น จปร.26 
ในชดุคาวบอยหญงิ เสือ้ขาว กางเกงยนีส ์รองเทา้บูท๊ หมวกคาวบอย 
ถักเปียกระชากวัย ออกมาเต้นอย่างสวยงาม พร้อมเพรียง  พอเมีย 
เริ่มเต้น บรรดาหน้าม้าจำเป็น(สามีของคาวบอยหญิง) ต่างวิ่งกรูกัน
ออกมาเชียร์หน้าเวที  ซื้อดอกกุหลาบให้กำลังใจ  พอการแสดงจบ
ก็วิ่งขึ้นไปบนเวที คล้องผ้าพันคอให้ ส่งดอกกุหลาบ และหอมแก้ม
เมียให้กำลังใจ งานนี้ต้องขอบคุณพี่ตู๋ (พล.ต.วสุ)  และพี่ก้อง  
(พล.ต.ก้องเกียรติ)  ที่กรุณาสนับสนุนการฝึกซ้อม  ความรู้สึกด้วย
ใจจริงไม่เสแสร้ง (เพราะเมียไม่ได้เต้นด้วย)  ผมว่า การแสดงและ
การให้กำลังใจ น่ารักมากๆๆ ... ตามด้วยการแสดงของแม่บ้าน
ทหารอากาศที่ เปิดตัวแบบเก๋ไก๋ สไตล์ ทอ. มีแอร์โฮสเตสมาเดิน
ลากกระเป๋า ก่อนบรรดาแม่บ้านในชุดระบำลาตินจะออกมาวาด
ลวดลาย ... ตบทา้ยดว้ยการแสดงเตน้ระบำนาวขีองแมบ่า้นทหารเรอื
ในชุดน่ารัก ... มีการจับฉลากแจกของรางวัล ทั้ง ไอโฟน  ไอแพท  
ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศและตา่งประเทศ  ซึง่จำไมไ่ดว้า่ใครโชคดี
ได้ไปบ้าง  เพราะใกล้จะเมาเต็มที   มีการเชิญครอบครัวคาวบอย
ขึ้นไปโชว์ชุดแต่งกายบนเวที ของ ทบ. ได้รับเลือกขึ้นไปอยู่ 3 
ครอบครัว  ได้แก่ ครอบครัวพี่เบี้ยว (พล.ท.ฉัตรเฉลิม)   ครอบครวั
พี่เจี๊ยบ (พล.ต.สนทัต)  และครอบครัวพี่อ๊อด (พ.อ.ไพโรจน์)  ซึ่ง
รายหลงันีรู้ส้กึจะไดร้างวลัที ่ 1 เพราะหอบเอาหลานวยั 3 เดอืนเศษ 
ขึ้นไปโชว์บนเวทีด้วย  ตอนท้ายของงานพิธีกรโยนให้ลุงเมฆดำเนิน
รายการจับฉลากแจกของรางวัลให้ลูก ๆ หลาน ๆ ของเพื่อน 1531 
... พูดได้อย่างเดียว ใครไม่ได้ไปโคตรเสียดายแทนเลย ... เมื่อ    
วันก่อนลุงเมฆได้รับเมลจากพี่กี้ (กัปตันมนตรี) แจ้งมาว่า ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน ส่วนของ ทบ. คงจ่ายเฉพาะค่าห้องพัก ที่เหลือ
ทั้งหมด  (ประมาณ 700,000 บาท)  เป็นอภินันทนาการจาก    
ทองสมบูรณ์คลับ ... ใครมีโอกาสเจอหน้าพี่กี้ ลุงเมฆฝากหอมแก้ม
ซักสองฟอด ... ขอบพระคุณครับ   
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 เปิดศักราชใหม่ …. แด่เพื่อน ๆ จปร.26 ด้วยความปราถนาดีทุกคน จงพบแต่ความสมหวัง ในสิ่งนึกคิดทุกประการตลอดปี 
2556 .....ม.ค. เป็นเดือนที่ทางทหารกำหนดเป็นวันกองทัพไทย .....เพื่อการระลึกถึงอดีตวีรชน .....วันแห่งการแสดงแสนยานุภาพ .....และ
วันนัดพบสังสรรค์ของ ตท.1531 ที่ได้หายหน้าหายตาไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง .....เพื่อความอิ่มเอมในความเป็นเพื่อนในอดีตได้มีโอกาสย้อน
ความหลัง .....พร้อมภรรยาและลูกแก้ว ได้มีโอกาสพบและสนทนากัน .....สำหรับความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของเพื่อนใน บก.ทบ. + ทภ.1 + 
กอ.รมน. ก็ยังคงเหมือนในฉบับที่แล้ว  การเคลื่อนย้ายหมุนเวียนยังไม่มี .....อย่างที่รับทราบกัน เพื่อน ๆ หลายคนได้มีความเจริญก้าวหน้า
ในตำแหน่งต่าง ๆ .....รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรุ่น .....มีเพื่อน ๆ หลายคนให้อิ๊คคิวช่วยเขียนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของรุ่น .....โอ้ย! ต้องร้องอุทานอย่างดัง .....ตัวเราทำเท่านี้เป็นเพียงอึ่งในโอ่ง  มิบังอาจชูหางเองอ้าเสนอแนะแก่ราชสีห์ทั้งหลาย
ได้ .....และยังมีคำถามจากเพื่อน How do Our-high potential class 1531 lead to the nation to survive the revolutionary  
p0litical situation like this?…… อึ้งกันไปเลย .....อิ๊กคิวคงตอบแทน ตท.15 ไม่ได้ว่าเพื่อนเราหลายคนมีความคิดหรือไม่มีความคิด
อย่างไร จากการเรียบ ๆ เคียง ๆ อย่างไม่เปิดเผย .....หลายท่านแสดงทัศนะแบบสุดโต่งเกินที่จะยอมรับได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน  แต่ก็
เป็นความรู้สึกส่วนตัวบางท่าน  ในส่วนรวมของรุ่นยังไม่มี  “หัวโจก”  นำให้เห็นเลย .....ความคิดเห็นการเมืองไทยในสังคมปัจจุบัน...  
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ  1.กลุ่มอนุรักษ์นิยม กับ  2.กลุ่มก้าวหน้าหรือกลุ่มต้องการการเปลี่ยนแปลง 
 สังคมไทยกำลังเผชิญ .....ในช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านไม่รู้ว่าจะทะลุ SONIC BOOM หรือไม่  ความเห็นทางการเมืองที่เคยเสนอ
และพูดคุยทาง face book เป็นตอน ๆ ในการสนทนากับเพื่อนบางท่าน  จะยกมาให้ลองอ่านเล่นหน่อยน่ะ 
 “ ถ้าพูดในฐานะที่อยู่ในกองทัพ ก็ต้องฟังผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะผู้นำในกองทัพบก...ที่มีแนวคิดไม่ยุ่งกับการเมือง  ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายใด  คงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ” ...นี่ฟังจากสื่อที่ท่านให้สัมภาษณ์  พวกเราเองก็เช่นกันล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ(ตัวกระจิ๊ดริ๊ด) 
จะไปชูหางเอง อวดอ้างสุริโย ก็คงไม่ได้ เพราะมันหมายถึงการดำรงชีพของครอบครัวเรา.......ตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์เงินเดือน การ
แสดงออกทางการเมืองอย่างเปิดเผยก็คงต้องยั้งไว้ก่อน ตัวคนเดียวคงทำไม่ได้ ในฐานะที่เป็นทหารก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ

เพื่อนถึงเพื่อน	         ..........28 ม.ค. 56 

รายนามผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเพื่อน	1531	
1. กัปตัน มนตรี  จำเรียง   สนับสนุน 
 ค่าใช้จายในการจัดงานเลี้ยงทั้งหมด (ยกเว้นค่าห้องพัก) ประมาณ  700,000 .- บาท 
 ตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป – กลับ ต่างประเทศ (ไม่ระบุปลายทาง)    2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง (การบินไทย) 
 ตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป – กลับ ภายในประเทศ (ไม่ระบุปลายทาง)  2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง (การบินไทย) 
2. พลเรือโท ชัยณรงค์  เจริญรักษ์    สนับสนุน  ทองคำหนัก  1 บาท  จำนวน     1     เส้น 
3. พลโท ชาติอุดม  ติตถะสิริ   สนับสนุน Smartphone & Tablet    จำนวน     2     เครื่อง 
4. พลตรี  ศุภกร  สงวนชาติศรไกร สนับสนุน  โทรศัพท์ OPPO   จำนวน     2     เครื่อง 
5. พลตรี วิวรรธน์  สุชาติ     สนับสนุน  โทรศัพท์ Galaxy note II  จำนวน     1     เครื่อง                    
6. พลตรี บัญชา  พงษ์สวัสดิ์   สนับสนุน  i-Pod touch   จำนวน     1     เครื่อง                                                                
7. พลตรี สุพจน์  สุวรรณเตมี สนับสนุน  Galaxy tap II  7”          จำนวน     1     เครื่อง  
8. กัปตัน ธนภัทร  งามปลั่ง   สนับสนุน 
 ตั๋วเครื่องบิน ไป -  กลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง       1 รางวัล ๆ ละ  2 ที่นั่ง (ไทยแอร์เอเชีย) 
 ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ  กรุงเทพฯ – สิงค์โปร์      1 รางวัล ๆ ละ  2  ที่นั่ง (ไทยแอร์เอเชีย) 
 ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ  กรุงเทพฯ – เชียงใหม่     1 รางวัล ๆ ละ  2  ที่นั่ง (ไทยแอร์เอเชีย) 
 ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ  กรุงเทพฯ – ภูเก็ต           1 รางวัล ๆ ละ  2  ที่นั่ง (ไทยแอร์เอเชีย) 
9. จปร.26 สนับสนุน 
 ทองคำหนัก 2 สลึง   จำนวน 2 เส้น 
 ของรางวัลสำหรับเล่นเกมส์แจกลูกหลาน  Samaung Galaxy Y Duos จำนวน 2 เครื่อง 
  Flash Drive   จำนวน 10 ตัว 
  Mouse Wireless จำนวน 10 ตัว       
  Earphone จำนวน 3 ตัว        
  ผ้าเช็ดตัว   จำนวน 10 ผืน 
10. กองทัพอากาศ  เครื่องบินจำลองสำหรับเล่นเกมส์แจกลูกหลาน จำนวน 11 เครื่อง 
11. กองทัพเรือ      กระเป๋าสะพายเด็กสำหรับเล่นเกมส์แจกลูกหลาน จำนวน 30 ใบ 
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ทางการเมือง ดำเนินไปตามครรลองธรรม  เขาจะประท้วงก็ว่าไปตามกฎหมายหรือแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย
ที่มีอยู่...แต่สิ่งที่ยอมไม่ได้ก็คือ “ไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  อย่ายุแหย่ให้ประชาชนคนไทยฆ่ากันเอง” ...พวกเราทุกคนไม่ควรยอม 
 “ พูดถึงทางวิชาการ ถ้าดูจากองค์กรรักประเทศไทยที่แสดงออก...การปกครองสมัยปัจจุบัน เป็นประชาธิปไตยในระบบที่ผู้นำ 
มาจากการเลือกตั้งและอำนาจมาจากมวลชน ตราบใดที่องคาพยพทางสังคมสามารถประสานเข้าด้วยกันได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไร แต่เมื่อใด
ที่ไม่สามารถผสมผสานลงตัวได้ก็จะกลายเป็นวิกฤติทางการเมือง เนื่องจากทุกฝ่ายมีพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนอย่างที่เห็น  .....เฮ้อ ” 
 “ ในฐานะที่พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย  ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นว่า เป็นไปตามสัจธรรมของโลก  
ที่หมุนเปลี่ยนไม่ยอมหยุดนิ่ง ไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้น แต่ทุกคนบนโลก อำนาจที่เคยอยู่ในมือของชนชั้นหนึ่งที่ประชาชนเป็นผู้ตามและถูก
ปกครอง กเ็ริม่เปดิตวัและตอ้งเปดิใหป้ระชาชนสว่นใหญ ่คดิเอง ทำเอง และปกครองตนเอง  โดยทกุ ๆ คนตอ้งเดนิไปดว้ยกนัเพือ่ขบัเคลือ่น
บ้านเมืองของตน.....เพื่อนำพาสังคมไทยไปสู่การพัฒนา ” 
 “ เมื่อใดผู้มีอำนาจ  พยายามรักษาอำนาจไว้โดยไม่ปลดปล่อย สุดท้ายก็จะเกิดความขัดแย้ง และการต่อสู้อย่างรุนแรง หลายครั้ง
แลว้ทีเ่มอืงไทยผา่นประสบการณน์ัน้ แตผู่ท้ีม่อีำนาจกย็งัไมน่ำมาเปน็บทเรยีนหรอืไมใ่สใ่จอยา่งจรงิจงั ยงัคงตอ่สูท้กุวถิทีางเพือ่รกัษาอำนาจที่
ตนเองและพวกพ้องเคยมีอยู่  จนลืมนึกถึงความเสียหายของประเทศ ”    
 เล่าจื้อ   กล่าวไว้  “ ในการปกครองชั้นเยี่ยม    ผู้คนจะไม่รู้สึกตัวว่าถูกปกครอง 
   ในการปกครองชั้นดี  ผู้คนจะชื่นชอบ 
   ในการปกครองชั้นต่ำ  ผู้คนจะเกรงกลัว 
   ในการปกครองชั้นต่ำสุด  ผู้คนจะชิงชัง 
   ผู้ที่ไม่นับถือราษฎร  จะไม่ได้รับการนับถือ    ผู้ที่มีอำนาจในแผ่นดิน  พึงระลึกไว้  ” 
 “รัฐธรรมนูญปี 2550 เป็นรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยแบบใหม่ (ของเก่า.....ทั้ง 3 อำนาจเป็นอิสระต่อกัน) ที่มีแห่งเดียว
ในโลก เพราะอำนาจบริหาร  อำนาจนิติบัญญัติ อยู่ใต้อำนาจตุลาการ และตุลาการก็ไม่ต้องมาจากประชาชน  นี่คือ ความอยุติธรรมที่จะ
สร้างรอยร้าวไม่มีที่สิ้นสุด ” 
 แล้วถ้าเป็นคำถาม How do Our high potential class 1531 lead the class 1531 to survive in this this time…? 
อย่างนี้คงจะโยน...กันไปมาไม่ได้..... พวกเรา 1531 ก็ต้องช่วยกันทุกคน  ในพวกเราเองถึงแม้จะยึดโยงกันมาด้วยอดีต...รัดรั้ง รั้งรึง ... แต่
เมือ่กาลเวลาผา่นไป.....เกดิความคดิตา่ง ๆ จนไดบ้ทเรยีนชวีติ.....ทีก่ใ็กลเ้กษยีณกนัแลว้.....ไมม่ใีครสอนใครกนัได.้....แตท่กุคนกต็อ้งปรบัตวั  
ให้เข้ากับกาลเวลา..... 
 ความคิดเก่า ๆ ดั้งเดิม  ยึดติดสิ่งที่เคยมีเคยเป็นแบบ Analog ที่มักใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องมองคนตัดสินปัญหา.....เมื่อถึงยุค 3 G 
หรือ TV Digital  การใช้เหตุผลหลักเกณฑ์จึงเป็นเรื่องสำคัญในการแก้ปัญหา   ในวันที่ประชุมรับรองคณะกรรมการกรรมการรุ่นชุดใหม่ที่ 
ยบ.ทหาร  ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ใน Line ได้ถามวิสัยทัศน์รุ่น  มีตอบกันหลายแนวทั้งแนว Comedy ... “ วิสัยทัศน์ไม่มี มีแต่
ทัศนวิสัย  กำลังรวมหัวดูอยู่ (ใน Tablet) ”... เหมือนหยั่งรู้ความคิดของเพื่อน ๆ หลายคน  เพื่อนเต้ประธานรุ่นหยก ๆ ได้ชี้แจงให้ทราบ   
“ เพือ่น ๆ เราในแตล่ะเหลา่ทพัตา่งมศีกัยภาพไปถงึจดุหมายทกุเหลา่ทพั การทำงานเทา่ทีฟ่งัผูใ้หญพ่ดูกนั.....เชือ่มัน่.....ตท.15 .....หลายคน 
มศีกัยภาพไปถงึดวงดาว  ขอใหเ้พือ่น ๆ สง่เสรมิซึง่กนัและกนั ”  มเีพือ่นของเราทีไ่ดแ้ลกเปลีย่นกบัอิก๊ควิ..... “ พวกเราอยา่ลมื อกีแค ่2-3 ป ี
ก็คืนสู่สามัญก่อนที่มีคำนำหน้าว่า นตท. ”  .....จะตื่นขึ้นมาอีกทีก็จะหรือแต่คนในครอบครัวหรือไม่ก็ไม่มีใครเลย เหมือนพ่อผม 10 ปี
สุดท้าย มีแม่ประจำอยู่ข้าง ๆ  ลูก ๆ ก็เวียนมาดูบ้าง   เพื่อนสนิทจริง ๆ สมัยเรียนมัธยมที่แข็งแรง ๆ นาน ๆ มาที   พวกสังสรรค์เฮฮา 
ท่านครับ พี่ขา ไม่เห็นมีใครมา .....ผมเองจึงต้องฝึกเกษียณ (เตรียมตัวเกษียณ.....โดยอยู่บ้าน)......ฮา!!!! 
 สดุทา้ย .....หลกัในการดำเนนิชวีติ (ทัง้การเมอืง และกองทพั) ขอยกปฐมเทศนาของสมเดจ็พระพทุธเจา้ “ธรรมจกัรกปัปวตันสตูร” 
ซึ่งได้ แสดงไว้ 2 เรื่อง หลัก ๆ ที่สุดสองอย่าง  ได้แก่ กามสุขัลลิกานุโยค หรือ (การบำเรอความสุขหวังสบายเกิน) ซึ่งเป็นสิ่งบำเรอความ
สุขร่างกายทั้งปวง  อีกส่วนคือ อัตตกิลมถานุโยค (การปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์โดนทำตนให้ลำบาก) การทรมานตน ทั้งสองอย่างนั้นเป็นการ
กระทำที่สุดโต่ง ความเป็นจริงนั้นเป็นไปไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงเสนอ ทางสายใหม่ คือ มัชฌิมปทา อยู่ระหว่างทั้งสองไม่สุดโต่งไปข้างใดข้าง
หนึ่ง คือ มีความต้องการวัตถุในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  แต่ไม่ใช่มีไว้เพื่อสะสม/แข่งขัน  อวดมี  เช่น ภิกษุมี อัฐบริขาร ภัตตาหาร
เพื่อดำรงชีวิต แต่คนในปัจจุบันนั้นเน้นสะสมกันมาก....หลักธรรมของพุทธกาลจึงสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง พระพุทธเจ้าจึงให้
เดินทางสายกลางโดยการปฏิบัติตามมรรค 8  ให้รู้จักพอประมาณ ไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจนมากเกินไป คือมี ศีล สติ ปัญญา  
การกำหนดทิศทางของจิต ฉะนั้น มรรค 8 จึงทำให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ดังนั้น คนจะต้องตั้งจิตให้มั่น จึงนำไปสู่ ความสงบ  
สะอาด สว่าง  เป็นความสุขที่แท้จริงในที่สุด..... 
 เพื่อนทิพย์โรจน์บอกไว้ว่า .....ที่เห็นไม่ใช่ ... ที่ใช่ไม่เห็น ... ก็ไปถามกันเอาเอง ... ฮา!!!! 
                   ..... อิ๊กคิว ..... 
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 ในนามของเพือ่น สป.15 ขอแสดงความยนิดกีบั “พีห่มาย” พล.อ.สมหมาย เกาฏรีะ ผบ.นทพ. ของเรา  
ที่เพื่อน ๆ จปร.26  เลอืกใหเ้ปน็ประธานรุน่ จปร.26 ทา่นใหม ่ตัง้แตป่ ี56-57 ตามวาระครัง้ละ 2 ป ี..... ทีจ่รงิทา่นก็
เคยเปน็ประธานรุน่ จปร.26 ของเรามาแลว้ ครั้งนี้คงไม่ใช่เรื่องยากที่จะนำพารุ่นของเราให้เป็นที่ยอมรับทั้งรุ่นพี่ ๆ 
และรุ่นน้อง ๆ ต่อไปนะครับ ..... คิด ๆ ดูแล้วระยะเวลาที่พวกเรารับราชการเหลือน้อยลงทุกปีไปเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่
อีก 3 ปี (ปี 58) ก็เกษียณกันแล้ว ....น่าใจหายนะ!!!  เหลียวหลังไปมองเพื่อน ๆ เราอีกกว่า 80 ท่าน ที่จะต้องฝ่าฟัน
อุปสรรคที่มองไม่เห็น เพื่อข้ามเส้นเป็นนายทหารชั้นนายพลกันให้ได้ ..... ใน สป. พวกเราบางคนที่มีพลังก็พยายาม
ช่วยกันอยู่รับรองไม่มีทิ้งกันแน่ ..... ตอนนี้เหลอือยูค่นเดยีว พ.อ.(พ) วรีพนัธ ์  มณพีงษ ์  นปก.ประจำ สน.ปล.กห.  
(เพือ่นปุ)๊ ม ี พีต่ิก๊ พล.ท.สวุโรจน ์(สภุทัร)  ทพิยม์งคล  หน.สน.ปล.กห.  ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงดแูลอยูอ่ยา่ง

ใกลช้ดิ เอาตวัมาทำหนา้ที ่ฝสธ. อยูห่นา้หอ้งพีต่ิก๊ และพาไปให ้ปล.กห. เหน็หนา้เหน็ตาบอ่ย ๆ (เป็นนัยว่ารุ่น 15 ยังเหลืออีก 1 ครับผม)..
...คราวหน้าคงไม่พลาดแน่ ๆ เพื่อน ๆ สป.15 เอาใจช่วยอยู่ครับ ..... ส่วนเพื่อน ๆ ใน ทบ. และ ทท. ก็ทราบว่าเพื่อน ๆ ในแต่ละหน่วยก็
พยายามช่วยเหลือกันอยู่ .....แต่อย่าลืมว่าเราต้องดูแลตัวเราเองด้วยนะครับ คงไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเราว่าเรามีจุดด้อย จุดเด่น หรือปัญหากับ
ใครที่ทำให้ความเจริญก้าวหน้าของเราต้องสะดุดอยู่อย่างนี้ จริงไหมครับ ..... มอง ๆ ไปแล้วใน สป. รุ่นเราคนที่จะขึ้นไปถึงระดับอัตรา
จอมพลนั้นขณะนี้ยังมองไม่เห็นเลย พล.ท. ที่อาวุโสหลายคนคาดว่ากว่าจะได้ พล.อ. ก็เกือบเกษียณ แถมข้างหน้าก็มีรุ่น 14 (พล.อ.นิพัทธ์  
ทองเล็ก รอง ปล.กห. เกษียณปี 2559) ข้างหลังก็มีรุ่น 16 และ 17 ที่พร้อมจะแซงหน้ารุ่นเราที่เป็น พล.ท. อาวุโส ..... เห็นจะมีก็แต่พี่
โหน่ง พล.ท.ฐิตินันท์  ธัญญสิริ ผอ.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่จะเกษียณอายุในปี 2561 ที่จะมีสิทธิลุ้น ..... และคงต้องดูว่าสิ้นปี
นี้ ที่ท่านจะหมดวาระการเปน็ ผอ.สทป. แลว้ ทา่นจะกลบัมาลงตำแหนง่อะไร ..... เอา้!!! ชว่ยกนัเชยีรหนอ่ยครบั ..... พล.ท. ทีอ่ายนุอ้ย ๆกม็ี
เชน่ พล.ท.สวุโรจนฯ์ เกษียณปี 2560 และ พล.ท.ยุทธนา (สิโรจน์  ชูศักดิ์)  กล้าการยุทธ ก็เกษียณปี 2560 เช่นกัน ทั้งสองท่านเพิ่งติดยศ 
พล.ท. เมื่อครั้งที่ ผ่านมาพร้อมกันแถมชื่อเล่นก็ชื่อเดียวกันอีกด้วย ..... แต่ที่น่าจับตาดูก็ท่าน “ติ๊ก” ยุทธนาฯ นัยว่า ท่านมีกองหนุนที่
สำคัญระดับประเทศอยู่ น่าจับตามองนะครับ ..... อะไร ๆ ก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในประเทศสยามเมอืงยิม้แหง่นี ้.....ไปไหนมาไหนกจ็ะเหน็เปน็
คูแ่ฝดเดนิดว้ยกนัเสมอ พล.ท.เดน่ดวง และ พล.ท.นครนิทร ์(สป.นอก กห.) ..... รุน่พี ่ๆ มักทักทายทั้งคู่และคุยถึงเรื่องสมัยยังเป็น ผบ.ร้อย 
ม.พัน 4 จน   พี่เด่นบ่นแบบงง ๆ ..... ไม่ต้องสงสัย พี่ ๆ เค้าคงระแวงว่าคู่นี้เดินไปไหนมาไหนด้วยกัน ถ้าจะคิดการใหญ่อะไรอีกกระมัง ....
. ฮาๆๆๆ ..... แต่ถ้าจะเอาจริงขอกระซิบบอกว่า รถถังรุ่นที่ท่านเคยใช้สร้างวีรกรรมดว้ยกนัมา ตอนนีม้จีอดอยูท่ี ่ รร.ตท. อ.บา้นนา จ.
นครนายก อยูห่ลายคนัครบับบบบ ..... ใครผา่นไปมาที ่กห. เชญิแวะมาทานขา้วกลางวนั ที ่สน.ปล.กห. ไดน้ะครบั “พีส่วุโรจน”์ หน.สน.ปล.
กห. พรอ้มตอ้นรบั(กรณุาแจง้ลว่งหนา้ดว้ยครบั) ..... หลายคนยงัไมรู่ว้า่ “พีส่วุโรจน”์ คอืผูท้ีน่ำองคท์า้วเวสสวุรรณมาประดษิฐานทีช่ัน้ดาดฟา้
ตกึใหม ่กห. ดา้นทศิเหนอื มพีธิอีญัเชญิองคป์ระทบัไปแลว้ โดยทา่น รอง ปล.กห.3 (ทร.) เป็นประธานในพิธีฯ ..... ส่วนใครยังไม่มีเหรียญ
ท้าวเวสสุวรรณไว้สักการะบูชา ขอได้ที่ “พี่สุวโรจน์” ของมีจำกัดหมดแล้วหมดเลย  เพราะบล็อกได้ทำลายไปแล้วต่อหน้าผู้เข้าร่วมพิธีฯ ...                                                  
        สวัสดีปีใหม่ 2556 ทุกท่านครับ... “แมน 1531”    

																เสียงจากหอกลอง	(สป.๑๕)	!!!!!! 

 เพื่อน ๆ ที่เห็นหน้าเห็นตาบ่อย ๆ ใน บก.กองทัพไทย แจ้งวัฒนะ ช่วงนี้หลายท่าน 
ต่างกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง ไม่ค่อยได้มีเวลาสรวลเสเฮฮากันเท่าใด คงเป็นเพราะภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบสูงขึ้น ต้องระมัดระวังการทำงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย   มิให้เสียชื่อ
เสียง หรือถูกลดความไว้วางใจ  โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับ ผบช.ระดับสูง จะได้รับความ
กดดัน และเครียดพอสมควร  จึงไม่แปลกใจถ้าได้พบเพื่อนในเวลางานแล้วจะเห็นแววตามีกังวล 
ไม่ค่อยสบาย สบาย ถึงยิ้มก็ยังรู้สึกแห้ง ๆ ไม่สดใส นี่คงเป็นสัจธรรม   ของโลก  ถ้าใครมีความ

รับผิดชอบและตระหนักในภาระหน้าที่ จะพยายามทำงานให้ดีที่สุด  แต่เพื่อน ๆ อย่าลืมว่า ทุกสิ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าผู้ใต้
บังคับบัญชา หรือ ภรรยาที่รัก  แม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้ในหลาย ๆ ครั้ง  ถ้าเราตั้งใจทำมันดีที่สุดแล้วถึงผลที่ออกมาไม่
เป็นตามที่คาดหวัง  ก็จงเข้าใจว่า ชีวิตมีขึ้น มีลง ทำดีแล้วไม่ได้ดีวันนี้ ต่อไปคงมีวันของเรา หันไปให้รางวัลกับตัวเอง เมื่อเราทำเต็มที่แล้ว  
และอย่าประมาท วันนี้ดีแล้ว ก็ควรแบ่งปันให้กับผู้อื่นบ้าง  ผลที่เราแบ่งปันจะเป็นกองหนุนให้เราเมื่อยามจำเป็น 
 ขอทักทายเพื่อนผองทั้งหลายในค่ายแจ้งวัฒนะ ทั้งที่เห็นหน้า และไม่เห็นหน้า ได้แก่ พี่ปุย  พี่เปิ้ล  พี่นพ  พี่สันต์  พี่ตู๋   พี่วชิระ  
พี่หมู   พี่ต้อย  พี่ยวดยิ่ง  และนอกรั้วที่อดจะเอ่ยถึงไม่ได้ พี่หมาย  พี่เชียร  พี่เปา  พี่บัว  พี่หยัม  พี่เบิ้ม  พี่เหรียญ  พี่พจน์  พี่เมฆ  พี่ปู่  
แห่งค่าย นทพ. พี่อ้าย  พี่ลอย  พี่ปาน  พี่อ๊อด  พี่แตน  แห่งค่าย ยบ.ทหาร รวมทั้ง พี่อ้วน  พี่อื่น ๆ ใน สปท. และ สส.ทหาร ด้วย  
อีกหลายคนถ้าไม่ครบถ้วน ขออภัยนะครับ บรรณาธิการเขาเร่งต้นฉบับให้รีบส่ง เลยต้องเหมาแบบนี้  ขอให้มีความสุขทุกท่าน 
            ตู๋....วสุ  เฟื่องสำรวจ 

ข่าวสังคม	บก.ทท.	
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  ช่วงต้นปีที่ผ่านมา พี่แฉะ (พล.ต.กฤษฎา อารีรัชชกุล) ต้องเหนื่อยกับการเป็น    
หัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ ในการจัดงานปีใหม่ ยศ.ทบ. ทั้งหานักร้อง นักแสดงมาร่วมงานอย่าง
เต็มอัตราศึกแล้ว แถมด้วยจัดอาหารอร่อยมาร่วมออกร้าน ตลอดจนจัดหาของขวัญของ
รางวัลมากมายมามอบให้เป็นขวัญกำลังใจของข้าราชการ ยศ.ทบ. ทำให้งานปีนี้คึกคักเป็น
พเิศษ ..... พีส่งค ์(พล.ต.ประสงค ์ บตุรขวญั) แมจ้ะไมเ่คยอยูห่นว่ยงานดา้นการศกึษามากอ่น 
แต่เมื่อได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านการฝึก - ศึกษาของ ทบ. ก็เดินหน้าลุยอย่าง
เตม็ที ่ ประเดมิดว้ยการประชมุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเกอืบทกุวนั แลว้ยงัเดนิทางไปตรวจเยีย่ม
การฝึกแทบทุกอาทิตย์ เพื่อให้ได้ทราบปัญหาข้อขัดข้อง ... งานเยอะขนาดนั้นยังแบ่งเวลา
ไปเป็นผู้จัดการทีมกีฬา ทบ. กลุ่ม 8 (กอล์ฟ) อีกต่างหาก ... เอาแรงมาจากไหนครับ .....    
พี่เด (พล.ต.เดชา  เดชะชาติ) ด้วยหน้าที่ เสธ.ยศ.ทบ. ที่ต้องรับงานเยอะ  ทั้งงานเอกสาร  

การตรวจเยี่ยมหน่วย เลยต้องมีการบริหารจัดการ การใช้เวลาในแต่ละวันแบบละเอียดยิบ แต่ยังไงพี่เดก็ยังบอกว่าสบายมาก ..... พี่จี้ด    
(พ.อ.ธีรวุธ พุ่มศฤงฆาร)  นอกจากเป็น นศ.วปม. แล้ว  ตอนนี้พี่จี้ดยังได้รับตำแหน่งคุณตามือใหม่  ไม่เห่อเท่าไหร่ครับ  แค่ในมือถือมีแต่ 
รูปหลาน  ผมว่าน่าจะซื้อฮาร์ดดิสก์ซักตัวไว้เก็บรูปดีมั๊ย  แล้วปลายเดือนนี้ต้องเดินทางไกลไปดูงานต่างประเทศอีก ถ้าไม่มี 3G ให้เห็น
หน้าหลานทุกวัน สงสัยหงุดหงิดแย่เลย ..... พี่ตรี (พ.อ.มนตรี  สุดยินดี) ยังคงเป็นมือประสานงานและช่วยกลั่นกรองงานให้พี่สงค์ ขยัน
ขันแข็งขนาดนี้ เห็นว่าปีนี้ก็ได้ขึ้นแท่นประกวดอีกเป็นปีที่ 2  เมษานี้คงมีข่าวดีนะครับ ..... พี่แดง (พ.อ.สรชัช วรปัญญา) ย้ายไปเป็น   
รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ไม่กี่เดือน ก็เจอโครงการรื้อปรับปรุงสำนักงานใหม่ ต้องอพยพไปอาศัยห้องประชุม ยศ.ทบ. เป็นที่ทำงานชั่วคราว 
แถมยังต้องมาตามแก้ปัญหาที่ได้มาพร้อมตำแหน่งใหม่ด้วย สู้สู้นะครับ ..... พี่เตี้ย (พ.อ.ชัยวัฒน์  จำรัส) ต้นปีงบประมาณบอกว่าจะไปพา 
นศ.วทบ. ไปดูงานเอเชีย แต่ตอนนี้เห็นว่าจะเปลี่ยนไปดูงานยุโรป เลยไม่แน่ใจว่าที่ไปสมัครเรียนภาษาอังกฤษ เพราะจะเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนตามนโยบาย ผบ.ทบ. หรือเตรียมไปดูงานยุโรปกับ นศ.วทบ. ..... พี่อ่อน (พ.อ.ชลิต  แย้มจินดา)  ยังคงยืนยันว่าพร้อม 
ทีจ่ะเดนิทางไปดงูานกบั นศ.วทบ. ไดท้กุภมูภิาค ขยนัจรงิ ๆ เลย ระวงัศรภีรยิาจะประทว้งนะครบั ..... เพือ่น ๆ จปร.26 ของเราใน ยศ.ทบ. 
ได้จัดให้มีการรับประทานอาหารกลางวันและสานเสวนาประสาเพื่อน ทุกวันที่ 15 ของเดือน (เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์) 
ใครจะไปร่วม ก็เชิญที่ห้องอาหาร วทบ. นะครับ  แต่เพื่อ กันผิดพลาด ยังไงก็ส่งยอดให้พี่เตี้ยล่วงหน้าซักหนึ่งวันก็ดี ..... 
 
           เสือเตี้ย 

ซุบซิบ	ยศ.ทบ.	

 ฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่ผมมีโอกาสได้เขียนถึงเพื่อน ๆ ในรั้ว สปท. จึงขอแนะนำให้
เพื่อน ๆ ได้รู้จัก ตท.15 ในรั้วนี้ว่ามีใครบ้าง ..... ท่านแรกเป็นเบอร์ 2 ภายในรัั้ว ได้แก่ รอง 
ผบ.สปท. พล.ท.รวมพล มีชูอรรถ (วปม.5) หรือพี่ป่อง  ผู้มีรสนิยมในการแต่งกายแบบ 
Classic และมั่นใจมากกก ....... ต่อมาก็ต้องเป็นพี่โอ่ง พล.ท.พนา ถนอมสิงห์ (วปอ.49) ปษ.
สปท. ควบ ปษ.วปอ.  อจ.อำนวยการหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 55  นักศึกษารู้จักดีทุกคน ....... 
พี่นัย  พล.ท.วินัย  เสมสวัสดิ์ (วปอ.52) ก็เป็น ปษ.วปอ. อีกคน ที่ นศ.วปอ.55 กลัวเกรงใน
ฝีมือกอล์ฟเป็นอย่างยิ่ง  ด้วยฝีมือการจัดก๊วนให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้ ....... พี่ต๋อย  พล.ต.ก้อง
เกียรติ  พลขันธ์ (วปอ.53)  ก็กำลังขยันขันแข็งในตำแหน่ง ผอ.สจว.สปท. เป็นกำลัง  จนผม
ร่วงไปหลายปอย ....... พล.ต.ชัยฤทธิ์  ขวัญเสีย เอ๊ย!! ขวัญสอน (วปอ.50) พี่นิด นกับนิหนา้

หยกผูห้ลอ่เหลาตลอดกาล ขวญัใจ นศ.สาว ในตำแหนง่ ปษ.วปอ. เชน่เดยีวกนั ....... สดุทา้ย พีตุ่น่ พ.อ.สรานวุตัร  ประดษิฐพงษ ์ (วปอ.52) 
ผอ.กยศ.วปอ.สปท.  ผู้ที่เป็นความภูมิใจของรุ่น ตท.15  ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองที่อาวุโสที่สุดในกองทัพไทย...ไชโย 
 ต่อไปเป็นเรื่องราวของ ตท.15 ในส่วน นศ.วปอ. รุ่นที่ 55 ..... ฝาแฝดคู่แรก พ.อ.ธีรวุธ  พุ่มศฤงฆาร  พี่จี๊ด และ พ.อ.อภิวัฒน์  
สุขใจ  พี่อู๊ด  ไปไหนไปโตย เนื่องจากอยู่หมู่เดียวกัน  ต่อไปจะเห็นจี๊ด คอสุรา และอู๊ด จอมกะล่อน ..... ทอ.2 หน่อที่หลุดเข้ามาเรียน 
วปอ.55 ได้แก่ พี่ม้า  พล.อ.ท.ปฏิพันธ์  วะนะสุข  และพี่ต๋อย พล.อ.ต.สุรศักดิ์  มีมณี  ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีของน้อง ๆ ทอ. ที่มาศึกษา  
พี่ม้าฝากว่าอย่าถามนะว่าชื่อม้ามีที่มาอย่างไร  ถ้าตอบไปแล้วจะเป็นปมด้อยของผู้ที่ถาม...ฮะฮ่า ให้รู้ซะบ้าง ..... พี่ต้อย  พล.ต.พัฒนพงษ์  
องอาจอิทธิชัย  อจ.ตุ่นฝากถามว่า เอกสารวิจัยบทที่ 1 อยู่หน่าย  เอามาส่งได้แล้วจ้า ..... 2 เกลอนักกอล์ฟ พี่เษม พล.ต.เกษม  ธนาภรณ์ 
และ พี่อ๊อด  พล.ต.ศุภจิตร  ศุภมานพ  โดน อจ.โอ่ง,  อจ.วินัย  และ อจ.ตุ่น  สั่งสอนไปหลายครั้งหลายครา  ก็ยังไม่เข็ด ท่าทางจะไม่
สำเร็จ .... ไอ้ลูกศิษย์คิดล้างครู!!! 

ข่าวในรั้ว	สปท.	
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 รายงานข่าวอีสานบ้านเฮา มื้อนี้ เป็นคิวของ ผมได้รับมอบหมาย อีกแล้วครับท่าน  ขอ
อนุญาตรายงานครับ ..... สถานการณ์ของเพื่อน ๆ ในพื้นที่อีสาน ถึงแม้ยังมีปัญหาแนวพรมแดน
กับเพื่อนบ้าน แต่ความเป็นเพื่อน 1531 ไม่เคยมีปัญหาครับ ถึงแม้จะมีอายุมากขึ้น แต่ความรัก 
สามัคคีของพวกเรามากขึ้นด้วย เห็นได้จากมีกิจกรรมการเลี้ยงสังสรรค์กันบ่อยขึ้น ..... ล่าสุด เมื่อ 
4 ม.ค. 56 ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่เพื่อน ๆ จปร.26 พร้อมครอบครัว ที่โรงแรมรายาแกรนด์ 
โคราช  มีเพื่อน ๆ มากันพร้อมหน้าพร้อมตา ทั้ง พี่ติ่ง,  พี่แดง,  พี่สุเมธ (ชื่อเดิม),  พี่อุ๋ย,  พี่วุฒิ,  

พี่นวย,  พี่ปั๋ง,  พี่หน่อย,  พี่วิชา,  พี่ณรงค์ศักดิ์,  พี่อนุพนธ์ (เกษียณแล้วก็ยังมาอยู่)  และเพื่อนตำรวจอีกหลายท่านก็ยังมาร่วมด้วย ..... 
ถึงแม้จะมีหลายท่านติดภารกิจ มาไม่ได้ แต่ก็ยังติดต่อแจ้งข่าวคราวให้ทราบ ..... บรรยากาศในงานได้รับเกียรติจากพี่สุเมธแหล่อวยพร   
ปีใหม่ให้เพื่อน ๆ ฟัง ..... เล่นเอาทุกคนอึ้งไปตาม ๆ กัน แถมบอกว่าจะพยายามมาแหล่ให้ฟังอีกในครั้งต่อไป ..... ในงานนี้มีการจับฉลาก 
แลกของขวัญกัน สนุกสนานกันทั่วหน้า ..... เพิ่งจะกลับมาจาก ฉก.ปัตตานี ไม่เท่าไร พี่งู (พ.อ.โสภณ) ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลฯ ตอนนี้อาการดีขึ้น พักผ่อนอยู่ที่บ้าน เพื่อน ๆ หลาย ๆ คนได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจ พี่งูยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสดี ..... มีบางคนใน 
ทภ.2 เงียบหายไปเลย  มีบ้านอยู่ในโคราช แต่ไม่ได้เจอกันเลย  เพื่อน ๆ คิดถึงฝากบอกมา ขอให้ออกมาหาเพื่อน ๆ บ้างเถอะ (เจ้าตัว  
น่าจะรู้ดี) ถ้าตัวไม่มาก็ ไลน์ ส่งมาคุยเพื่อน ๆ บ้างก็ยังดีเน้อ  Esan1531 Chat กระจาย  ติดต่อแจ้งข่าวกันทุกวัน  เพื่อน ๆ ทุกคนใครมี
ข่าวสารอะไรสามารถติดต่อแจ้งข่าวทางช่องทางนี้ได้ครับ (สอบถามพี่แดงได้) ..... เนื่องจากกระทันหัน จึงขออนุญาตจบข่าวเพียงเท่านี้
ก่อน ..... ขอแก้ตัวฉบับหน้าครับ  ยินดีรับใช้เพื่อนครับ 
           “ประทีป  ถวิลทรัพย์” 

 
 เพิ่งกลับจากงาน “ เพื่อน 1531 ”  ที่ไร่ทองสมบูรณ์ ปากช่อง  ชาวลพบุรีต่างมีความสุขกันถ้วนหน้าครับ ..... ขอขอบคุณ    
คณะกรรมการรุ่นทุกเหล่าทัพที่มอบความสุขดี ๆ ให้พวกเรา ..... เมื่อ 9 ธ.ค.55 ชาวลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
สามัคคี ณ วัดหนองโค้ง  อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่  โดยมีเพื่อนขน (บัญชา) เป็นแกนนำ มีเพื่อน ๆ ลพบุรีช่วยกันแจกซองทำบุญ  รวมทั้ง
ได้กัปตันกี้ (กัปตันมนตรี  จำเรียง) นำทีมลูกทัพฟ้า และเพื่อนอ้าย (พล.ท.ชำนิ  รักเรือง) นำทีม ยบ.ทหาร ร่วมด้วย  ได้เงินทำบุญกว่า   
3 แสนบาทเศษ  ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนไก่ (พล.ท.สุรศักดิ์  ศรีศักดิ์) สนับสนุนที่พัก ที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมอาหารค่ำ  และเพื่อนเล็ก        
(พล.ต.ศรายุธ รังษี) สนับสนุนอาหารกลางวันที่ จ.ตาก .... อนุโมทนาครับ ..... ปีหน้าขอให้กรรมการรุ่นพิจารณามาทอดผ้าป่าที่วัดนี้บ้าง  
เพราะยังขาดปัจจัยก่อสร้างอุโบสถอีกมาก ..... ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเต้ (พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ) ที่เพื่อน ๆ ต่างมอบความรัก
และความไว้วางใจให้เป็นประธานรุ่นอีกครั้ง ..... ที่ผ่านมาชาวลพบุรีได้นัดเลี้ยงต้อนรับเพื่อนไก่ (พ.ต.อ.เชิดชาย) ซึ่งย้ายมาเป็น ผกก.สภอ.
โคกเจรญิ และเขา้มาเปน็สมาชกิชาวลพบรุอีกีคน ..... รวมทัง้เพือ่นอีด๊ (พล.ต.บวรรตัน ์ไมตรปีระศาสน)์ ทีไ่ดก้ลบับา้นเดมิมาเปน็ทีป่รกึษา 
มทบ.13 ครับ ..... สำหรับเพื่อน ๆ ชาวลพบุรีคนอื่น ๆ  ต่างก็ยังมีความสุขตามสถานะภาพ   ทั้งเพื่อนอ๋อย (พล.ต.ธนา  วิทยวิโรจน์) 
เพื่อนต้อ (พล.ต.ชูนล  หาสารีสร)  เพื่อนต๋อง (พ.อ.วีรนันท์  ทองสุข)  เพื่อนอู๊ด (พ.อ.ศิริศักดิ์  เทศนา)  เพื่อนเปบซี่ (พ.อ.นิรุช รมยเวศม์)  
เพื่อนบาก (พล.ต.สมชาย ฤกษ์พิชัย)  เพื่อนศัลยพงศ์ (พล.ต.ศัลยพงศ์ เปลี่ยนมณี)  และเพื่อนแป้น (พล.ต.นพรัตน์  แป้นแก้ว)   
            .....สวัสดีครับ...... 

ข่าวสาร	จปร.26	(ลพบุรี)	

ซุบซิบอีสาน	
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 สวัสดีเจ้า เป็นจะใดผ้อง หมู่เฮาจาวเหนือ ขอสวัสดี๋ปี๋ใหม่ 2556 แหมเตื่อคงยังบ่
เมินเกินไปเน่อ ขอฮื้อมีความสุข ความเจริญ บ่เจ็บบ่ไข้ มีเงินทองใช่นั๊ก ๆ เน่อ . . .  ช่วงนี้
ทางเหนืออากาศดีมาก ยังมีไอหนาวหลงเหลืออยู่ เพื่อน ๆ ที่ยังไม่ได้พาลูกหลานมาสัมผัส
อากาศหนาวยังมีเวลาอยู่  ยินดีต้อนฮับนะเจ้า . . . ทภ.3 ปีนี้เป็นเจ้าภาพฝึก CG-13. ท่าน
แม่ทัพน้อย พี่ติ๊ก พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา เป็น ผบ.MNF (MULTI NATION FORCE) กำกับ

ดแูลใกลช้ดิ ตรวจตราทกุขัน้ตอนอยา่งละเอยีด สมแลว้ทีจ่ะเปน็ มทภ.3 คนตอ่ไป . . . กองหนา้ลยุซะขนาดนี ้กองหลงักต็อ้งสดุยอดอยูแ่ลว้ 
พี่แม๊ก พล.ต.สาธิต พิธรัตน์ เป็น รอง.มทภ.3 คนเดียวที่อยู่ที่ตั้งปกติ (รับทุกเรื่อง) ปฏิบัติงานทุกอย่างราบรื่นด้วยดี ขอชื่นชมน่าจะมีข่าวดี
เร็ว ๆ นี้เช่นกัน . . . ผู้ที่โชคดีที่สุดในรอบปีคงไม่มีใครเท่าพี่เษม พล.ต.เกษม ธนาภรณ์ เป็น รอง มทภ.3 ปั๊บ ได้เรียน วปอ. เลย ข่าวว่า
เป็นมือหนึ่งกอล์ฟรุ่น  ทำคนอื่นปั่นป่วนไปหมด  กีฬา ทบ. ปีนี้อย่าให้พลาดนะ (ทราบว่า พี่ประสงค์ บุตรขวัญ กับ พี่ต๋อย ทวีชัย กฤษ
ชีวิน เขารวมหัวกันจะทุบพี่เษมให้ได้) . . . สุดยอดของฝีมือนักรบทหารม้า พี่ปราการ พล.ต.ปราการ ชลยุทธ รอง มทภ.3 อีก 1 ท่าน 
ขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.ฉก.ยะลา  เพื่อน ๆ ส่งกำลังใจไปช่วยด้วย มีอะไรสนับสนุนกันได้ก็ช่วยกันนะ  ขอเป็นกำลังใจให้ ขอให้ปลอดภัย
จากภยนัตรายทัง้ปวง ขอใหง้านสำเรจ็ลลุว่งไปดว้ยด ี. . . รกัและคดิถงึเพือ่นทกุคนเสมอ เปน็เสยีงตามสายของพีป่ืด๊ พล.ต.สมชยั เครอืวทิย ์
ตอนนี้กำลังต่อเติมบ้าน ทำศาลาพักผ่อนไว้รอเพื่อน ๆ ข่าวว่า heineken วันละ 2 ขวด สดชื่นดี อย่าลืมไปเชียงใหม่เมื่อไหร่ แวะหากัน
ด้วย เบอร์โทรเบอร์เดิมจ๊ะ . . . สามทหารเสือพระเจ้าตากยังเหนียวแน่น มีพี่เล็ก พล.ต.ศรายุธ รังษี, พี่พันธ์ พล.ต.สัมพันธ์ ศรีราชบัวผัน  
และพี่ขำ พ.อ.ปฏิญญา ลีลาศเจริญ ข่าวว่าช่วยเหลือประชาชนน่าดู หน้าฝนก็แก้ปัญหาน้ำท่วม หน้าหนาวก็แก้ปัญหาแจกผ้าห่ม ขณะนี้
กำลงัเตรยีมแกป้ญัหาภยัแลง้ หมอกควนัอกี เอาใจชว่ยนะเพือ่น . . .สำหรบัการแกป้ญัหาระหวา่งประเทศ (ไทย-พมา่) ของพีพ่นัธร์าบรืน่ด ี
ใครอยากสัมผัสชายแดนพม่าฝั่ง อ.แม่สอด ยืนยันดูแลได้ แต่ถ้าจะหา โร-ฮิง-ญา ลำบากหน่อยนะ . . . มีเพื่อน ๆ หลายคนถามหาพี่โคตร 
พ.อ.วีระศักดิ๋ โคตรวีระ (แก้วเพ็ญพรรณ) คนใน ทภ.3 เองก็ยอมรับว่า ตั้งแต่ท่านเกษียณไปยังไม่เคยเจอเลย งั้นเอาที่อยู่และเบอร์โทรไป
ก็แล้วกัน “123/1168 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 087-3143474, 084-6148895”   
ไม่เคยตอบปฏิเสธเพื่อน ๆ เลย ไม่ว่าจะมาเวลาไหน  พี่ขุน พ.อ.การุญ ขุนสูงเนิน รอง.ผบ.มทบ.33 ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านตนเอง
แล้ว (เชียงใหม่) ดูหน้าตาสดใส ออกทีวีรับเสด็จบ่อย ๆ นะเดี๋ยวนี้ ขอเชียร์ให้เป็น ผบ.มทบ.33 เร็ว ๆ นะเพื่อน . . .  เพื่อนอีกคนที่อยู่
เชียงใหม่  ต้องเอ่ยถึงเพราะมีหน้าที่การงานสำคัญพอสมควร พี่ตรี พ.อ.ชาตรี เศรษฐกร เป็น รอง.ผอ.รมน.จว.เชียงใหม่ จากใต้ขึ้นเหนือ 
ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด ผลงานเข้าตาดี ช่วงนี้มีอะไรก็คุยกับพี่ติ๊กโดยตรงนะเพื่อน . . . ที่พึ่งของเพื่อน ๆ  ณ สนง.ปล.กห. พี่นู  
พล.ต.กิตติ์ คิ้มวงษ์ษา เพื่อนหลายคนยกย่องว่า ดูแลเพื่อน ๆ ได้เป็นอย่างดี  แม้ว่าตัวเองจะฟันฝ่าอุปสรรคมาหลายปี ขออนุโมทนาใน
กุศลที่เพื่อนได้ทำไว้ สาธุ . . . เสธ.อมตะ พี่เชน พล.ต.นิวัติชัย ถนอมธรรม เสธ.ทน.3 ยังอยู่กองทัพน้อยที่ 3 เหมือนเดิม เป็นกองหลังให้  
พี่ติ๊กที่ ทน.3 มีความสุขสบายดี . . . ผบ.จทบ.อ.ต. พล.ต.พิเชษฐ์ สุขพงศ์พิสิฐ รับผิดชอบปัญหาดูแลประชาชนที่หนักพอควร  โดยเฉพาะ
ช่วงฤดูฝนจะออก TV บ่อย ๆ แต่พอเข้าฤดูฝึกทหารใหม่ทีไร เป็นต้องเจอกับโรคไข้หวัดทั้งกองร้อยฝึกอยู่เป็นประจำทุกปี  แต่ท่านก็
สามารถแก้ปัญหาไปได้ตลอดรอดฝั่ง ต้องเรียกว่าฝีมือล้วน ๆ ช่วงนี้ไม่อยากไปไหน ลูกหล่ากำลังน่ารัก ใครผ่านไปมา อย่าลืมแวะไปเยี่ยม
หลานด้วย ..... ปีใหม่ 2556 ขออวยพรให้สมาชิก จปร.26 มี   ความสุข  ความเจริญ  ไม่เจ็บ  ไม่จน  มีแต่คนรัก  ตลอดปีและตลอดไป      
    บทส่งท้าย 
    คนที่ท้อแท้สิ้นหวัง  พวกเขาไม่เคยประสบความสำเร็จเลย     คนที่เกลียดชังสิ่งใด  พวกเขามักจะได้ในสิ่งนั้น 
    คนที่กลัวความพ่ายแพ้  พวกเขาไม่เคยชนะอย่างมีเกียรติได้เลย    คนที่อยากได้รับชัยชนะ พวกเขามักบรรลุเป้าหมายได้อย่างสง่างาม 
    คนที่อยากคบเพื่อนแบบใด  มักจะได้เพื่อนแบบนั้น 
                   จปร.26 ทภ.3   

ข่าวสารจาก	ทภ.3	

กระแซะ	จปร.26	เหล่า	ม.สระบุรี	 

 พี่แอ็ด (พ.อ.กฤตย์ มหิทธิบุรินทร์) นายสนามมวยอดิศร ยังมีความสุขกายสบายใจ
ในการทำงานทีสระบุรีเป็นอย่างดี ถ้าจะให้มีความสุขมากกว่านี้ก็ขอให้เพื่อนๆทหารม้าที่มี
กำลัง ช่วยดูแลพี่แอ็ดของผมด้วย ....พี่หาญ (พ.อ.บรรหาร พัทมุข) มุ่งมั่น ดูแลครอบครัว 

โดยเฉพาะการศึกษาของลูกๆต่างได้รับความอบอุ่น น้องเอี่ยวต้องเก่งเหมือนคุณพ่อแน่ๆ .....พี่อู๊ด (พ.อ.อภิวัฒน์  สุขใจ) รองผู้บัญชาการ
โรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้า คร่ำเคร่งกับการเรียนที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.6) เรียนกันเต็มปี หนักน่าดู โรงเรียน
ทหารม้าได้อาจารย์ใหญ่ที่เข้มวิชามากๆแน่ .....พี่แดง (พ.อ.ชัยยุทธ  พร้อมสุข) รอง ผบ.ศม.คร่ำเครงกับงานของ ศม.อยู่โยงเฝ้าหน่วยทั้งปี 
เอ้าทำให้ดี และหายใจเข้าไว้ ท่านว่าไว้อย่างนั้น 
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 ขึ้นปีใหม่ 2556 พวกเราชาวใต้สวัสดีส่งความปรารถนาดีมายังเพื่อนรักทุกท่าน ขอให้มีความสุขกันถ้วนหน้า ..... ส่วนพวกเรา
ชาวปักษ์ใต้มีความสุขกันดี ไม่หนาว ไม่ร้อน แค่เปียก ๆ หน่อย  ที่แปลกกว่าทุกปีคือมีผลไม้ที่เคยออกตามฤดูกาล มาตอนนี้ออกมาให้กิน
กันทั้งปี  คนชอบผลไม้ สะตอ ก็ต้องบอกว่า ถ่ายคล่อง ท้องสบาย อยู่ปักษ์ใต้ก็ดีอย่างนี้ ..... ขอเริ่มที่ ชุมพร  พล.ต.เลอชัย	 	มาลีเลิศ     
ผบ.จทบ. ต้องไปช่วยงานสำคัญเป็น รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. มอบความไว้วางใจให้เพื่อนน้อย	พ.อ.ศรีศักดิ์		เลิศล้ำ รอง ผบ.จทบ.ช.พ. 
ดูแลทั้งหมด ศรีศักดิ์ สมศักดิ์ศรีเสมอ ..... ทุ่งสง นครศรีธรรมราช เพื่อนต๋อย	 พ.อ.อภิไธย	 	 สว่างภพ เป็น รอง ผบ.จทบ. บ้านอยู่      
หาดใหญ ่เพือ่นฝงูมธีรุะพบปะกนัทีห่าดใหญห่รอืทีไ่หนเพือ่นตอ๋ยไมบ่กพรอ่ง ..... สมาชกิ จปร.26 อกีหลายคนปกัหลกัหาดใหญม่ ี เพือ่นทิว้ 
พ.อ.วุฒินันท์	 	 เพชรขาวเขียว แห่ง นทพ. ..... พ.อ.ชัยยศ	 	อุ่นเรือน (ช่วยงาน มทบ.42) ช่วยราชการสวนยาง 100 กว่าไร่ที่หาดใหญ่
ของภรรยา บอกไม่กลับแล้วเมืองสุพรรณ ..... พ.อ.ภัทรเดช(วรการ)	 	 แก้วบริสุทธิ์ รอง ผอ.รมน.จว.สงขลา คนนี้ตัวยืนของหาดใหญ่ 
เพื่อนจักรดาว 15 ทุกคน ลงพื้นที่หาดใหญ่ต้องไม่พลาด ..... นี่ก็หาดใหญ่ พล.ต.นพวงศ์		สุรวิชัย	(เชฟ)	 ผบ.พล.ร.5 รับงานหนักทั้งสาย 
กอ.รมน. คือ ผบ.ฉก.สงขลา และ สาย ศปก.ทบ. คือ ผบ.กกล.เทพสตรี ขอชื่นชมและเชียร์ด้วยใจจริง (แม้จะมาช้าหน่อยเพราะโรคแทรก) 
ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม สง่างาม พอเพียงที่จะเป็นผู้ขัดเงาปลายด้ามขวานให้สวยงามเหมือนเดิมได้ งานในหน้าที่ ผบ.ฉก.สงขลา ดูแล
พื้นที่รับผิดชอบได้ดี กอ.รมน.ภาค 4 สน. สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ กอ.รมน.จว.สงขลา รับผิดชอบดูแลพื้นที่ต่อไป  งานนี้ได้การเมือง ..... 
ขุนพลคู่ใจ/ รอง ผบ.ฉก.สงขลา ของเพื่อนเชฟ พ.อ.กิตติ	 	 อาจสัญจร	 (อ้อ)	 คนสมองไว คิดไว ทำไว และกรำศึกพื้นที่ จชต. เคียงบ่า  
เคยีงไหลเ่พือ่นเชฟมาตัง้แตว่า่ที ่ร.ต. ..... พล.ต.ปราการ		ชลยทุธ รอง มทภ.3/ผบ.ฉก.ยะลา  รูค้ำขวญัยะลามานานโขวา่ “สะอาดเปน็เลศิ 
ระเบิดเป็นรอง”  กดดันไล่ล่า ผกร. ตามยุทธวิธีรุกรบของทหารม้า  เหล่าร้ายถึงกับไปไม่เป็น (แค่ได้กลิ่นก็เข่าอ่อน) จับได้หลายคน ตอนนี้ 
สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. หาเงินรางวัลให้ไม่ทันแล้ว  เมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่หอบคุณแม่, คุณเมีย, คุณลูก ไปเคาท์ดาวน์ที่ตรัง  พ่วงด้วย
ครอบครัวเพื่อนดิเรก, เพื่อนก๊อง ลุยฝนท่องทะเลตรัง ดูเกาะ ดำน้ำ ดูถ้ำ ปะการัง ขอบอกเพื่อน ๆ ว่า ที่ตรังมีของดีกระฉ่อนโลกทั้งนั้น  
ในวันวาเลนไทน์มีจัดพิธีดำน้ำแต่งงาน จดทะเบียนใต้ทะเล (ใครจะจดทะเบียนหย่าไม่ต้องถ่อไปถึงตรัง) ..... วันแรกของปี 1 ม.ค.56        
พี่ปราการออกจากตรังไปพัทลุงอยากกินข้าวแกงรสชาติปักษ์ใต้แท้ ๆ ก็เลยถามพี่เลอชัย(แอ๊ะ) เจ้าถิ่นเพื่อหาร้าน  เพื่อนแอ๊ะแม้จะติดธุระ
ที่หน่วย ก็ยังจัดลูกน้องนำทางไปยังร้านเล็ก ๆ  เก่าแก่ดั้งเดิมคู่เมืองลุง ... อร่อยอย่าบอกใคร กินกันกับข้าวหมดร้าน พอจะจ่ายตังลูกน้อง
เพื่อนแอ๊ะบอกว่านายสั่งไว้ “ห้ามจ่าย”  แถมจัดหาพริกแกงเหลือง/แกงไตปลาถุงเล็ก ๆ ถุงละ 1 มื้อหอบใหญ่ขึ้นเครื่องกลับ  ครอบครัว
พี่ปราการไม่ต้องตำพริกแกงไปอีก 1 ปี ..... ออกจากพัทลุงข้ามคอคอดทะเลน้อยไปยัง อ.ระโนด  ฝนตกน้ำท่วมทุ่งหญ้า เห็นฝูงควาย   
ดำน้ำกินหญ้า (ควายน้ำ) สะพานยกระดับข้ามน้ำยาวประมาณ 10 กม. ทิวทัศน์ประทับใจรองแม่ทัพ ฝากขอบคุณเพื่อนเลอชัย และ  
ชวนไปเยี่ยมเมืองน่านบ้าง ..... ค่ายสิรินธรแหล่งทำกินใหญ่ของขาประจำมี พล.ต.ชวลิต	 	 เรียนแจ้ง รอง ผอ.ศปป.5 ม้าจากเพชรบูรณ์     
ช่วยงานใต้เป็น ผอ.ศปนย. อีกตำแหน่งหนึ่ง ..... พ.อ.อัตถเดช	 	มาถนอม  ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 คณะเยียวยาและศาสนา ท่านนี้
เคร่งครัด-ประพฤติพรหมจรรย์มานานแล้ว ..... สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. มี พ.อ.ภคิน	 (ภูมิรัตน์)	 	ธเปียสวน (เปียสวน ใส่ ธ นำหน้า/  
ยงัแปลไมอ่อก) หน.แผนกขา่วภาคประชาชน ผูก้วา้งขวาง และ พล.ต.วรารตัน	์	กาฬบตุร	เปน็รอง ผอ.ฯ และ ยงัม ีน.อ.เอกธนชั	(เพช็รภมู/ิ
อ๋อย)		ศรีหิรัญ  หน.ชนตต.กกล.ทอ.ฉก.9 บริการบินฟรี  ที่นั่งหาเอง ..... ขาประจำกลุ่มนี้แม้ท้องไม่ผูกแต่อึ๊ดำเพราะฟาดแต่ พสร.   
           “ ก้อง   วังตะกอ ”  

จปร.26	ณ	ชายแดนภาคใต้	
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ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกใหการสนับสนุนการแขงขันชกมวยดังกลาวดวย 

ตองการบัตรกี่ใบโทร.แจง คุณแตว 089 212 5045

(พ.อ.หญิง พูนพัฒนา ภรรยา พล.ต.เสรี  วงศประจิตร)

คณะกรรมการ จปร.26  กำหนดจัดการแขงขันชกมวยการกุศล

ณ สนามมวยเวทีลุมพินี  ในวันศุกรที่ 29 มีนาคม 2556
เพื่อหารายไดจัดทำกิจกรรมอันเปนสาธารณกุศล

และสนับสนุนการดำเนินงานของรุนตอไป

การนำสงเงินคาบัตร

บัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาสรงประภา  ประเภทออมทรัพย

ชื่อบัญชี มวยการกุศลเพื่อกองทุนสวัสดิการ จปร.26

หมายเลขบัญชี 135-2-31107-8 

กรุณาสงหลักฐานการโอนเงินมาที่  แฟกซ 0 2193 6169

บัตรราคาใบละ 2,000.- บาท

เลขา...ประชาสัมพันธ์

1.	มีสมาชิกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์่	6	ท่าน		คือ	
	 -	พล.อ.กันตภณ		ปทุมลังการ์	 เปลี่ยนเป็น	 08	4458	5363	
	 -	พล.ท.ฉัตรเฉลิม		เฉลิมสุข	 เปลี่ยนเป็น		 09	1010	3715	
	 -	พล.ท.ชายศักดิ์		โสมกุล	 	 เปลี่ยนเป็น	 08	1555	5511	
	 -	พล.ท.ฐิตินันท์		ธัญญสิริ	 	 เปลี่ยนเป็น		 09	0678	3255	
	 -	พ.อ.วชิราวิโรจน์		นาควิโรจน์	 เปลี่ยนเป็น		 08	9929	4425	
	 -	พ.อ.ธนเศรษฐ์		ว่องโชติกุล	 เปลี่ยนเป็น	 08	1470	3744	

2.	ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิก	จปร.26	ทุกท่าน		ร่วมชำระเงินบำรุงรุ่นประจำปี	2556	(1,000	บ.)	
				โดยโอนเงินเข้าบัญชี	ออมทรัพย์		ธ.ทหารไทย	สาขา	ถนนสรงประภา		ชื่อบัญชี	กองทุนสวัสดิการ	จปร.26		
				เลขที่	135-2-26813-8			จากนั้นกรุณาแฟกซ์หลักฐานมาให้ที่หมายเลข		0	2193	6169	
				มีข้อสงสัยโทร.มาคุยกันได้ที่	พล.ต.อดุลย์ศักดิ์		บุญวัฒนะกุล		08	6307	2312	


