หนังสือเวียน

กรุณาส่ง

ตุลาคม 2562
ฉบับที่ 2/2562
- สรุปผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
ฝ่ายเหรัญญิก, ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ,
ฝ่ายปฏิบัติการ งานเลี้ยงรุ่นปี 2562
- ข่าวสังคม จปร.26 ( ภูมิภาคและกลุ่มต่าง ๆ )
- มุมนักเขียน ( เล่าสู่กันฟัง )
28/29 อาคาร T13 เมืองทองธานี ถนนป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

สารจากประธาน
สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก จปร.26 ที่รักทุกท่าน
		
หนังสือเวียนฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ 2 ของปี 2562 ตามหลักการทีว่ างไว้เราจะออกหนังสือเวียน
ปีละสองฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของรุ่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวคราว
ของเพื่อนแต่ละคนให้ได้รับรู้กันว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรกันบ้าง ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากผู้มีหน้าที่
เขียนบทความข่าวสังคมทุกท่าน ได้กรุณาแสวงหาข่าวสารจากเพือ่ นภายในกลุม่ ทีท่ า่ นรับผิดชอบน�ำมา
เป็นวัตถุดิบในการเขียนให้ครอบคลุมทุกคนในกลุ่มให้มากที่สุด หนังสือเวียนของเราจึงจะมีคุณค่า
น่าอ่านน่าติดตาม ส�ำหรับเพื่อน ๆ ที่มีข่าวคราวของตนก็ไม่ต้องรอเขาถาม โทรไปให้ข้อมูลคนเขียน
เขาได้เลยจะได้ไม่ตกส�ำรวจ ขณะเดียวกันหัวหน้ากลุ่มซึ่งเป็นคนเขียนบทความก็จะมีหน้าที่ในการ
กระจายข่าวสารของรุ่นไปสู่สมาชิกภายในกลุ่มของตัวเองด้วย
งานเพื่อน 1531 ซึ่ง จปร.26 เป็นเจ้าภาพจัดไปเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายในงานมีพิธีมอบทุน
การศึกษาให้ นตท. และ นนร.จปร. พิธีมอบโล่แสดงความยินดีให้กับเพื่อนสมาชิกที่ได้เป็น ส.ว. ทั้ง 13 ท่าน (ทบ.11, ทร.1, ตร.1) และ
การมอบสมุดโทรศัพท์เพื่อน 1531 ฉบับใหม่ให้กับผู้มาร่วมงาน ส�ำหรับผู้ไม่ได้มางานคณะกรรมการก็ได้จัดส่งให้ทุกท่านทางไปรษณีย์
เป็นทีเ่ รียบร้อยไปแล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านทีม่ สี ว่ นให้การสนับสนุนจนงานประสบความส�ำเร็จเป็นทีช่ นื่ ชมของทุกฝ่าย ส�ำหรับงาน 1531
ครั้งต่อไป ทอ., ทร. และ ตร. จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทุง่ สีกนั ในวันที่ 7 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการรุ่นเพื่อขอรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องในการจัดเตรียมงานเลี้ยงรุ่น
ประจ�ำปี 62 ที่จังหวัดน่าน ซึ่งจะมีในวันที่ 13 - 15 ธ.ค.62 นี้ ปัจจุบันคณะกรรมการจัดงานซึ่งมี พล.อ.ปราการ เป็นแม่งานใหญ่ได้
เตรียมการไว้อย่างละเอียดรอบคอบในทุกด้าน ต้องขอขอบคุณทุกท่านแทนเพื่อน ๆ ไว้ ณ ที่นี้ ในส่วนของคณะกรรมการบริหารรุ่นเราได้
ติดต่อขอรับการสนับสนุนรถบัสปรับอากาศขนาด 42 ทีน่ งั่ เพือ่ ใช้เดินทางไป-กลับจังหวัดน่านมาได้จ�ำนวน 4 คัน ได้จดั แบ่งให้การสนับสนุน
ในส่วนกรุงเทพฯ 2 คัน, ภาคอีสาน 1 คัน และภาคใต้ 1 คัน นอกจากนั้น ยังได้รับตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ-น่าน จากเพื่อน ทอ.
(น.อ.ธนภัทร งามปลั่ง) จ�ำนวน 10 ที่นั่ง ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์จ�ำหน่ายน�ำเงินเข้ารุ่นให้กับเพื่อนสมาชิกที่มีความสนใจไปแล้ว อีกเรื่องหนึ่ง
ที่ได้ประชุมกันคือการพิจารณาแผนการจัดงานเลี้ยงรุ่นประจ�ำปี 63 ที่สมาชิกของเราที่ภาคใต้เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงานที่จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 20 - 22 พ.ค.63 โดยจะมีกิจกรรมที่ส�ำคัญคือ การจัดงานเลี้ยงและการล่องเรือเที่ยวเกาะพีพี ด�ำน�้ำดูปะการัง ซึ่ง
คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในภาพรวม คงมีเฉพาะในเรื่องการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมซึ่งต้องพิจารณาปรับปรุงอีก
นิดหน่อยเพื่อให้อยู่ในวงเงินที่ก�ำหนด สรุปได้ว่าปี 62 นี้ งานเลี้ยงรุ่นเราจัดรับลมหนาวที่จังหวัดน่าน ส�ำหรับปีหน้าปี 63 งานเลี้ยงรุ่นเรา
จะจัดต้อนรับลมร้อนที่จังหวัดภูเก็ต หวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบและน�ำความสุขมาสู่เพื่อนสมาชิกและครอบครัวทุกท่าน
ท้ายนีข้ อทบทวนกติกาการใช้ไลน์ ข่าวสาร JPR 26 ขอให้ใช้เพือ่ แจ้งข่าวสารกิจกรรมของรุน่ เป็นส่วนรวมเท่านัน้ ไม่ตอ้ งส่งดอกไม้
ส่ง GoodMorning ส่งอวยพรวันเกิด ฯลฯ แล้วถ้ารู้ตัวว่าส่งผิดกรุณารีบลบออกด้วย ขอบคุณครับ
พลเอก
					
		
					
		
(ไพบูลย์ คุ้มฉายา)
					
		
ประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น จปร.26

ฝ่ายเหรัญญิก
สรุปรายการ รับ-จ่าย ปี 2562 (ม.ค.62 - ก.ย.62)
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6

รายจ่าย
รายจ่ายสวัสดิการ
รายจ่ายฝ่ายปฏิบัติการ
รายจ่ายฝ่ายกิจการพิเศษ
รายจ่ายงานฝ่ายเลขานุการ
สนับสนุนกอล์ฟ 1531
การกุศล
รวมเงิน
คงเหลือ

ล�ำดับ

กิจกรรมด้านรายรับ

1

รับ ดอกเบี้ยเงินฝาก

2

รับ เงินเพื่อนช่วยเพื่อน
รวมเงิน

วงเงินอนุมัติ
700,000
1,528,500
240,000
379,000
240,000
1,150,000
4,237,500

จ�ำนวนเงิน

ใช้จ่าย ถึง 6 ต.ค.62
- 416,000
- 449,304
- 42,422
- 234,920
52,620
- 150,000
- 1,240,026
2,997,474
หมายเหตุ

711,526
91,000 รวมรายรับค่า บ.ไปกลับน่านด้วยแล้ว 6 ราย
802,526

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
กิจกรรมแม่บ้าน จปร.26 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จ�ำนวน 3 ครั้ง
วันที่ 20 เม.ย.62 ยอดผู้ร่วมงาน 50 คน
ใช้เงิน 14,000 บาท
วันที่ 25 พ.ค.62 ยอดผู้ร่วมงาน 40 คน 		
ใช้เงิน 14,700 บาท
วันที่ 5 ต.ค.62 กิจกรรม “ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ” ยอดผู้ร่วมงาน 60 คน ใช้เงิน 14,722 บาท

ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายปฏิบัติการขอน�ำเสนอแผนการเตรียมการจัดงานเลี้ยงรุ่นประจ�ำปี 2562 ของคณะกรรมการ จปร.26 ภาคเหนือ ซึ่งมี
พล.อ.ปรีชา เป็นประธาน และ พล.อ.ปราการ เป็นแม่งานใหญ่ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านทราบและเตรียมการดังนี้
1. ข้อมูลที่น�ำลงเผยแพร่ เป็นข้อมูลที่จัดท�ำเมื่อ 7 ต.ค.62 อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันสมัยและถูกต้องในบางรายการ
ปัจจุบันคณะกรรมการก�ำลังโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเพื่อน ๆ ที่ได้แจ้งความประสงค์จองโรงแรมไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีเดินทางไปจังหวัดน่านและเวลาที่ไปถึงของแต่ละท่านเพื่อเตรียมการในเรื่องอาหารมื้อกลางวัน
และการท่องเที่ยวในตัวเมืองของวันที่ 13 ธ.ค.62
2. ในวันที่ 13 ธ.ค.62 การท่องเที่ยวชมเมืองหลังอาหารกลางวันจะใช้รถบัสและรถส่วนตัวที่สมาชิกใช้ในการเดินทางมา
จังหวัดน่าน โดยจะมีคณะกรรมการน�ำทางแยกเป็น 2 กลุ่ม ส�ำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยเครื่องบินได้จัดเตรียมรถตู้ของส่วนราชการไว้
ให้การสนับสนุน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของรุ่น
3. ได้มีการจัดเพื่อนของเราให้เป็นกรรมการต้อนรับประจ�ำแต่ละโรงแรมไว้แล้ว หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือ
ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ขอให้ได้โทรพูดคุยกันแต่เนิ่น ๆ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน อาจจะมีความสับสนและไม่สะดวกอยู่บ้าง
ขอให้ได้บอกกล่าวกันเราทุกคนจะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด
4. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความสุขที่จังหวัดน่าน พล.อ.ปราการ ชลยุทธ 080 054 6920
-2-

ก�ำหนดการที่ส�ำคัญ

วันศุกร์ที่ 13 ธ.ค.62
08.00 - รถตู้รับจากสนามบินน่าน เข้าที่พัก
		
- รถบัส / รถยนต์ส่วนตัว แยกเข้าที่พักตามสถานที่ที่จอง
10.00 - รถตู้รับสมาชิกจากที่พักและสนามบินไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเทวราช
13.00 ทัศนศึกษาพระธาตุเขาน้อย พระธาตุแช่แห้ง
14.30 ทัศนศึกษาวัดภูมินทร์ วัดช้างค�้ำ นั่งรถรางชมเมือง
16.00 ร่วมพิธีสืบชะตาหลวง ณ วัดมิ่งเมือง (ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศล)
18.00 รับประทานอาหารริมน�้ำน่าน (ดนตรี+การแสดง)
20.00 ทัศนศึกษาถนนคนเดิน
วันเสาร์ที่ 14 ธ.ค.62
07.00 อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวน่าน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
		
1) อ.ปัว วัดบ้านก๋ง ผ้าทอล�ำดวน กาแฟไทลื้อ วัดภูเก็ต
		
2) อ.นาน้อย ดอยเสมอดาว, ดอยขุนสถาน, เขาดินนาน้อย
17.00 งานเลี้ยงรุ่นประจ�ำปี ณ Green Lake Resort
		
- งานเลี้ยงขันโตกล้านนา / การแสดงพื้นเมือง / ร�ำวงย้อนยุค
วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 62
- ทัศนศึกษาตามอัธยาศัย / เดินทางกลับ

รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรมเทวราช (13 - 15 ธ.ค. 62)

กรรมการต้อนรับ
พนา T.0818884655 / ธนู T.0817855543 / ปาลิต T.0860462348 / ก้องเกียรติ T.0830401999
มนัสวีร์ T.0819481007 / ภคิน T0657257139
หมายเลขห้อง
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
415
412
414
416

ชื่อ
โสภณ จันทร์เปรม
นพดล สร้อยสยัมภู
ทศพล ค�ำสุพรหม
กฤติเดช ภูมิเรศทศสุนทร
ไกรฤกษ์ ก้องเกียรติกูล
บรรจงฤทธิ์ คงพันธ์
จิรายุ ถนอมธรรม
ฐิติพล อ้นหาด
สิทธิ จันทร์สมบูรณ์
ไพโรจน์ รวยลาภ
ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
พลเดช เจริญพุล
คุณหน่อย ภรรยา โฆษิต งามเอก
สันหธัตษ์ บุญธรรม
ธีระ กรใหม่

คน

วัน

2
2
2
3
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
-3-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

รถตู้น�ำเที่ยว
14 ธ.ค. 62
นาน้อย คันที่ 1
ปั่ว คันที่ 3
ปั่ว คันที่ 2
ปั่ว คันที่ 3
นาน้อย คันที่ 1
ปั่ว คันที่ 3
นาน้อย คันที่ 1
ปั่ว คันที่ 3
ปั่ว คันที่ 1
นาน้อย คันที่ 2

ปั่ว คันที่ 4
ปั่ว คันที่ 4
ปั่ว คันที่ 1

เดินทางมาโดย
มาเอง
airasia
มาเอง
มาเอง
บัสกทม.
มาเอง
บัสทภ.2
บัสกทม.

บัสกทม.
บัสทภ.2

เวลาถึงน่าน

08.50 น.

โรงแรมเทวราช
หมายเลขห้อง

ชื่อ

คน

วัน

417
418
419
420
421
422
424
423
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
442
444
501
502

วิชา สิงหสุรศักดิ์
นงนุช สุดใจ/รัชนี ดิษฐขัมภะ
ธนกร จงอุตส่าห์
สิริศักดิ์ วรเจริญ
ธนณเศรษฐ์ ว่องโชติกุล
สิโรจน์ ชูศักดิ์
อภิชัย หงษ์ทอง
ณรงค์ศักดิ์ ศรีพิกุล
นันทวงศ์ โชคถาวร
พีระพงษ์ เจริญดี
ยรรยง หงษ์จุ้ย
ธฤดี สมเพราะ +แฟนวีระณัฐ
วินัย ยวดยิ่ง
สุรพล วันเพ็ญ
วิชัยพร ศกุนะสิงห์
สุพจน์ พรหมศิริ
ชาติชายพัฏฐ์ สุคนธสิงห์

2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

รถตู้น�ำเที่ยว
14 ธ.ค. 62
ปั่ว คันที่ 1
ปั่ว คันที่ 4
ปั่ว คันที่ 1
ปั่ว คันที่ 3
ปั่ว คันที่ 8
ปั่ว คันที่ 5
ปั่ว คันที่ 2
ปั่ว คันที่ 5
ปั่ว คันที่ 1
ปั่ว คันที่ 2
ปั่ว คันที่ 4
ปั่ว คันที่ 5
รถยนต์ส่วนตัว
นาน้อย คันที่ 1
นาน้อย คันที่ 1

องอาจ ชวาลวิวัฒน์
พนา ถนอมสิงห์
เสรี วงศ์ประจิตร
ชัยสิทธิ์ ศรีอ�ำไพ
อาทิตย์ วัฒนะบุตร /สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์
สมชัย เครือวิทย์
เอกพล บุญมาก
ชนินทร์ จันทรโชติ
สาธิต พิธรัตน์
ประสบโชค เกษมสันต์

2
2
2
2
2
2
3
2
2
2

2
2
2
2
3
2
2
2
2
2

ปั่ว คันที่ 5
ปั่ว คันที่ 9
ปั่ว คันที่ 5
ปั่ว คันที่ 6
นาน้อย คันที่ 2
ปั่ว คันที่ 6
ปั่ว คันที่ 6
ปั่ว คันที่ 6
ปั่ว คันที่ 8

504
505
506
507

ก้องเกียรติ พลขันธ์
ภคิน ธเปียสวน
ปิยะพงษ์ ปูรณโชติ
วีรนันท์ ทองสุก

2
2
1
8

3
2
2
2

ปั่ว คันที่ 8
ปัว คันที่ 2
ปั่ว คันที่ 3
ปั่ว คันที่ 12

-4-

เดินทางมาโดย

เวลาถึงน่าน

บัสทภ.2
บัสกทม.
บัสทภ.2
มาเอง

บัสทภ.2
บัสกทม.
บัสทภ.2
มาเอง
บัสกทม.

บัสทภ.2
บัสกทม.
airasia

08.50 น.

โรงแรมเทวราช
หมายเลขห้อง
509
508
510
512
511
514
516
515
517
518
519
520
521
522
523
525
524
526
527
528
529
531
530
532
534
533
535
536
537
538
540
539

ชื่อ

คน

วัน

รถตู้น�ำเที่ยว
14 ธ.ค. 62

สมชาย ฤกษ์พิชัย

4

รถยนต์ส่วนตัว

บุญธรรม เชยชื่นกลิ่น
อัคร ทิพโรจน์

2
4

2
2
3
2

นิรุช รมยเวศม์
สมพงษ์ มุกดาสกุล
สุรพงษ์ ไก่แก้ว
ปาลิต จุลกะ
อดุลย์ศักด์-สุมณฑา บุญวัฒนะกุล
ประดิษฐ์ อ่อนพุ่ม
วีรพันธ์ มณีพงษ์
สมยศ แก้วศรีปราชญ์

2
2
2
2
2
2
2
4

2
2
2
2
2
2
2
2

ปั่ว คันที่ 9
รถยนต์ส่วนตัว
ปั่ว คันที่ 9
ปั่ว คันที่ 10
ปั่ว คันที่ 7
ปั่ว คันที่ 4
ปั่ว คันที่ 7
ปั่ว คันที่ 10

ชลิต แย้มจินดา
ชัยกร ประเสริฐสุข
มนัสวีร์ ครามานนท์
จุลพจน์-ศิริวรรณ อิทธะรงค์
สุระพันธุ์ อินทรบัวศรี

2
2
2
2

2
3
2
2
2

ปั่ว คันที่ 7
ปั่ว คันที่ 10
ปั่ว คันที่ 10
ปั่ว คันที่ 7
ปั่ว คันที่ 11

สุวภัทร -นัชชาพร ยี่โถขาว
ทิวะพร ชะนะพะเนาว์

4

2
2

ปั่ว คันที่ 7
ปั่ว คันที่ 12

พิชิต พินิตตานนท์
ช�ำนิ รักเรือง
ประเสริฐ ชูแสง
การุณ ขุนสูงเนิน

2
2
1
2

2
1
2
1

ปั่ว คันที่ 11
ปั่ว คันที่ 8
-

ธนู คิ้มวงษ์ษา

4

2

ปั่ว คันที่ 11

วรพล มะกล�่ำทอง

2

2

ปั่ว คันที่ 8
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เดินทางมาโดย

ปั่ว คันที่ 11
ปั่ว คันที่ 9

บัสกทม.

บัสกทม.
บัสกทม.

มาเอง

เวลาถึงน่าน

การจัดรถตู้พาทัวร์ส�ำหรับโรงแรมเทวราช (เฉพาะวันที่ 14 ธ.ค.62)
รถปัว คันที่ 1 (ทภ.2)
- พีระพงษ์ เจริญดี		
2 คน
- วิชา สิงหสุรศักดิ์
2 คน
- ธีระ กรใหม่ 		
2 คน
- ธนกร จงอุตส่าห์
2 คน
- สิทธิ จันทร์สมบูรณ์
2 คน

รถปัว คันที่ 2 (ทภ.2)
- ณรงค์ศักดิ์ ศรีพิกุล
2 คน
- ยรรยง หงษ์จุ้ย 		
3 คน
- ทศพล ค�ำสุพรหม
2 คน
- ภคิน ธเปียสวน 		
2 คน

รถปัว คันที่ 3
- นพดล สร้อยสยัมภู
- สิริศักดิ์ วรเจริญ		
- กฤติเดช ภูมิเรศทศสุนทร
- ปิยะพงษ์ ปูรณโชติ
- บรรจงฤทธิ์ คงพันธ์
- ฐิติพล อ้นหาด 		

2 คน
2 คน
3 คน
1 คน
1 คน
1 คน

รถปัว คันที่ 4
- นงนุช+รัชนี 		
- ธฤดี +แฟนวีรณัฐ
- ประดิษฐ์ อ่อนพุ่ม
- สันหธัต์ บุญธรรม
- วรพล มะกล�่ำทอง

2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
1 คน

รถปัว คันที่ 5
- อภิชัย หงษ์ทอง 		
- นันทวงศ์ โชคถาวร
- วินัย ยวดยิ่ง 		
- องอาจ ชวาลวิวัฒน์
- เสรี วงศ์ประจิตร

รถปัว คันที่ 6
- ชัยสิทธิ์ ศรีอ�ำไพ
- สมชัย เครือวิทย์
- เอกพล บุณมาก 		
- ชนินทร์ จันทร์โชติ

2 คน
2 คน
3 คน
2 คน

2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน

รถปัว คันที่ 8
- ประสบโชค เกษมสันต์
- ก้องเกียรติ พลขันธ์
- สิโรจน์ ชูศักดิ์ 		
- วรพล มะกล�่ำทอง
- ประเสริฐ ชูแสง 		

รถปัว คันที่ 9
- อัคร ทิพโรจน์ 		
- นิรุช รมยเวศม์ 		
- พนา ถนอมสิงห์ 		
- สุรพงษ์ ไก่แก้ว 		

4 คน
2 คน
2 คน
2 คน

รถปัว คันที่ 7
- อดุลย์ศักดิ์ บุญวัฒนะกุล
- วีรพันธ์ มณีพงษ์
- ชลิต แย้มจินดา 		
- จุลพจน์ อิทธะรงค์
- สุวภัทร ยี่โถขาว 		
รถปัว คันที่ 10
- ปาลิต จุลกะ 		
- สมยศ แก้วศรีปราชญ์
- ชัยกร ประเสรฐสุข
- มนัสวีร์ ครามานนท์
- สุรพล วันเพ็ญ 		

2 คน
4 คน
2 คน
2 คน
1 คน

รถนาน้อย คันที่ 1 (ทภ.2)
- โสภณ จันทร์เปรม
2 คน
- วิชัยพร ศกุนะสิงห์
2 คน
- ไกรฤกษ์ ก้องเกียรติกูล 2 คน
- จิรายุ ถนอมธรรม
1 คน
- ชาติชายพัฎฐ์ สุคนธสิงห์ 2 คน

รถปัว คันที่ 11
- สุระพันธุ์ อินทรบัวศรี
- บุณธรรม เชยชื่นกลิ่น
- พิชิต พินิตตานนท์
- ธนู คิ้มวงษ์ษา 		

2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน

2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
1 คน
2 คน
2 คน
2 คน
4 คน

รถนาน้อย คันที่ 2
- สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ 		
2 คน
- ไพโรจน์ รวยลาภ
2 คน
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รถปัว คันที่ 12
- วีระนันท์ ทองสุก
8 คน
- ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ 4 คน

รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท (13 - 15 ธ.ค. 62)

กรรมการต้อนรับ
เกษม T.0813247760 / ศรายุธ T.0819537344 / ดิเรก T.0854405115 / อัตถเดช T.0800532403
นันทพล T.0819187713 / ชัยยุทธ T. 0819479799 / สรานุวัตร T.0895334888 / สถาพร T.0892014043
หมายเลขห้อง
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

ชื่อ

คน

วัน

รถตู้น�ำเที่ยว เดินทางมาโดย
14 ธ.ค. 62
นาน้อย คันที่ 1
เที่ยวเอง / 1 คืน
วันที่ 14
ปั่ว คันที่ 1
ปั่ว คันที่ 1
airasia
นาน้อย คันที่ 2
มาเอง
ปั่ว คันที่ 2
ปั่ว คันที่ 1
มาเอง

ศรายุธ รังสี

2

ธนดล สุรารักษ์

4

ประพัฒน์ เอกโพธิ์
ไชยพร รัตแพทย์
เกษม ธนาภรณ์
รณณรงค์ โคตรด�ำรงค์
วุฒิ แสงจักร

2
2
2
2
2

เรืองศักดิ์ สว่างแจ้ง

4

ปั่ว คันที่ 2

อาทิตย์ วัฒนะบุตร

2

ปั่ว คันที่ 1

ยศธชาติ พูลเพิ่ม

8

น�ำรถมาเอง

นิรัตน์ชัย สุพัฒนานนท์

2

ปั่ว คันที่ 1

ประจักษ์ สาตราวาหะ

3

ปั่ว คันที่ 3

สมยศ ขุนช�ำนิ

4

ปั่ว คันที่ 2

บัส กทม.

2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
-7-

ปั่ว คันที่ 11
ปั่ว คันที่ 11
ปั่ว คันที่ 11
ปั่ว คันที่ 11
ปั่ว คันที่ 11
ปั่ว คันที่ 12
ปั่ว คันที่ 12
ปั่ว คันที่ 12
ปั่ว คันที่ 12
ปั่ว คันที่ 12
นาน้อย คันที่ 2
ปั่ว คันที่ 3

บัสทภ.4

นพวงศ์ สุรวิชัย
เลอชัย มาลีเลิศ
ศรีศักดิ์ เลิศล�้ำ
วุฒินันท์ เพ็ชรขาวเขียว
อัตถเดช มาถนอม
กิตติ อาจสัญจร
ชัยยศ อุ่นเรือน
บุญชัย เนาวภูต
อภิไธ อินสว่างภพ
บุญเลิศ ทัดรอง
วรเทพ บุญอริยะ
วสุ เฟื่องส�ำรวจ

เวลาถึงน่าน

08.50 น.

มาเอง

มาเอง

มาเอง
บัสทภ.4

บัสกทม.
airasia
บัสกทม.

08.50 น.

โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท
หมายเลขห้อง
213
214
215
216
217
218
219
220
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
Villa 01
Villa 02
Villa 03
Villa 04
Villa 07
Villa 05
Villa 06
Villa 08
Villa 09
Villa 10
Villa 11

ชื่อ

คน

เด่นดวง ทิมวัฒนา

2

รถตู้น�ำเที่ยว
14 ธ.ค. 62
ปั่ว คันที่ 3

พิชาติ เขม้นจันทร์

3

ปั่ว คันที่ 3

บัสกทม.

ประทีป ถวิลทรัพย์

2

นาน้อย คันที่ 1

บัสทภ.2

เกษม ธนาภรณ์

4

นาน้อย คันที่ 2

มาเอง

คุณพัฒน์ ภูตินาถ

4

นาน้อย คันที่ 1

บัสกทม.

สรานุวัตร ประดิษฐพงษ์

3

ปั่ว คันที่ 7

นครินทร์ นาคอาทิตย์

4

ปั่ว คันที่ 7

ชัย พรมบาง
ทรงศักดิ์ สหสมโชค
ประสงค์ บุตรขวัญ
ชัยวัฒน์ จ�ำรัส
นันทพล จ�ำรัสโรมรัน
วรารัตน์ กาฬบุตร

2
2
2
2
4
1

ปั่ว คันที่ 7
ปั่ว คันที่ 8
น�ำรถมาเอง
ปั่ว คันที่ 8
ปั่ว คันที่ 8
ปั่ว คันที่ 7

ชัยยุทธ พร้อมสุข

5

ปัว คันที่ 5

อภิวัฒน์ สุขใจ

4

จรัญ สารสิทธิ์
วรวิทย์ ปทุมลังการ์

2
2

ปั่ว คันที่ 9

วชิระ เกียรตินันทน์

4

ปั่ว คันที่ 9

อนันตพร กาญจนรัตน์

4

นาน้อย คันที่ 3

ปรีชา จันทร์โอชา

2

ปั่ว คันที่ 5

สมหมาย เกาฏีระ

4

ปั่ว คันที่ 5

วิเชียร ศิริสุนทร
กฤษฎา อารีรัชชกุล
ธนา วิทยวิโรจน์

2
2

ปั่ว คันที่ 5
ปั่ว คันที่ 5
นาน้อย คันที่2

ศุภกร สงวนชาติศรไกร

4

นาน้อย คันที่ 3

ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

2

ปั่ว คันที่ 6
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วัน

เดินทางมาโดย

airasia

เวลาถึงน่าน

12.55 น.

มาเอง

มาเอง

airasia

08.50 น.

airasia

08.50 น.

โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท
หมายเลขห้อง
Villa 12
Villa 13
Villa 14
Villa 15
Villa 16
Villa 17
Villa 18
Villa 19
Villa 20

ชื่อ

คน

ธนาคาร เกิดในมงคล
สถาพร สีมาสุรรักษ์
ทลวงรณ วรชาติ
สิทธิพร ศรีสุขโข
ชวลิต ชุนประสาน
อาชาไนย ศรีสุข
นิวัตร มีนะโยธิน
อ�ำนาจ รัตนภานพ
พิสุทธิ์ เปาอินทร์

วัน

2
2
2
2
2
2
2
2
2

รถตู้น�ำเที่ยว เดินทางมาโดย
14 ธ.ค. 62
ปั่ว คันที่ 4
ปั่ว คันที่ 4
ปั่ว คันที่ 4
ปั่ว คันที่ 4
ปั่ว คันที่ 4
บัสทภ.2
ปั่ว คันที่ 6
นาน้อย คันที่ 3
ปั่ว คันที่ 6
ปั่ว คันที่ 6
airasia

เวลาถึงน่าน

08.50 น.

การจัดรถตู้พาทัวร์ส�ำหรับโรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท (เฉพาะวันที่ 14 ธ.ค.62)
-

รถปัว คันที่ 1
นิรัตน์ชัย สุพฒ
ั นานนท์
ไชยพร รัตแพทย์
วุฒิ แสงจักร 		
อาทิตย์ วัฒนะบุตร
ประพัฒน์ เอกโพธิ์

-

รถปัว คันที่ 4
ธนาคาร เกิดในมงคล
สถาพร สีมาสุรรักษ์
สิทธิพร ศรีสุขโข		
ชวลิต ขุนประสาน
ทลวงรณ วรชาติ

-

รถปัว คันที่ 7
สรานุวัตร ประดิษฐพงษ์
นครินทร์ นาคอาทิตย์
ชัย พรมบาง		
วรารัตน์ กาฬบุตร

รถปัว คันที่ 10

2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน

2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
2 คน
3 คน
4 คน
2 คน
1 คน

รถปัว คันที่ 2
- รณณรงค์ โคตรด�ำรงค์ 2 คน
- เรืองศักดิ์ สว่างแจ้ง
4 คน
- สมยศ ขุนช�ำนิ		
4 คน

-

รถปัว คันที่ 5
ปรีชา จันทร์โฮชา
วิเชียร ศิริสุนทร		
กฤษฎา อารีรัชชกุล
สมหมาย เกาฎีระ

2 คน
2 คน
2 คน
4 คน

-

รถปัว คันที่ 3
ประจักษ์ สาตราวาหะ
วสุ เฟื่องส�ำรวจ 		
เด่นดวง ทิมวัฒนา
พิชาติ เขม้นจันทร์

2 คน
2 คน
2 คน
3 คน

-

รถปัว คันที่ 6
ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
อาชาไนย ศรีสุข		
อ�ำนาจ รัตนภานพ
พิสุทธ์ เปาอินทร์

2 คน
2 คน
2 คน
2 คน

รถปัว คันที่ 8
- ทรงศักดิ์ สหสมโชค
2 คน
- ชัยวัฒน์ จ�ำรัส		
2 คน
- นันทพล จ�ำรัสโรมรัน 4 คน

รถปัว คันที่ 9
- วชิระ เกียรตินันทน์
3 คน
- วรวิทย์ ปทุมลังการ์
2 คน
- ชัยยุทธ พร้อมสุข
5 คน

รถปัว คันที่ 11 (ภาคใต้)
นพวงศ์ สุรวิชัย		
2 คน
เลอชัย มาลีเลิศ		
2 คน
ศรีศักดิ์ เลิศล�้ำ		
2 คน
วุฒินันท์ เพ็ชรขาวเขียว 2 คน
อัตถเดช มาถนอม
2 คน

รถปัว คันที่ 12 (ภาคใต้)
กิตติ อาจสัญจร		
1 คน
ชัยยศ อุ่นเรือน		
2 คน
บุญชัย เนาวภูต		
2 คน
อภิไธ อินสว่างภพ
1 คน
บุญเลิศ ทัดรอง		
2 คน
ภัทรเดช แก้วบริสุทธิ์ 1 คน

-

-9-

-

รถนาน้อย คันที่ 1
- ศรายุธ รังสี		
2 คน
- คุณพัฒน์ ภูตินาถ
4 คน
- ประทีป ถวิลทรัพย์
2 คน

รถนาน้อย คันที่ 2
- อนันตพร กาญจนรัตน์ 4 คน
- นิวัตร มีนะโยธิน		
2 คน
- ศุภกร สงวนชาติศรไกร 4 คน

รถนาน้อย คันที่ 3
- เกษม ธนาพร		
6 คน
- ธนา วิทยวิโรจน์		
1 คน
- ธนา			
1 คน

รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรมศศิดารา รีสอร์ท (13 - 15 ธ.ค. 62)
กรรมการต้อนรับ
วิภพ T.0619979145 / สมชาย T.0814254279
เรือนไทย

หมายเลขห้อง
101
102
103
105
106
107
108
109

ชื่อ

คน

วิวรรธน์ สุชาติ
ณัฐติพล กนกโชติ
วสันต์ สุริยมงคล
วิภพ กิวานนท์
ปฏิญญา ลีลาศเจริญ
ชวลิต เรียนแจ้ง
สมชาย สินธนัง
เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ

2
2
2
2
2
2
2
2

วัน

รถตู้น�ำเที่ยว เดินทางมาโดย
14 ธ.ค. 62
นาน้อย คันที่ 1
airasia
นาน้อย คันที่ 1
นาน้อย คันที่ 1
airasia
นาน้อย คันที่ 2
นาน้อย คันที่ 1
ปั่ว คันที่ 1
นาน้อย คันที่ 2
ปั่ว คันที่ 1

เวลาถึงน่าน

08.50

อาคารผ่องศรี
หมายเลขห้อง
201
202
203
205
206
207
208
209
210
211

ชื่อ
เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
วิริยะ มีศิริ
ทนง เผ่าอรุณ
ชูธัช แย้มมณฑา
กิติศักดิ์ วิจิตร
ภวัต ชนะคช
พูลสุข บุณนาค
ประจักษ์ สันทัดเลขา
ยุทธนา เกิดด้วยบุญ
ศุภจิต ศุภมานพ

คน

2
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วัน

รถตู้น�ำเที่ยว
14 ธ.ค. 62
ปัว บัส ทอ.
ปัว บัส ทอ.
ปัว บัส ทอ.
ปัว บัส ทอ.
ปัว บัส ทอ.
ปัว บัส ทอ.

-

เดินทางมาโดย

เวลาถึงน่าน

บัส ทอ.

airasia
airasia

12.55 น.
12.55 น.

หมายเลขห้อง
212
215
216
217
218
219
220
221
222
223
225
226
227
228
229
230

ชื่อ
พัลลภ มติศานนท์
วีระพันธ์ บางท่าไม้
ปรีชา ธรรมโม
ไกรทอง จันทร์ทองใบ
รุ่งรัตน์ ชูศักดิ์
วีระศักดิ์ โคตรวีระ

คน

วัน

รถตู้น�ำเที่ยว
14 ธ.ค. 62

เดินทางมาโดย

เวลาถึงน่าน

airasia

12.55 น.

ปัว บัส ทอ.

บัส ทอ.

3
2

ปัว คันที่ 1
ปั่ว คันที่ 1

airasia

บวรรัตน์ ไมตรีประศาสน์

3

-

ณรงค์ชัย กิ่งเกตุ
วุฒิชัย อรรถศาสตร์ศรี
เอนก ศิริสุวรรณ
สุริยัณห์ ป้อมเปิ้น

2
2
2
2

นาน้อย คันที่ 1
ปัว คันที่ 2
ปัว คันที่ 2
ปัว คันที่ 2

ทวี แนวบัวผัน
อดิศร อินสด
ณรงค์ชัย วงษ์สามี

2

ปัว คันที่ 2

บัส กทม.
บัส กทม.

การจัดรถตู้พาทัวร์ส�ำหรับโรงแรมศศิดารา รีสอร์ท (เฉพาะวันที่ 14 ธ.ค.62)
-

รถปัว คันที่ 1
ชวลิต เรียนแจ้ง 		
เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ
วีระศักดิ์ โคตรวีระ
รุ่งรัตน์ ชูศักดิ์ 		

-

รถนาน้อย คันที่ 1
วิวรรธน์ สุชาติ 		
2 คน
ณัฐติพล กนกโชติ
2 คน
วสันต์ สุริยมงคล
2 คน
ปฎิญญา ลีลาเจริญ
2 คน
ณรงค์ชัย กิ่งแก้ว
2 คน

2 คน
2 คน
2 คน
3 คน

-

รถปัว คันที่ 2
วุฒิชัย อรรถศาสตร์ศรี
เอนก ศิริสุวรรณ
สุริยัณห์ ป้อมเปิ้น
ทวี แนวบัวผัน		

2 คน
2 คน
2 คน
2 คน

รถนาน้อย คันที่ 2
- วิภพ กิวานนท์ 		
2 คน
- สมชาย สินธนา 		
2 คน

เพื่อนทหารอากาศ ถึงน่าน 13 ธ.ค. เวลา 20.00 น. ไม่ร่วมทานอาหารเย็น เช้าไป อ. ปัวเอง
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08.50 น.

ข่าวสาร จปร.26 ในพื้นที่ภาคเหนือ
ในห้วงที่ผ่านมา ชาวเหนือเรามีความสุขดี อยู่กับครอบครัว ดูแลลูกหลาน และใกล้ถึงช่วงฤดูการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยเฉพาะ
เชียงใหม่ เชียงราย น่าน เพราะอากาศเริ่มจะหนาว ขอเชิญมาสัมผัสกับไอหนาว และดูทะเลหมอกบนเขาครับ ..... ส�ำหรับเชียงใหม่
ช่วงนี้เพื่อน ๆ ก็มาเยือนและได้มาพบเจอกันไม่ว่าจะเป็น พี่พงษ์ (สมพงษ์), พี่แฉะ (กฤษฎา), พี่หลวง (ทลวงรณ), พี่อัต (อัตถเดช),
พี่แตน (บัณฑวิทย์), พี่เด (เดชา), พี่ปี๊ด (สมชัย), พี่ขุน (การุณ), พี่ตรี (ชาตรี), พี่เหมียว (ชัยสิทธิ์), พี่เล็ก (ศรายุธ) ซึ่งในเดือน ก.ย.
ได้พบกัน 2 รอบแล้ว มีนัดล้างตาที่บ้านพี่ปื๊ด อีก 1 รอบครับ ... ช่วงนี้ที่พบกันบ่อยเพราะทนต่อการเรียกร้องของแม่บ้านไม่ไหว เพราะ
เสียงแม่บา้ นดังมาก ๆ ขนาดเสียงแม่บา้ นกลบเสียงพ่อบ้านไปเลย พ่อบ้านเงียบเลยครับ เพือ่ น ๆ ทีม่ าเทีย่ วเชียงใหม่กส็ ง่ เสียงมาทักทายกัน
ได้เลยครับ เพราะเรามีบา้ นหลักในการรับเพือ่ น ๆ คือบ้านพีป่ ด๊ื พร้อมทัง้ มีเพือ่ นในเชียงใหม่รว่ มต้อนรับ ... นอกจากนี้ เทศกาลลอยกระทง
ก็เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่น่ามาสัมผัส จะเห็นการปล่อยโคมลอยเป็นสายเต็มท้องฟ้า ตระการตามากครับ
..... ที่พิษณุโลก พี่ติ๊ก (ปรีชา) ยังคงมีหน้าที่ในสภา งานท่านเยอะมาก, พี่แม็ก (สาธิต), พี่นู (กิตติ์), พี่แก่ (วีระศักดิ์),
ป้าเม้าท์ (ภรรยาพี่เชน) ทุกคนสบายดี คิดถึงเพื่อนทุกคน
..... ที่ตาก พี่ข�ำ ยังคงดูแลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย ส่วนคุณเรณู (ภรรยาวินัย) ได้หลานยายคนแรก
แล้ว ยินดีด้วยครับ
..... นครสวรรค์ พี่เษม, พี่บัว สบายดีครับยังคงยินดีต้อนรับเพื่อนที่จะผ่านขึ้นไปทางเหนือ โดยเฉพาะเพื่อน ๆ ที่จะเดินทาง
ไปร่วมงานรุ่นที่น่าน หากท่านใดจะแวะสัมผัสสนามกอล์ฟจิรประวัติ แจ้งประสานได้ครับ
..... ทีเ่ พชรบูรณ์ พีเ่ ชฐ (พิเชฐ), พีแ่ ดง (ชวลิต), พีย่ กั ษ์ (จรัญ) ยังมีกจิ กรรมต้องเดินทางไปหลายที่ ขอให้ประสบผลส�ำเร็จครับ
..... ส�ำหรับ จว.น่าน ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจ�ำปีนี้ของ จปร.26 ห้วง 13-15 ธ.ค.62 นั้น คณะกรรมการ
ภาคเหนือ โดยมีพตี่ กิ๊ (ปรีชา) เป็นประธาน พีก่ าร (ปราการ) เป็นแม่งานหลัก ได้เตรียมการจัดงานเลีย้ งได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ขอเชิญเพือ่ น
และครอบครัวมาร่วมงานกันทุกคนครับ รับรองสนุกสนาน ทั้งการท่องเที่ยวและอาหารการกินที่ประทับใจเพื่อน ๆ ทุกคนอย่างแน่นอน
									
แล้วพบกันที่ จว.น่าน ครับ
รายงาน... จากส�ำนักข่าวหัวเขียวแดนใต้
สวัสดีครับเพื่อน พ้อง น้อง พี่ จปร.26 ทุกท่านครับ .....ก่อนอื่นพี่น้อยในฐานะประธานชาวรั้วแดงก�ำแพงเหลือง 26 ภาคใต้
ฝากขอบพระคุณเพื่อน ๆ และครอบครัวที่ได้เดินทางไปร่วมงานและให้การสนับสนุนงานฉลองมงคลสมรสลูกสาวสุดที่รักในห้วงที่ผ่านมา
และขออภัยถ้างานขาดตกบกพร่อง ซึง่ จะขอแก้ตวั ใหม่โดยจะจัดงานแต่งกะป้าจูอกี ครัง้ ในเร็ว ๆ นี้ ... นอกจากจะเป็นเจ้าน้อยนะฮะแล้ว
ยังท�ำตัวเป็นเชฟท�ำกับข้าวอร่อย ๆ ให้เพื่อนชิมบ่อยครั้ง โดยเฉพาะป้าไก่, ลุงเชพ ได้ลองลิ้มฝีมือมาแล้วไม่ว่าจะเป็นขนมจีนหรือราดหน้า
..... ปลายเดือนกันยาทีผ่ า่ นมา หมูหวานลูกสาวคนเล็กของครอบครัวพีย่ ศ (ชัยยศ) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพือ่ น ๆ ขอปรบมือ
รัว ๆ แสดงความยินดีดว้ ยครับ ..... เสียงป้าไก่ (ภรรยาพีเ่ ชฟ) บ่นลอยมาว่า แก่เลีย้ วไม่เจียมบอดี้ ... สอบไปสอบมาทราบว่าพีเ่ ชฟไป
ออกก�ำลังกายเล่นเทนนิสแล้วกล้ามเนื้อหลังอักเสบ ป้าบอกพักให้หายก่อน แต่ลุงเชฟแอบไปเล่นอีก ตอนเดินกลับเข้าบ้านตัวตรงเป๊ะ พอ
เข้าห้องได้ยนิ เสียงโอย ๆ สมน�ำ้ หน้าลุงเชฟ 555 ..... ชาวภูเก็ตโดยพีต่ อ๋ ย (อภิไธ), พีโ่ ต (บุญชัย), พีเ่ ชน (ไกรทอง) และพีท่ วิ้ (กะแรด
ดงเชน) ช่วงนี้ฮ้อตมาก ไม่พลาดกิจกรรมกอล์ฟรุ่นประจ�ำเดือน ... นอกจากวงสวิงที่ประทับใจแล้ว แรดดงเชนยังมีเสียงร้องเพลงที่ท�ำให้
เพื่อน ๆ จปร.26 หลงใหล ถามถึงตลอด ต่อไปคงขาดเธอไม่ได้แล้ว ..... ส่วนพี่โต (บุญชัย) กับป้าเพ็ตยังคงมุ่งมั่นท�ำธุรกิจ ขอให้
รวย ๆ
..... ลุงต๋อยเสือใต้ได้ปา่ วประกาศไว้วา่ ใครจะเดินทางไปภูเก็ตยินดีตอ้ นรับเสมอ แต่ขอให้บอกล่วงหน้าจะได้ไม่อยู5่ 55 ช่วงนี้
ลุงต๋อยเดินสายเยอะมั่กมาก ..... พี่อ้อ (กิตติ) ครวญมาว่า “พร้อมครับ” เสียงครวญมันคล้าย ๆ กับเสียงคนทีป่ ้าหนุ่ย (ภรรยาพี่อ้อ)
ปล่อยให้อยู่คนเดียว .....10 ตุลานี้ รบกวนชาวอุดรช่วยดูแลคนพลัดหลงจากแดนสะตอไปดูบั้งไฟ 2 ครอบครัว พี่น้อย พี่แอ๊ะ ป้าจู
ป้าอ้อยครับ ไม่ทราบพีแ่ อ๊ะงานนีจ้ ะเอาชุดวิง่ ไปด้วยหรือเปล่า ช่วงนีเ้ ห็นฟิตน่าดู ได้ขา่ วว่าจะลงวิง่ ฮาล์ฟมาราธอนแข่งกะลุงก๊อง
.....
ส่วนพี่หนุ่ม (บุญเลิศ) ไม่ค่อยส่งเสียงเท่าไหร่เจอกันทางไลน์เสียเป็นส่วนใหญ่
..... ลุงนัน (อภินันท์) หลังจากผ่าตัดท�ำบายพาสหัวใจ
แล้ว ไม่ค่อยส่งเสียง สงสัยซุ่มซ้อมหาวงกอล์ฟเพื่อจะแก้แค้นเสือใต้อยู่ ..... เดือนตุลานี้ พี่น้อยวางแผนนัดเพื่อนชาวใต้สังสรรค์ทบทวน
ความหลัง ในงานนี้คงได้มีการวางแผนเดินทางไป จว.น่าน อย่างเต็มรูปแบบครับ
..... ส�ำหรับพี่ภัทรเดชยังคงเก็บตัวเงียบได้ข่าวว่า
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ไป อ.สะเดา บ่อยไม่ทราบว่ามีอะไรดี
..... และสิง่ ส�ำคัญทีน่ า่ ภาคภูมใิ จยิง่ คือ ขอร่วมแสดงความยินดีกบั พีป่ ราการยังคงได้รบั ความ
ไว้วางใจจากรัฐบาลให้เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลดูแลพื้นที่ สาม จว. และสี่อ�ำเภอชายแดนใต้ ... ดีใจ ดีใจ
..... ท้ายนี้ชาวใต้ทุกคน
ก�ำลังลุ้นระทึกกับกิจกรรมที่ส�ำคัญ การอนุมัติของกรรมการรุ่นในการจัดงานเลี้ยงรุ่นประจ�ำปี 63 ที่ จว.ภูเก็ต ซึ่งเสนอแผนที่จะจัดใน
เดือน พ.ค. นับวันแล้วเหลืออีกไม่นาน
ขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขและพวกเราชาวใต้อยากเห็นเพื่อนรักทุกคนมีความสุขร่วมกันที่ จว.ภูเก็ต ... คิดถึงเพื่อน ๆ เสมอ
ESAN NEWS
ขอชมเชยประธานอิสาน พี่ปั๋ง (ธีระ) และเลขาหน่อย (พีระพงษ์) ที่ได้ดูแลช่วยเหลือใกล้ชิดเป็นอย่างดีในทุกเรื่องให้กับพี่เสี่ยว
พ.อ.มหพนธ์ (อนุพนธ์ จุลบาท) ทีป่ ว่ ยด้วยโรคมะเร็งตับแพร่กระจาย, ซีสต์ในไต และก้อนเนือ้ ในปอด ... ขอให้ผา่ นพ้นห้วงเวลานีไ้ ปได้ดว้ ยดี
และกลับมาแข็งแรงในเร็ววันนะครับ ... อีกทั้งต้องขอขอบคุณในน�้ำใจของเพื่อน จปร.26 และเพื่อน 1531 ทุกท่าน ที่กรุณาสนับสนุน
งบประมาณ และค�ำแนะน�ำ ก�ำลังใจ ข้อห่วงใยส่งมาให้อย่างล้นหลามให้กับพี่เสี่ยว ... แม้แต่ภรรยาพี่เชน (คุณจิรายุ ถนอมธรรม) ซึ่งอยู่
ในพืน้ ที่ ทภ.3 แต่ได้เป็นสมาชิกอิสานมานานแล้ว ก็ยงั มีนำ�้ ใจให้ก�ำลังใจร่วมด้วย ..... สมาชิกทีอ่ ยูข่ อนแก่น พีอ่ อ้ ย (วิชยั พร) ระยะหลัง
ไม่มไี ลน์สง่ มาอ้อนเพือ่ น ๆ เลย ตัง้ แต่มนี อ้ งสาวคนสวย(คุณมดแดง) คอยดูแลใกล้ชดิ เฮ้อ! มีความสุขตอนแก่นะเพือ่ น ..... พีอ่ ยุ๋ (ไชยพร)
ตอนนี้คงโอนเป็นชาวอังกฤษไปแล้ว เพราะเดินทางไปอยู่ดูแลหลานที่น่ารักมาก ๆ นานหลายเดือนแล้ว ... กลับมาดูแลบ้านที่โคราชบ้าง
นะครับ ได้ข่าวว่ามีคนมาขอซื้อแล้วนะจะบอกให้
..... ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับลูกสาวคนสวยของพี่แดง (ธนกร) ได้ทุนไปเรียน
ป.เอก ที่อังกฤษ แบบนี้เรียกเก่งเหมือนพ่อสวยเหมือนแม่
..... เจอภรรยาพี่น้องนาง (ณรงค์ศักดิ์) ครั้งใด ได้ยินเรื่องไปซ้อมกอล์ฟ
ตลอด ... ไม่รู้ว่าจะซ้อมไปถึงไหน เอ...มันน่าสงสัยแล้วนะลุง
..... พี่นวย (ดรัณ) แจ้งย้ายถิ่นฐานไปอยู่แถวดอนเมืองเรียบร้อยแล้ว
นะครับ แต่ยังคงมีใจผูกพันร่วมกิจกรรมอิสานตลอด ได้ข่าวว่าเป็นคุณปู่ที่รักและหวงหลานมากกว่าลูกอีก
..... พี่โหน่ง (ธนเศรษฐ์)
หน้าตาสดใสมีออร่าเพราะลูกมีครอบครัวและมีงานท�ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พ่อแม่ทุกคนรักและห่วงใยลูก อยากเห็นลูกมีอนาคตสดใส มี
ครอบครัวที่อบอุ่นมั่งคง เท่านี้พ่อแม่ก็มีความสุข ...... พี่ออด (ธีระพงศ์) คนเกษียณที่ท�ำงานโดยไม่ได้เงินเดือนตอบแทน ค�ำสั่งออกให้
ช่วยราชการท่านนายพลหญิงแห่งกรมแพทย์ทหารบก เลยไม่มีเวลามาดูแลบ้านที่โคราชเลยน้า !
..... ภาพสวย ๆ ในไลน์ เป็นผลงาน
ตัดต่อ แต่งเติม เสริมแต่งให้เห็นกันทุกวัน เป็นฝีมือของจิตกร พี่ตรี (มนตรี) ผู้มีศิลปะในหัวใจ หาชมได้ในไลน์ของรุ่นทุกช่องทาง .....
อิสานอุดรต้องยกให้เจ้าพ่อสุ่ม นอกจากเป็นผู้สื่อข่าวมืออาชีพ แล้วยังยึดไลน์ในการน�ำเสนอรายการอาหารท้องถิ่นให้เพื่อนน�้ำลายไหล
พร้อมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ... แต่พอดึกหน่อยก็จะเป็นเบียร์บูด หรือโซดาเทไม่ออกทุกค�่ำคืน
..... หลังจากมีเพื่อน ๆ และครอบครัว
แวะเวียนมาเยี่ยมบ่อย ๆ ลุงโสกับป้าหน่อยเลยตัดสินใจกู้เงินมาปรับปรุงบ้านให้กลายเป็นรีสอร์ท เพื่อบริการที่พักพร้อมอาหารฟรีรอรับ
เพื่อน ๆ และครอบครัวเสียเลย ..... อยากถามคุณปู่ตแู่ ละย่าตูว๊ ่า บ้านหลังแรกอยู่ที่ไหนครับ อุดร, กทม. หรือสระบุรี เพราะไม่ค่อย
จะอยู่อุดรเลยตั้งแต่มีหลานสาว แถมคุยแต่เรื่องหลานตลอด แบบนี้เขาเรียกว่าเห่อหลานนะครับคุณปู่คุณย่า ..... ดูแลสืบทอดศาสนา
และสังคมให้การอบรมเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปในฐานะครูสมาธิ รวมทั้งยังไม่ทิ้งเรื่องการดูแลทหารผ่านศึกเขตอุดร ต้องยกให้อาจารย์
กฤตัชญ์ (สุเมธ) ..... ท�ำเกษตรตามรอยพ่อหลวงด้วยเศรษฐกิจพอเพียงมีทั้งพืชไร่ พืชสวน ต้องยกให้พี่สุพจน์ ตอนนี้ได้ผันตัวเองไป
เป็นเกษตรกรชาวอุดรเต็มตัวแล้ว อีกทั้งยังให้เวลาดูแลบุพการีจนได้รับค�ำชมว่าเป็นลูกตัวอย่าง ..... ใครว่างไม่รู้จะไปไหนให้ไปอุดร
เพือ่ ให้เพือ่ นได้ตอ้ นรับด้วยความยินดี ขอให้มาแต่ตวั และหัวใจสงสัยให้ถามพีเ่ ชียรสุดหล่อ ท่านมาเป็นประจ�ำครับ ..... เรือ่ งของพ่อบ้าน
ท�ำหน้าที่จ่ายกับข้าว เข้าตลาดทุกวันต้องยกให้พี่เนี้ยว (ประทีป) และพี่หรรษยศ (สนทรรศ) เพื่อน ๆ ลองให้คะแนนดู ใครควรได้ต�ำแหน่ง
พ่อบ้านดีเด่น คนแรกถือของและเดินตามภรรยา คนหลังไปซื้อของให้ภรรยา
..... ได้ข่าวว่าธุรกิจยามว่างโดยการท�ำขนมของพี่จุ้ย
(ยรรยง) ไปได้สวยงาม ... มีออเด้อจนท�ำไม่ทัน ท�ำให้ระยะหลังชาวโคราชหมดโอกาสชิมของฟรี (DF) ... ถ้ามีโอกาสผ่านมาก็เอาติดมือ
มาฝากกันบ้างนะจ๊ะ ..... พี่เล็ก (รณณรงค์) ห้วงนี้ได้กลับมาโคราชบ่อย มาร่วมกิจกรรมให้ความบันเทิงสนุกสนานกับเพื่อน ๆ อีกทั้ง
คุณหนูภรรยาก็มีของมาฝากให้เพื่อนเป็นประจ�ำด้วย
..... ผู้กองยอดรักพี่บรรพต ยังอยู่ชัยภูมิแต่ภรรยาและลูกชายที่อยู่ บชร.2 ก็
ติดต่อส่งข่าวคราวและร่วมกิจกรรมกับชาวอิสานมาตลอดเช่นกัน ..... พีเ่ ต่า (วรทัต) และพีว่ ฒ
ุ ิ ห่างหายจากโคราชไปจนนึกว่าหนีอสิ าน
ไปเที่ยวใต้จนลืมพวกเราไปแล้ว มีอะไรท�ำให้ติดใจหรือเปล่า ไปก็ไม่ว่าครับ แต่อย่าไปนานก็แล้วกัน พวกเราชาวอิสานคิดถึงครับ .....
มีเกษตรกรชาวชัยภูมริ อ้ งเรียนมาว่าน�ำ้ ท่วมชัยภูมิ แต่บา้ นผมน�ำ้ แห้งบ่อจนปลาตากแดดเป็นปลาแดดเดียวแล้ว เขาคนนีค้ อื พีช่ ราหรือพีแ่ ก่
นั่นเอง พี่แก่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนช่วยเหลือพี่เสี่ยว รวมถึงยังเป็นลูกกตัญญูดูแลคุณพ่ออยู่ที่ชัยภูมิด้วย ขอให้บุญ
กุศลที่ท�ำมาตลอดเป็นปัจจัยให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงตลอดไป...
..... คนปากหวาน ใจดี มีอารมณ์ขันต้องพี่ต้อ (สิทธิ) ห้วงหลังมานี่
เดินสายท�ำบุญอนาคตบ่อยครั้ง ระวังจะไปเจอพี่ต๋อย (ทวีชัย) นะครับ เพราะพี่ต๋อยก็แอบมาเป็นสมาชิกอิสานและชอบท�ำบุญอนาคต
เหมือนกัน ... นีก่ ส็ ายท�ำบุญเหมือนกัน บริษทั รปภ. ที่ กทม. มีประกาศปลดพนักงาน ชือ่ อาทิตย์ (อุย๋ ) ออกจากงานแล้ว เนือ่ งจากขาดงาน
เกินก�ำหนด เข้าใจว่ามาดูแลสวนและเปิดร้านขายน�้ำได้เงินดีกว่า
..... คนที่หายไปจากการติดต่อสื่อสารของอิสานโดยไม่มีข่าวคราวก็
ยังคงเป็นของเพื่อนศิริวิทย์ และเพื่อนอาทิตย์ (สายฯ) ถ้าอย่างไรหากเพื่อนได้อ่านข้อความนี้ก็ช่วยส่งข่าวมาให้ทราบบ้าง เพื่อน ๆ ทุกคน
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ยังคงระลึกถึงอยูเ่ สมอ ..... เจอเพือ่ นติง่ (เชาวลิต) ที่ รพ.ค่ายสุรนารี มาดูแลภรรยาในระหว่างรักษาอาการผ่าตัด ขณะนีห้ ายเป็นปกติแล้ว
พีต่ งิ่ ได้ฝากขอบคุณในนำ�้ ใจของเพือ่ น ๆ และภรรยาทีใ่ ห้ก�ำลังใจมาเยีย่ มเยียนตลอดห้วงเวลาทีผ่ า่ นมา ..... ขอขอบคุณท่านประธานรุน่
และคณะกรรมการรุ่นทุกท่านผ่านทางข่าวอิสานนี้ เพื่อขอบคุณในความปรารถนาดีต่อพวกเราชาวอิสาน ในการจัดรถโดยสารปรับอากาศ
สนับสนุนการเดินทางไปทัศนศึกษาและพบปะสังสรรค์รุ่นและครอบครัวที่จังหวัดน่านในเดือนธันวาคมที่จะถึงด้วยครับ
ข่าวสาร จปร.26 ในพื้นที่ภาคตะวันออก
..... พี่ตุ้ย (พล.อ.อ�ำนาจ) มีความสุขได้เลี้ยงหลานสาวเหมือนย้อนอดีตตอนเลี้ยง ส้มโอ แตงโม ... น้องโอ๋ภรรยา ตอนนี้เป็น
ทนายดัง ... ส่วนทหารใหญ่รับหน้าที่ควบ 3 ต�ำแหน่ง คือขับรถให้ทนายนั่ง ไปศาลแทนทนายบ้างถ้ามีงานของลูกความซ้อนกัน เมื่อกลับ
มาถึงบ้านก็เป็นคุณตาเลี้ยงหลานน่ารัก แต่ทุกอย่างถ้าท�ำด้วยความสนุกก็คือความสุขครับ ... ช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาน้องโอ๋ปิดตาผ่า
ต้อกระจก ต้องดูแลใกล้ชิด .. บ้านคุ้มหลวง รัตนภานพ เรือนไม้สักทองหลังใหญ่ที่นครนายกก็ต้องมาดูบ่อยขึ้น พี่ตุ้ยบอกว่าถ้าไม่มา พวก
มิกกีเ้ มาส์เค้าเตรียมจะจัดงานสวนสนามเพราะคิดว่าเป็นบ้านของเขา
..... สูงสุดคืนสูส่ ามัญ ... ช้างใหญ่ เพือ่ น ๆ หลายคนพอเจอแล้ว
ต้องนิ่งนึกสักพักจึงจะจ�ำได้ ... อรุณนิวัช มีความสุขในความสงบที่บ้านในสวน ท่ามกลางแมกไม้ อ.บ้านนา กับ อจ.จงรัก ยอดหวานใจที่
วางมือจากวงวิชาการสาขาคณิตศาสตร์แห่งวิทยาลัยเทคนิคนครนายก มาช่วยกันปลูกดอกไม้ในสวนสวย
..... องอาจ ชวาลวิวัฒน์
ยังต้องท�ำงานหนัก รับบทผูช้ ว่ ยอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวตั น์ วิทยาเขตเขาชีจรรย์ ใครมีหลานอยากจะรวยอย่างซีพี ส่งเข้ามา
เรียนได้ ... เพื่อนเบิ้ม ยังควบต�ำแหน่งนายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยด้วย ... เมื่อเดือนก่อน ได้จัดแข่งขันเรือเร็วชิงแชมป์
นานาชาติที่อยุธยา และจัดแข่งเรือหางยาวชิงแชมป์ประเทศไทย ... ท่านนายกเบิ้ม วางแผนจะส่งเรือหางยาวไทยไปให้ไกลถึงระดับโลก
เพื่อน ๆ ส่งก�ำลังเชียร์ครับ
..... นันทวงศ์ ใช้เวลาว่างท�ำสวน ปลูกต้นไม้ดอกไม้ที่บ้านริมน�้ำบางขันหมาก ลพบุรี และยังเข้ากลุ่มไลน์
รุ่น “คุณพระช่วย” ส่องพระเก่าแบบคลาสสิค ... นาน ๆ ทีก็จะไปเยี่ยมถิ่นเก่าเขาชะโงก ให้ลูกน้องและลูกศิษย์คิดถึงในพิธีไหว้ครู ...
อจ.บุ้ง บอกว่า “ความสุขสงบของคนเรานั้น ถ้าตอนนี้ยังหาไม่ได้แล้วจะไปหาได้ตอนไหน”
..... ปาลิต จะกี่ปีก็ยังหนุ่มเสมอ นอกจาก
มีบา้ นอยูห่ นองแขมริมกรุงใช้เวลาว่างเล่นสนุกกับหลาน ๆ แล้ว ยังมีบา้ นตากอากาศเชิงเขาในนครนายกอีกหลัง เมือ่ เดือนก่อนเพือ่ นของเรา
สนุกกันมากกับการช่วยท่านนายกฯ พีเ่ พ่ จัดแข่งกีฬาลอนโบวล์สชิงแชมป์ประเทศไทยทีส่ นามกีฬามวกเหล็ก ... เพือ่ นเหม่อ ฝากบอกเพือ่ น ๆ
ด้วยว่า ฝนตกหนัก อย่าจอดรถใต้ตน้ ไม้ลอ้ มทีเ่ ขาเพิง่ เอาลงดินใหม่ ๆ ดินมันอ่อน อาจจะล้มลงมาใส่หลังคารถได้นะครับ ..... พีช่ ยั ชนะ
บุญประสิทธิ์ อยู่ปราจีน เป็นคนรักบ้าน รักธรรมชาติ รักครอบครัว ... ฝากบทกลอนจากกวีนิรนาม อ่านแล้วสะท้อนชีวิตของคนหลายคน
ได้ดี มีข้อความดังนี้ ... “อดีตนั้น อาจไม่ดี เท่าที่คิด ... จงใช้สิทธิ์ ปัจจุบัน นั้นแก้ไข ... อนาคต ที่เรา จะก้าวไป ... ต้องสดใส จะไม่ถอย ซ�้ำ
รอยเดิม”
..... เพิ่งรู้ว่าที่บ้านพี่นะ กับ บุญธรรม มีแมวรวมกัน 8 ตัว เพื่อนชอบเลี้ยงสัตว์น่ารัก แมวแสนรู้ของโปรเหล็งและน้องเจี๊ยบ
อายุยืนมาก ย่างเข้า 17 ปี ถ้าเทียบกับคนก็อายุเกินร้อยแล้ว... บุญธรรม นอกจากเล่นกอล์ฟได้ขั้นเทพแล้ว เรื่องเครื่องรางของขลัง วงการ
พระยังเรียกว่าบรรลุระดับเซียน
..... เสธ.เก๋า อยู่ไหน หรือว่าเพลินกับไลน์ห้องใหญ่ เลยไม่ค่อยแวะเข้าไลน์ห้องเล็ก ไม่รู้ว่าแผนการ
ตั้งร้านมินิมาร์ทแล้วจ้างเด็กสาวมาช่วยขายของ คืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับท่าน เสธ.อ�ำนาจ จันทราสินธุ์
..... พี่อูฐ สุรพล เพื่อนเรา
คนนี้มีความสุขมากที่สุด จัดโปรแกรมทัวร์ตีกอล์ฟ กินเที่ยวทั่วไทย ล่าสุดเพิ่งกลับมาจากเกาะสมุย
..... ยังอยู่สุพรรณเป็นหลัก ถึงช่วง
วันส�ำคัญทางศาสนาก็ยังปฏิบัติธรรมอย่างสุขสงบ ราบเรียบ แต่ยิ่งใหญ่ ... อดีตประธานชมรมพุทธศาสน์สมัยพวกเราเป็น นนร. ชอบเล่น
กีฬาที่ใช้ความว่องไวและสายตาที่เฉียบ คือปิงปอง เดี๋ยวนี้หันมาตีแบดจนฝีมืออยู่ในขั้นเทพครับ ... เพื่อนโป๊ป สิทธิ ปิยสนธิ
.....
เรียนรักรู้รบ เจนจบสิ้น มนัสวีร์ นอกจากจะเก่งตีกอล์ฟ ยังมีเวลาว่างไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิริยะธัมโม ก�ำหนดจิตใจให้เป็นธรรมชาติแบบ
โยคีคราวละ 3 วัน ขออนุโมทนาบุญครับ
..... จ้าวส�ำนักวิชาเทพประสิทธิ์ ใช้พรสวรรค์ด้านการปฏิบัติธรรมและสมาธิกับวิชาการนวด
แผนไทย ปรับสมดุลร่างกายให้สดชื่น ผ่อนคลาย หายปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอก ผสานกับพลังลมปราณและการรับประทานมังสวิรัติ ... หมอ
เทวดาแห่งขุนเขานครนายก ได้ช่วยเหลือคนจ�ำนวนมากให้มีสุขภาพดี เป็นโชคดีของผู้ที่ได้มาพบเจอ ... เพื่อนของเราสะสมบุญที่ได้สร้างไว้
ให้แก่สังคมมาโดยตลอด ... หมอตุ้ม ณรงค์ชัย กิ่งเกตุ
ข่าวสังคมภาคตะวันตก
สวัสดีเพื่อน จปร.26 ที่รักทุกท่านครับ ... ขอรายงานข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเพื่อน ๆ ในภาคตะวันตกดังนี้ครับ ... ขอ
อนุโมทนาสาธุ กับ พี่ป้อม พล.อ. สถาพร สีมาสุรรักษ์ ที่จัดโปรแกรมแจกแว่นตาให้กับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ...ขอให้พี่ป้อมและ
ครอบครัวมีความสุขมาก ๆ นะครับ
..... พี่หรัด พล.อ.ธนดล สุรารักษ์ หัวหน้าทีมกอล์ฟราชบุรี ยังคงให้การรับรองและต้อนรับ
เพือ่ น ๆ ทีม่ าใช้บริการสนามกอล์ฟภาณุรงั ษีในโอกาสต่าง ๆ ... รวมทัง้ ก๊วนกอล์ฟประจ�ำวันอังคารของราชบุรซี งึ่ พีห่ รัดริเริม่ จัดขึน้ ปัจจุบนั
มีสมาชิกมาใช้บริการกันหนาแน่นในทุกวันอังคาร มีข่าวลือมาให้ได้ยินว่า เพื่อนนักกอล์ฟที่ กทม. ได้ท�ำโครงการ “อาสาไปหาตังค์” มา
จากสนามอื่นเพื่อมาจ่ายให้สมาชิกก๊วนวันอังคาร น่ารักมากครับ ท�ำดีต่อไปนะ ! ... สมาชิกก๊วนกอล์ฟวันอังคารขอขอบคุณในน�้ำใจไมตรี
ของพี่หรัดเป็นอย่างยิ่ง ที่สนับสนุนทั้งอาหารกลางวันและอื่น ๆ ให้กับเพื่อน ๆ ได้มีความสุขในกีฬากอล์ฟ ... ขอให้พี่หรัด ครอบครัว และ
หลาน ๆ ทีน่ า่ รัก มีสขุ ภาพแข็งแรง มีความสุขยิง่ ๆ ขึน้ ไปครับ ..... เพือ่ น ๆ พากันชมว่าอาหารทีร่ า้ นของพีต่ มั้ พล.อ.ทวีวฒ
ั น์ บูรณสิงห์
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อร่อยทุกอย่าง (ที่ติ...ผมได้ยินไม่ชัด) ... เพื่อนอยากทานอะไรพี่ตั้มบอก เดี๋ยวจัดให้ แถมโทรสั่งล่วงหน้าได้ รับรองว่ามาถึงร้านอิ่มแน่ ...
เออ! มีเพือ่ นสงสัยกันว่า สาเหตุทเี่ ด็กเสิรฟ์ ของร้านเหลือน้อยเป็นเพราะพีต่ มั้ ติวเข้มไปหรือเปล่า ? ..... พีเ่ ทพ พล.ท.สุเทพ ปริยเอกสุต
ยังคงเป็นสมาชิกก๊วนวันอังคารมิได้ขาด ... เวลาจะพัตต์กอล์ฟทีไรมีสายเรียกเข้ามาตลอด ... แอบได้ยินพอจะจับใจความได้ว่า เลคซีน
รีสอร์ทถึงต้นปีหน้าเต็มหมดแล้ว ... จริงเท็จประการใดสายตรงถึงพี่เทพได้ตลอดเวลานะครับ ขอให้ธุรกิจรีสอร์ทเจริญ ๆ ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
นะครับ ..... พี่แมน พล.ท.สิทธิพร ศรีสุขโข ถือเป็นก�ำลังส�ำคัญของทีมราชบุรี เอาไว้รับแขกได้ทุกก๊วนครับ ... มีคนชมว่าหน้าอ่อน
กว่าวัยนะ ..... ด้านเพือ่ นขุน พล.ต.สมยศ ขุนช�ำนิ บอกฝากมาว่า ทุกวันนีส้ บายดีมคี วามสุข ยังเล่นกอล์ฟกับเพือ่ น ๆ ได้อกี นานครับ ...
ส�ำหรับเพือ่ น ๆ ทีเ่ มืองกาญจนบุรี ...
..... พีส่ งค์ พล.อ.ประสงค์ บุตรขวัญ รายนีก้ แ็ วะมาปรับและทดสอบวงสวิงกับเพือ่ น ๆ
ก๊วนวันอังคารอยูเ่ ป็นประจ�ำก่อนออกเดินสายแข่งจริง ... มีเสียงแว่ว ๆ มาว่า ช่วยออม ๆ มือให้เพื่อน ๆ บ้างก็จะดีนะ
..... พี่เจี๊ยบ
สามารถ ม้ายอุเทศ ทราบว่าสุขสบายดี ยังคงไปร่วมกิจกรรมรุ่นได้อย่างสม�่ำเสมอ ..... พี่เทพ พล.ท.พรเทพ พัชราพันธุ์ ... พี่แกยัง
คงเงียบหายอยู่เหมือนเดิม ช่วยแจ้งข่าวคราวให้เพื่อน ๆ ทราบบ้าง คิดถึงเด้อ
เพื่อน ๆ เพชรบุรี ...
..... พี่เชาว์ พล.ต.เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ มาเป็นสมาชิกประจ�ำกอล์ฟก๊วนวันอังคารมิได้ขาด เว้น
หมอนัด ... พี่เชาว์บอกว่ามาหาตังค์เตรียมไว้เป็นค่าหมอ ... เป็นห่วงว่า จะบาดเจ็บมากกว่าเดิมนะครับ
..... พี่อ้วน พล.ท.ศุภรงค์
ระลึกมูล มุง่ มัน่ สร้างกุศล ท�ำบุญ เข้าวัดอยูแ่ ถว ๆ หัวหินเป็นกิจวัตรประจ�ำ ... ส่วนกิจในสนาม ... ก็ยงั คงมาร่วมท�ำกิจกรรมอยูเ่ นือง ๆ ครับ ...
		
โดย ขุน หรัด โพราม
ข่าวคราวลพบุรี 26
สวัสดีเพือ่ นทุกท่านครับ ... ชาวลพบุรขี อแจ้งข่าวคราวความเคลือ่ นไหวดังนีค้ รับ
.... เริม่ จาก พีอ่ อ๋ ย (ธนา) ในฐานะ หน.กล่มุ
ลพบุรี หลังจบภารกิจจากงานใหญ่ที่ส�ำนักงาน รมว. แล้ว พอมีเวลาว่างก็เลยมาซ้อมวงกอล์ฟอยู่เป็นประจ�ำที่สนามกอล์ฟ จอมพล ป. จึง
ขอแจ้งเตือนท่านสมาชิกกอล์ฟทัง้ หลายช่วยระวังกันด้วยนะครับ .... อีกท่านหนึง่ คือ พีต่ อ๋ ง (วีรนันท์) จาก สนง. เดียวกัน สงสัยกลัวว่า
รายได้จะลดน้อยลงจากเดิม เลยเปิดกิจการท�ำอาหารถุงขายที่บ้าน เมนูส�ำคัญ น�้ำพริกแดง เป็นต้น จึงขอแจ้งให้เพื่อน ๆ ช่วยสนับสนุน
ด้วย รับรองความอร่อยครับ .... ในส่วน พีบ่ าก (สมชาย) ช่วงนีม้ ขี า่ วว่าออกเดินทางทัวร์กอล์ฟทัว่ ประเทศเลย อิจฉาในความสุขมาก ๆ
.... พีเ่ ป๊บซี่ (นิรชุ ) ยังปฏิบตั ติ นเหมือนเดิม แต่ช่วงเวลาต่อไปคงได้เริ่มออกท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะภรรยาเกษียณแล้ว ยินดีด้วยครับ
.... พี่แป้น (นพรัตน์) เสร็จจากภารกิจการเลือกตั้ง ส.ส. แล้ว ตอนนี้จึงมีเวลาท่องเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อน ๆ ตลอด
.... ส่วนท่าน
นายกสมาคมฯ ลอนโบวล์ส พีเ่ พ่ (ประพัฒน์) ยังปฏิบตั ภิ ารกิจอย่างเข้มแข็งมากเลยขอชมเชยครับ ขอให้สมหวังอย่างทีต่ อ้ งการ เอาใจช่วย
เต็มที่เลย
.... อีกท่าน อจ.บุ้ง (นันทวงศ์) ก็ยังคงเดินทางอยู่ตลอด ... ฝากประชาสัมพันธ์มาว่า เพื่อนท่านใดเข้ารับการตรวจรักษาที่
รพ.อนันท์ ยินดีอ�ำนวยความสะดวกเพราะภรรยาเป็น หน.แผนกฯ อยู่ที่นั่น ผมเองก็ไปใช้บริการอยู่เป็นประจ�ำเลย รวดเร็วและยอดเยี่ยม
.... พีอ่ ดู๊ (ศิรศิ กั ดิ)์ ยังคงพักฟืน้ ร่างกายอยูก่ บั ครอบครัวที่ กทม. เหมือนเดิม ขอให้หายไว ๆ ครับ .... ข่าวเพิม่ เติม พีอ่ อ๋ ย (เพชรภูม)ิ
เพื่อน ทอ. ได้เข้ารักษาตัวที่ รพ.อานันทมหิดล ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว ได้รับการดูแลอย่างดีจาก หน.พยาบาล(ภรรยา)งัย
.... พี่อี๊ด
(บวรรัตน์) มีภารกิจประจ�ำเหมือนเดิมคือเลี้ยงหลานและรับส่งไปกลับโรงเรียนทุกวัน เลยท�ำให้ขาดการไปสังสรรค์กับเพื่อน ๆ บ้าง ต้อง
ขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ
ทหารม้าสระบุรี
ความเคลื่อนไหวของเพื่อน ๆ ทหารม้า จปร.26 .... ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมามีเพื่อนทหารม้าและเพื่อน ๆ จปร.26 แวะมา
เยี่ยมเยียนถิ่นทหารม้าและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยียนพื้นที่อื่น ๆ ได้แก่ พี่เดชาจากเชียงใหม่ ... พี่ปราการจากเมืองน่าน
... พี่อี๊ด บวรรัตน์จากลพบุรี ... พี่อุ๋ม พี่เชาว์ และพี่ขุนต�ำรวจ จาก กทม. .... ท�ำให้เพื่อน ๆ ทหารม้าสระบุรีมีโอกาสได้ให้การต้อนรับ
เพือ่ น ๆ อย่างอบอุน่ ... ส่วนเพือ่ น ๆ ทีม่ าร่วมกิจกรรมของเราในทุกครัง้ อย่างพร้อมเพรียงเป็นประจ�ำเหมือนเคย ได้แก่ พีก่ ฤตย์ มหิทธิบรุ นิ ทร์
... พี่อู๊ด อภิวัฒน์ ... พี่ยศธชาติ ... ป้าแหววภรรยาพี่หาญ ... พี่แดง ชัยยุทธ .... ทุกครั้งที่ทหารม้าสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เรา
ยินดีและมีความสุขกับการให้การต้อนรับการมาเยี่ยมเยียนของเพื่อน ๆ ครับป๋ม
..... ส่วนเพื่อนที่หายหน้าไปนานและเริ่มออกมา
พบปะเพื่อนฝูงบ้างแล้ว ก็มี ... พี่ยักษ์ จรัญ ... พี่ต้อ ชูนล ยินดีต้อนรับกลับเข้าฝูงครับ
..... ส่วนพี่ภัทรเดช วรการ ท�ำหน้าที่แจ้ง
ข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ทางไลน์อย่างต่อเนือ่ ง ขอบคุณครับ ..... เพือ่ นทีม่ อี าการเจ็บป่วย อาทิ พีเ่ บีย้ ว ... พีป่ อ่ ง ชัยกร พวกเราทุกคน
ขออวยพรให้สุขภาพกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเร็ว ๆ ..... ในส่วนของพี่เชียร ... พี่โอ่ง ขวัญใจนักกอล์ฟเหล่าทหารม้า ซึ่งปัจจุบันเป็นที่
ครั่นคร้ามของเหล่าปืนและกรรมการ ..... ทหารม้าสระบุรีขอบคุณที่เพื่อน ๆ ทั้งหลายที่ส่งข่าวมาให้ได้เขียนลงหนังสือเวียนรุ่น ภายใต้
การก�ำกับอย่างเข้มแข็งของพี่เด่นดวง ทิมวัฒนา ครับป๋ม
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กรุงเทพ & ปริมณฑล
ขอแสดงความยินดีกับคุณหน่อย (ชวนันท์ งามเอก) ภรรยา พล.ต.ศุภสิทธิ์ ที่ลูกชาย (นิติธร) สอบได้เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา
สนามเล็ก ประจ�ำปี 2562 ถ้าพี่ตุ๊ยังอยู่คงจะดีใจเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ดวงวิญญาณของพี่ตุ๊ไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ ..... พี่ลอย
(พล.อ.สุรจิตต์) ปัจจุบันช่วยราชการเลี้ยงหลานประจ�ำอยู่ที่ จ.ระยอง ... จะกลับบ้านที่ปทุมเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ฝากแนะน�ำร้านอร่อยของ
จ.ระยอง มา เผื่อใครมีโอกาสผ่านไป ... นอกจากร้านแหลมเจริญแล้ว ยังมีร้านครัวสะตอ ที่เมนูอาหารใต้และซีฟู๊ดรสชาติ ระดับ 5 ดาว
สถานที่และบรรยากาศยอดเยี่ยม หมายเหตุ พี่ลอยไม่มีส่วนได้เสียนะครับ
.... พี่อ้น (พ.ต.ท.ฐิติพล) ขณะนี้เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบงาน และยังเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
การอาชีพบ้านไผ่ด้วย มีการส่งนักเรียนไปเรียนที่ประเทศจีน เด็กไทยคงจะได้พัฒนาก้าวไกลยิ่ง ๆ ขึ้นไป
.... พี่อู๊ด (คุณสันหธัตษ์)
ปัจจุบันปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา เป็นที่ปรึกษาอยู่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อ 3 สนามบิน ดอนเมือง
สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา และโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ - นครราชสีมา Team leader of civil Engineer บริษัท China
State มีบตุ รชาย 2 คน คนโตท�ำงานแล้ว คนเล็กก�ำลังเรียนปริญญาโท ม.ศรีปทุม
.... พีป่ ู่ (พล.ต.กัลย์สรรค์) ปัจจุบนั ปฏิบตั หิ น้าที่
ข้าราชการประจ�ำส�ำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ทุกวันนี้มีภารกิจออกต่างจังหวัดอยู่โดยตลอด ส่วนใหญ่จะปฏิบัติหน้าที่น�ำสิ่งของ
พระราชทานไปมอบให้ผปู้ ระสบภัยและพระสงฆ์ในจังหวัดต่าง ๆ ภรรยาสบายดี ลูกชาย 3 คน ท�ำงานท�ำการหมดแล้ว มีหลานปู่ 1 คน ฝาก
บอกมาว่า คิดถึงเพือ่ น ๆ ทุกคนครับ
... พีต่ อ้ (คุณบรรจงฤทธิ)์ ตอนนีม้ ภี ารกิจมากในการดูแลสาว ๆ หลายคน พร้อมกับท�ำงาน
ติดต่อประสานงานด้านธุรกิจ ปัจจุบนั สุขภาพแข็งแรงดี ใช้อาหารเสริมช่วยอยูห่ ลายตัว ใครสนใจยินดีแนะน�ำ .... พีส่ นิ (พล.ท.กฤติเดช)
แจ้งมาว่าปัจจุบันสบายดีตามอัตภาพ แต่ไม่สะดวกไปไหนมาไหนไกลบ้านด้วยภาระคอยสนับสนุนดูแล 2 สว. (แม่และแม่ยาย) น้อง ๆ
บ้านไกลแต่ก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยกันอยู่เสมอ ... ล่าสุดลูกสาวคนเก่งเรียนจบ ป.ตรี ม.มหิดล แล้ว คณะวิทย์ ชีวะการแพทย์ ภาค
ภาษาอังกฤษด้วยคะแนนเกียรตินยิ มอันดับ 1 เข้าพิธรี บั ปริญญา เมือ่ วันที่ 2 ต.ค. ทีผ่ า่ นมา ... ขอแสดงความยินดีกบั พีส่ นิ ด้วยครับ ....
ส�ำหรับพีเ่ ด๋อ (พล.ท.ประดิษฐ์), พี่นิ่ม (พล.ต.สานิต), พี่การ (พล.ต.วรการ พันธุมาตย์) พี่แม็ค (พล.ท.ณัฐ), พี่หน่อง (พล.ท.ชัยกรณ์),
พี่นิด (พล.ท.ชัยฤทธิ์) สถานภาพความเป็นอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทุกคนสบายดีครับ
ข่าวคราว ผท.26
ข่าวจากชาวแผนที่ครั้งนี้ มาด้วยแนวครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ครับ .... เริ่มด้วย พี่ตู๋ พลเอกวสุ ที่มีประสบการณ์ “2 ตา” ...
โดยตาแรก เป็น “ตา” ของตัวเอง ที่เข้าไปรับการผ่าตัดลอกต้อเนื้อออกเมื่อกลางเดือน ส.ค. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการอ่านไลน์ ... ส่วน
“ตา” ที่สองนั้น คือเป็นคุณตาของหลานคนแรก ... ในขณะที่เพื่อน ๆ ก�ำลังอ่านจดหมายเวียนฉบับนี้อยู่ หลานก็อายุประมาณ 6 เดือนแล้ว
ขอแสดงความยินดีนะครับ คุณตาตู๋
..... ส่วนพีเ่ สม พลเอกวินยั เสมฯ นอกจากมีงานทีป่ รึกษาบริษทั หลังเกษียณแล้ว ก็ตามพีต่ มู๋ าติด ๆ
โดยน่าจะเป็น “คุณปู่ป้ายแดง” คนล่าสุดของรุ่น เพราะก�ำลังยุ่งวุ่นวายกับหลานทั้งชายและหญิง ที่เพิ่งจะเกิดได้ 2 เดือน (เน้น: หลานทั้ง
ชายและหญิง แปลว่า พี่เสมได้หลานแฝดนะคร้าบ) ก็เลยท�ำให้ต้องห่างเหินกับชมรมกอล์ฟไปบ้าง ... เร็ว ๆ นี้ ถึงจะขอมาร่วมเล่นเช่นเดิม
นะครับ
.... ส�ำหรับ พี่เลิศ พลตรีบุญเลิศ คนนี้หลานโตแล้ว เลยไม่ต้องช่วยเลี้ยง พี่เลิศจึงมานั่งบริหารร้านชาที่ กทม. (ไอทีสแควร์)
และวิ่งรอกดูแลสวนยางกับบ้านเช่าที่ใต้ ฟังแล้วน่าเหนื่อยแทนนะครับ (เหนื่อยนับเงิน)
.... ส่วนพี่ยวด พลเอกวินัย ยวดฯ หลังจาก
ท�ำงานช่วยชาติมาหลายปีที่ผ่านมา ทั้งในส่วนกรรมาธิการคมนาคม และการนิคมอุตสาหกรรม พี่ยวดก็ได้โอกาสพักผ่อน ดูแลคุณแม่ที่อยู่
เกาะสมุย แล้วยังเริ่ม ๆ หันมาทางกอล์ฟแล้ว แม้ว่าจะมีอาการเจ็บหัวไหล่อยู่บ้าง แต่พี่ยวดก็ฝากบอกมาว่า ยินดีให้เพื่อน ๆ รุมกินโต๊ะครับ
.... ทางด้านพี่เอก พลตรีเอกพล คนนี้นับได้ว่าเป็นหนึ่งในพ่อบ้านตัวอย่างของรุ่นเลย คือแม้ต้องยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเจ็บป่วย
ของคุณแม่ ของคุณภรรยา (คุณจิ๋ม) และของสุนัขพิการประจ�ำบ้านที่ถูกรถทับ แต่พี่เอกก็ยังดูแลทั้งสามด้วยตนเอง ทั้งยังแบ่งเวลาไป
พบปะเพื่อนฝูงอยู่เนือง ๆ รวมถึงไปซ้อมกอล์ฟให้พี่เหล็งแก้วงให้อีก (วิเคราะห์แบบอัดคลิปวีดีโอด้วยนะ) ยอดจริง ๆ
.... ทางด้าน
พี่เรือง พลโทเรืองศักดิ์ ท�ำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวอย่างเต็มที่ แม้ว่าคุณแม่บ้านจะเริ่มสุขภาพไม่ค่อยดี พี่เรืองก็พาไปหาหมอที่ศิริราชตาม
นัดแทบทุกเดือน ส่วนเรื่องลูกหมดห่วงแล้ว เพราะท�ำงานแล้วทั้งคู่ คนโตเป็นผู้พิพากษาที่ก�ำแพงเพชร คนน้องเป็นอัยการอยู่รัชดา เติบโต
ในสายกฎหมายทั้งคู่ครับ .... นี่ก็อยากอุ้มหลานบ้าง พี่ต้อย พลเอกพัฒนพงศ์ หลังจากเห็นเพื่อน ๆ เป็นปู่เป็นตา เลี้ยงหลานกันอย่าง
มีความสุข ก็ถึงทีที่พี่ต้อยจะมีโอกาสอย่างนั้นบ้าง ช่วงปลายปี หลังจากเสร็จงานเลี้ยงรุ่น 4-5 วัน พี่ต้อยมีก�ำหนดการให้ลูกสาวออกเรือนใน
เดือนธันวาคมนี้ พวกเราก็เตรียมตัวไปอวยพรให้หลานกันนะครับ .... ส�ำหรับชาวโคราชคนนี้มีทีเด็ด พี่ทีป พลตรีประทีป ภรรยา 1
ลูก 5 ครับ ลูกคนโตท�ำงานที่แคนาดา คนที่ 2-4 ท�ำงานอยู่โคราช ส่วนน้องคนสุดท้องเพิ่งจะจบปีนี้ ก�ำลังจะเริ่มชีวิตการท�ำงาน พี่ทีปก็
เลยแอคทีฟแบบสบาย ๆ ตื่นแต่เช้า ไปปั่นจักรยานวันละประมาณ 20 กม. บ่าย ๆ ก็จะงีบสักพัก ตกเย็นมีเวลาก็จะเดินออกก�ำลังกาย
ก่อนนอนก็ดู Netflix เสร็จก็สวดมนต์ ท�ำสมาธิสักพักก่อนนอน วันอื่น ๆ ก็หาโอกาสไปหาทานอาหารอร่อยลิ้น ระยะทางไม่เป็นอุปสรรค
ถ้านึกอยากจะทาน เช่น ปากช่อง, วังน�้ำเขียว พัทยาหรือหัวหิน พี่ทีปก็ตะลอนไปกินอย่างมีความสุข .... ปิดท้ายด้วย พี่เสริฐ พันเอก
ประเสริฐ คนนี้ต่างจากเพื่อน ๆ ส่วนใหญ่ เพราะแกไม่มีเมีย ไม่มีลูก และก็ไม่มีงานแล้ว แกก็เลยจัดเวลาระหว่างการดูแลคุณแม่กับการ
ตีกอล์ฟ, การปฏิบัติธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ของแกได้อย่างลงตัวพอสมควร บ้านในกรุงเทพฯ ของพี่เสริฐอยู่แถว ๆ สนามกอล์ฟ
กรุงเทพกรีฑา จึงมีเพื่อน ๆ หลายกลุ่มหลายก๊วนมาท้าดวลอยู่เป็นประจ�ำ แกฝากบอกมาว่า ใครสนใจก็ท้ามานะคร้าบ.... คอยอยู่ !
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เหล่าพลาธิการ
..... พีช่ าติ (พิชาติ) ได้รบั การต่ออายุจากการประชุมสภากลาโหม ให้เป็นกรรมการสหภาพทหารผ่านศึกอีก 2 ปีครับ อีกทัง้
ยังได้รับเลือกจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ สป. ให้เป็นประธานชมรมฯ สมัยที่ 2 ต่ออีก 2 ปีอีกด้วยครับ ..... พี่อ๊อด (ไพโรจน์) ช่วงนี้
ฟิตจัดรักษาสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานทุกวัน ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ ส่วนเวลาที่เหลือก็ดูแลหลานตาคนใหม่ และให้การสนับสนุน
กิจการ Nursery ของภรรยา (คุณจี้) เช่นเดิม ..... พี่หยัม (นพดล) กิจประจ�ำวัน ตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรกับภรรยา จากนั้นก็ไปเดินออก
ก�ำลังกายที่พุทธมณฑลประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ยกเว้นสภาพอากาศไม่เอื้ออ�ำนวย ว่าง ๆ ก็ไปดูแลสวนผลไม้ที่ริมคลองทวีวัฒนา
ซึ่งได้ปลูกทุเรียน มังคุด ส้มโอ มะพร้าว ฯลฯ ไว้พอสมควร ท�ำให้เพลิดเพลินดีครับ ..... พี่โก (โกวิทย์) ยังรักษาสุขภาพไปหาหมอ
ที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า ตามที่นัดอย่างสม�่ำเสมอ เลี้ยงรุ่น จปร.26 ปลายปีที่น่าน ส่งภรรยานงนุชไปแทน ส่วนลูกสาว ลูกชายยังท�ำงาน
อยู่ที่เดิม ทุกคนสบายดี
..... พี่บู่ (วรพล) สถานภาพทุกอย่างยังเหมือนเดิม ทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ... หนังสือเวียนรุ่นคราวที่แล้ว
ไม่ได้รับ เพราะเปลี่ยนที่อยู่ มาเป็น 33/102 ซ.วิภาวดี 27 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ..... พี่ปอง (ปิยะพงษ์)
รับปรึกษาซื้อ-ขายรถยนต์มือ 1 มือ 2 เหมือนเดิม ได้ส่วนลดราคาพิเศษ ฝากบอกให้เพื่อน ๆ ทุกคนออกก�ำลังกาย เพื่อรักษาสุขภาพจะ
ได้มีชีวิตยืนยาว ..... พี่ไก่ (สิริศักดิ์) สถานภาพเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง สบายดีครับ
เหล่าทหารราบ กลุ่มที่ 1
เริม่ ข่าวที่ ขอปรบมือให้ พีต่ อ๊ ก (พล.อ.ไพบูลย์) ประธานรุน่ ของเรา ทุม่ เททัง้ แรงกายและแรงใจให้กบั รุน่ และเพือ่ น ๆ ทุกคน ทัง้ ๆ
ทีม่ ภี ารกิจส�ำคัญขององคมนตรีทตี่ อ้ งปฏิบตั อิ ยูต่ ลอด สุดยอดจริง ๆ ครับท่านประธาน ..... พีเ่ ส (พล.อ.เสรี) ท�ำหน้าทีผ่ สู้ อื่ ข่าวของรุน่
น�ำเสนอข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังของกิจกรรมรุ่นให้เพื่อน ๆ ได้ร่วมรับรู้แบบลุ้นระทึกอยู่เสมอ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ความรัก
ความสามัคคี และเห็นอกเห็นใจกันได้อย่างยอดเยี่ยม ท�ำต่อไปนะ ทุกคนเป็นก�ำลังใจให้ ..... พี่ตุ้ม (พล.อ.ทรงศักดิ์) ช่วงเวลานี้เห็นว่า
ก�ำลังให้ความสนใจกับวงการประกวดพระเครือ่ งและพระบูชาอย่างจริงจัง ...ขออนุโมทนาสาธุ ครับ ..... อีกหนึง่ พีต่ มุ้ (พล.อ.ทิวะพร)
รายนี้ยังสนใจอยู่กับการออกก�ำลังกายด้วยการเล่นกอล์ฟอย่างต่อเนื่อง ไม่รู้โดนคุณน้องที่บ้านบ่นให้บ้างหรือป่าว ..... พี่หลี (พล.อ.
นิวัตร) หนึ่งในวุฒิสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ได้รับเลือกให้เป็น รองกรรมาธิการ 1 คณะ และเป็นเลขากรรมาธิการอีก 1 คณะ ทีนี้คงมีเวลาว่าง
มาสังสรรค์กับพวกเราน้อยลง ..... พี่เปา (พล.อ.พิสุทธิ์) ยังคงท�ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของรุ่น ประสานงานสิบทิศ อยู่อย่างต่อเนื่อง
ทราบว่าได้รับเชิญไปเป็นผู้ช�ำนาญการประจ�ำ ส.ว. อีกต�ำแหน่งหนึ่ง ..... พี่เจิด (พล.อ.บรรเจิด) น�ำความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านสารสนเทศ
ให้เพื่อน ๆ ทราบ ..... พี่เปี๊ยก (พล.อ.ประสงค์) พาครอบครัวทัวร์สแกนดิเนเวีย ประกอบด้วย เดนมาร์ค, นอร์เวย์, สวีเดน และ
ฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ...... พี่ป่อง (พล.อ.รวมพล) ยังคงออกก�ำลังกายด้วยการเล่นกอล์ฟอย่างสม�่ำเสมอ
..... พีอ่ ดู๊ (พล.อ.วลิต) ปฏิบตั ภิ ารกิจส�ำคัญเพือ่ ประเทศชาติในฐานะ ส.ว. ด้วยความมุง่ มัน่ เป็นอีกหนึง่ ในความภาคภูมใิ จของรุน่
.....
พีต่ วิ๋ (พล.อ.จิตตสักก์) มักน�ำเสนอความรูใ้ หม่ ๆ ในหลายสาขาให้เพือ่ น ๆ ทราบทางไลน์อยูอ่ ย่างสมำ�่ เสมอ ..... พีห่ ลวง (พล.อ.ทลวงรณ)
พาครอบครัวทัวร์เวียดนามกลาง เว้, ดานัง และบานาฮิลล์ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - วันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา
..... พี่เปี๊ยก
(พล.อ.อภิชัย) ยังคงออกก�ำลังกายด้วยการเล่นเทนนิสและกอล์ฟอยู่อย่างต่อเนื่อง
..... พี่เอ๋ (พล.อ.ชนะทัพ) ปฏิบัติหน้าที่ส�ำคัญ
ของประเทศในต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แต่ยังคงหาเวลาร่วมกิจกรรมด้านสังคมกับเพื่อน ๆ อยู่เสมอ
..... พี่เตี้ย
(พล.อ.ชัยวัฒน์) ช่วงนี้ชีวิตเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง เริ่มด้วยทุกวันราชการขับรถรับ-ส่งภรรยาไปท�ำงาน จากบ้านบางใหญ่ไปสรรพากร
เขต 1 ... วันจันทร์-พุธ หลังจากส่งภรรยาเสร็จก็ไปเข้าอบรมหลักสูตรท�ำสมาธิกับหลวงพ่อวิริยัง ... ส่วนวันศุกร์-เสาร์ เข้ารับการอบรม
สถาบันพระปกเกล้า ในหลักสูตรวุฒบิ ตั รผูช้ �ำนาญการประจ�ำตัวสมาชิกวุฒสิ ภา (ประจ�ำพีม่ า้ ) นีย่ งั ไม่นบั งานภารกิจทีพ่ มี่ า้ มอบให้อกี ต่างหาก
ดูแล้วน�ำ้ ยาทีว่ า่ ดังของคุณจอนนี่ แอนโฟเน่คงเอาไม่อยู่ ..... พี่ซ้ง (พล.อ.ทรงพล) ยังคงออกก�ำลังกายด้วยการเดิน ...และเดินต่อไป
เหล่าทหารราบ กลุ่มที่ 2
พี่อัคร มีหน้าที่ประจ�ำคือ เป็นคุณตาเลี้ยงหลาน แล้วก็หลงหลาน พักหลังนี้จึงไม่ค่อยมีเวลามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ เท่าไรนัก
..... พี่อ้าย (พล.อ.ช�ำนิ) ได้ข่าวว่าเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอยู่บ่อย ๆ ตรวจสอบเบื้องลึกพบว่า ไม่ได้ไปเที่ยวเฉย ๆ แต่พา
ภรรยาไปปฏิบัติภารกิจขอสาวญี่ปุ่นมาเป็นลูกสะใภ้ ... นับว่าเป็นตัวอย่างอันดีในการปรับแก้การเสียดุลการค้าของชาติ และได้ฝาก
ประชาสัมพันธ์มายังเพื่อน ๆ ว่า อาทิตย์ที่ 27 ต.ค. นี้ เวลา 1100 ขอเชิญร่วมงานฉลองสมรสของลูกชาย ณ บ้านปาร์คนายเลิศ ด้วยครับ
..... พี่เบิ้ม (พล.อ.อดุลย์ศักดิ์) พบเจอกันเป็นประจ�ำที่ รพ.รร.6 พาคุณพ่อไปรับการตรวจรักษา มีลูกชายเป็นทหารเรือแต่งงานมา
สองปีแล้วยังไม่ยอมมีหลานปู่มาให้ชื่นชม ลูกสาว 1 คน ท�ำงานแบงค์ ยังโสด พี่เบิ้มเป็นอีกหนึ่งคนที่รักษาสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยม .....
พีต่ กิ๊ (พล.อ.สุวโรจน์) ได้ขา่ วว่าก�ำลังปรับวงสวิงร่วมกับก๊วนเสือใต้ แม้แผลเต็มตัว แต่ไม่กลัวน�ำ้ ร้อน ..... พีป่ ุ๊ (พล.อ.ณัฐติพล) เก็บตัว
ท�ำสมาธิ เห็นสัจจธรรม ร่างกายนี้ยืมเขามาใช้ ในที่สุด ต้องคืนเขาไป ..... พี่เป็ด (พล.อ.อภิกิตต์) สุขภาพดี มักหาโอกาสออกรอบกับ
ชมรมกอล์ฟ 1531 และกับพี่ ๆ รุ่นเก๋า บอกอย่างไม่สะทกสะท้านว่า เสียเงินนิดหน่อยแต่ได้หัวเราะกับเพื่อน คุ้มแล้ว ..... พี่เพิ่มพงษ์
รักษาสุขภาพได้ดี ทั้งกายและใจ มีเวลาพบปะกลุ่มเพื่อนสนิทเดือนละครั้ง ..... พี่อั๋น (พล.อ.บรรณวัฒน์) คอยเพื่อนอยู่สนามกอล์ฟ
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ทบ. เสมอ ท่านบอกใครคันก้อแวะมา ..... พี่แตน (พล.ท.บัณฑวิทย์) ท�ำบุญท�ำทาน บริจาคช่วยเหลือสังคมอยู่สม�่ำเสมอ ด้วยการ
บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และรถฉุกเฉินให้แก่ รพ.ชนบท นอกเหนือจากนั้นก็พาครอบครัวออกทัวร์รอบโลก หลายรอบแล้ว ... สวัสดี
เหล่าทหารราบ กลุ่มที่ 3
กลุ่มนี้มีทหารราบ 17 นาย หรือจะเรียกว่า กลุ่มมหากาฬ...ตามที่เพื่อนบางท่านให้ฉายา แต่จะมหากาฬอย่างไร อิ๊กคิวไม่
สามารถหยั่งรู้ได้...เพียงแต่ได้รับมอบ ให้สามารถด�ำรงการติดต่อให้ได้ ตามสโลแกนของประธานรุ่น... “ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ”
...ภารกิจที่ได้รับมอบ ก็ได้รับความร่วมมือไม่เปลี่ยนแปลง ( เหมือนเดิม ) ...แต่ข่าวดี ครั้งนี้ ติดต่อได้ครบทุกนาย โดยนายสุดท้าย...
ขอประกาศ...อยากจะกู่ร้องให้ก้องโลกว่า...สามารถติดต่อเพื่อนตุ๋ย ( อภิชาต บูรณดิลก )...ได้แล้ว เบอร์... 08 9664 6905 เพื่อนสนิท
คนใดจะสนทนา... เชิญได้คร้าบบบบบบ !!!
ข่าวสาร กลุ่มเบี้ยหัวแตก
กอสซิบกลุม่ เบีย้ หัวแตก ทีร่ วมตัวกันแบบหลวม ๆ มาก ..... เริม่ จากทหารสือ่ สาร พีน่ อ้ ย ยศพล สุขภาพดีขนึ้ มาก หลังพักฟืน้
ลดละเลิก สุราฮะกึน้ เริม่ ออกงาน พบเพือ่ นบ่อยครัง้
..... พีส่ มยศ แก้ว ยังเป็นนักพูด นักคิดเหมือนเดิม ยังมีกจิ กรรมท�ำเพือ่ หารายได้
อยู่ ขอให้รวยๆๆๆ
..... พี่อ้วน ทศพร อมยิ้มหวาน วันที่นั่งรถรวมไปงานแม่พี่ต๊อกที่อู่ทอง ได้ฟังท่านคุยอย่างอารมณ์ดีตลอดทาง
..... พี่ต้อ ชายศักดิ์ เดินทางไปลอนดอนช่วงเวลาเดียวกับผม เพื่อท�ำภารกิจพิเศษของคุณพ่อที่น่ารักฺ อยู่ที่นั่นได้แต่โทรศัพท์คุยกัน
ไม่ได้เจอตัวเป็น ๆ จ้ะ ..... พีค่ ณ
ุ พัฒน์ ผูใ้ จดี ออกงานทุกงานของเพือ่ น ๆ พร้อมคุณภรรยาทีน่ า่ รัก แถมน�ำอาหารมาสนับสนุนกิจกรรม
df ทุกครั้ง ขอบคุณแทนเพื่อน ๆ ด้วยนะจ๊ะ ..... หัวหอกลูกแม่มาตุลี พี่อุ๋ม พล.ท.สุวภัทร ช่วงที่ผ่านมาตระเวนตีกอล์ฟหารายได้เสริม
เกือบทุกอาทิตย์ ขอให้รวยๆๆๆ แต่รักษาสุขภาพบ้างนะ อย่าหักโหม ..... พี่จี๊ด พล.ท.ธีรวุธ งานเลี้ยงเพื่อน 1531 เมื่อเดือนมิถุนายน
ที่ผ่านมารับเป็นเจ้าภาพออกร้านอาหารให้เพื่อน ๆ ได้อิ่มอร่อย แต่หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยออกงานเลย สงสัยนั่งวิเคราะห์สถานการณ์
บ้านเมืองใต้แสงเทียน 55555 ..... พี่เหมี่ยว ชัยสิทธิ์ ปักหลักอยู่ภาคเหนือ ได้คุยกันทางไลน์ บอกมาว่าสบายดี มีความสุข .....
ขอแสดงความยินดีกับหลานท๊อป ทายาท พล.ท.ศุภสิทธิ์ งามเอก ประสบความส�ำเร็จในการสอบผู้พิพากษาสนามเล็ก คงเป็นพลังใจให้
คุณแม่หน่อยได้ก้าวเดินต่อไปนะ ..... อดีตผู้พัน สห. พี่ติ๊ก พล.อ.สิโรจน์ มีงานอดิเรกประจ�ำวันส่งความสุขทางไลน์ให้เพื่อนวันละสิบ
กว่าภาพ มีอภิชาตบุตร รูปหล่อ เรียนเก่ง สอบเก่ง กีฬาเก่ง อนาคตคือบุคลากรที่มีค่ายิ่งของ ทบ. ต่อไป เอาใจช่วยครับ ..... พี่อ่อน
พล.ต.ชลิต ยังกินเก่ง พูดเก่งเหมือนเดิม ช่วงหลังมานี้ฟิต ตีแบต เล่นบอล เพื่อสุขภาพ เยี่ยมจริง ๆ เพิ่งจัดงานฉลองสมรสให้ลูกสาวไป
เมือ่ ก.ย. ทีผ่ า่ นมา ขอให้ชวี ติ ครอบครัวมีแต่ความสุข และมีหลานตาไว ๆ นะครับ ..... พีน่ ศุ พ.อ.นิพนธ์ ผันตัวเองไปเป็นอาจารย์สอน
หนังสือ เจ้าตัวเงียบไม่ยอมออกงาน แต่ยงั ส่งคุณรัชนีย์ ศรีภรรยามาแทนให้ได้ไต่ถามสารทุกข์สกุ ดิบกัน แต่จะให้ดกี โ็ ผล่มาให้เห็นตัวเป็น ๆ
กันบ้าง เพือ่ น ๆ ลืมหน้าตากันไปหมดแล้ว ..... พีเ่ ล็ก พล.ต.ชัยชนะ ณ ปราจีนฯ มักมีค�ำคมมาแบ่งปันให้เพือ่ นฟังอยูบ่ อ่ ย ๆ ทุกวันนี้
ใช้ชีวิตพอเพียง อย่างมีความสุข ..... พี่โหน่ง พล.อ.ฐิตินันท์ ระยะหลังเข้าก๊วนเดินสายตีกอล์ฟกับแก๊งค์ต๋อยเสือใต้บ่อย ๆ คาดว่าจะ
เทรินโปรได้ในไม่ช้า ถ้าไม่โดนโปรนู กะ โปรต๋อย กินจนหมดตัวก่อน ..... พี่พิริช, พี่สิทธิ แป้นกลาง และพี่อาวุธ (คลายนฯ) ยังเก็บ
ตัวเงียบจริง ๆ ไม่หือหากับเพื่อนเลย ทักไลน์ท่านก็นิ่ง ไม่เห็นใจหัวเบี้ยบ้างเลยนิ ..... พี่เสี่ยว มหพนธ์ ณ โคราช ก�ำลังป่วย โดยมี
เพื่อนรอบข้างคอยดูแลและให้ก�ำลังใจกันอย่างล้นหลาม สิ่งนี้ชี้ชัดถึงความรักและความเอื้ออาทรที่พวกเรามีต่อกัน ทุกคนเป็นก�ำลังใจให้
กันและกันเสมอ ..... คุณน้อง ภรรยาพี่ขน พล.ต.บัญชา ยังคงด�ำรงการติดต่อและทักทายกันอยู่ตลอด มีอะไรให้พี่ ๆ ช่วย ก็แจ้งมา
อย่าได้เกรงใจ ยังคิดถึงอยู่เสมอ ..... ส่วนผม แหม่ม พล.อ.ชาติชายพัฏฐ์ สบายดีมีสุข ไปล�ำบากอยู่อังกฤษมาเดือนนึง นอนล�ำบาก
กินล�ำบาก ต้องจิบไวน์ตอนเที่ยงเรียกน�้ำย่อย (แบบพี่สุ่ม ณ อุดร) แถมต้องเดินทั้งวันเพื่อถ่ายรูป หนาวก็หนาว ฝนก็ตก ไม่เชื่อ ถามพี่อุ๋ย
พี่ต้อ ดู ตอนนี้กลับมาร้อนที่ กทม. แล้วจ้ะ ... ก่อนไปพี่แตนดันบอกไม่หนาว ผมเลยไล่ท่านไปนอนในตู้เย็นเหอะ... 55555
กลุ่มพิเศษ
พี่โป๊ป (พล.ท.วีรพันธ์) ด้วยความที่เป็นเขยภาคใต้ ชีวิตหลังเกษียณเลยต้องเดินทางขึ้นลง กรุงเทพฯ-สงขลา อยู่บ่อยครั้ง ฝาก
จปร.ใต้ ช่วยเรียกเข้ากลุ่มไปดูแลด้วยนะครับ
.... พี่แตง (ร.ต.ท.เรืองศักดิ์) ปัจจุบันขาดการติดต่อ ใครรู้ช่องทางช่วยบอกด้วย
หาตัวยากจริง ๆ ครับผม
.... พี่หน่อย (พ.อ.คชาชีพ บุญศิริ) แจ้งข่าวมาว่า มือถือที่พังไป ตอนนี้ใช้งานได้แล้ว เพื่อน ๆ สามารถ
โทรไปพูดคุยได้ ปัจจุบันที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อเปลี่ยนมาเป็น 59/2 หมู่ 1 บ้านซับตะเคียน ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
รวมทั้งขอเปลี่ยนชื่อภรรยามาเป็น คุณพูลศรี บุญศิริ ครับผม
.... พี่แชพ (คุณปัญญา) หลังจากไปท�ำงานที่ประเทศจีนอยู่หลายปี ใน
ฐานะทีมงานของทีป่ รึกษาในองค์กรหนึง่ ของจีน สิน้ ปีนแี้ ว่ว ๆ ว่า อาจจะได้กลับเมืองไทยเสียที เพือ่ เปิดโอกาสให้เด็กรุน่ หลังเข้าไปรับผิดชอบ
บ้างพี่แชฟบอกมา
.... พี่ต้อย (พ.ต.ท.อ�ำนาจ) ทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ที่รัสเซียจับงานธุรกิจด้านการส่งออก นี่ก็กลับเมืองไทย
ไม่ค่อยจะถูกอีกคน
... พี่หน่อย (คุณพณเอกไทอิน) ฉายาคมเล็บครุฑ จับงานที่ถนัดเป็นงานข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ไทยฉบับหนึ่ง
ระวังกรงเล็บจะไปเฉี่ยวใครเข้านะครับ
... พี่ต้อม (คุณวุฒิชัย) ช่วงที่ผ่านมาวุ่นวายอยู่กับการเปิดร้านอาหารแห่งที่ 2 ใช้ชื่อว่า ร้าน
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กล้วยหอม Grand Piano ศรีสมาน ได้ฤกษ์เปิดเป็นทางการไปแล้วเมื่อ 14 ส.ค.62 ที่ผ่านมา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์ 905
เสด็จมาเยี่ยมเยียนร้านเป็นการส่วนพระองค์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่ง ... ขอให้เจริญรุ่งเรือง เฮง ๆ รวย ๆ นะครับเสี่ยต้อม
... ส่วนร้านแรก ร้านกล้วยหอม ประชาชื่น (ซ.สามัคคี 63) ยังคงเปิดให้เพื่อน ๆ ไปใช้บริการได้ตามปกติครับ

บทความ เล่าสู่กันฟัง

ต.ค. 62

วงรอบหนังสือเวียนรุ่น ใน ต.ค. “ ...เฮ้ย ถึงเวลาแล้วโว้ย...” ก็ระทึกใจอีกว่า จะเขียนอะไรดี...พอดีจังหวะที่พบเพื่อนไก่ ( ที่
งานพระราชทานเพลิงคุณพ่อเพื่อนอ๊อดที่วัดโสม ) ... เลยต้องเข้าไปขอค�ำปรึกษา...ในฐานะที่เป็น หน.ใหญ่ของอิ๊กคิว ๆ จะไม่ท�ำอะไรที่
ล�้ำหน้าเพื่อนไก่...และเอ่ยขึ้น...อิ๊กคิวจะเขียนอะไรก็เขียนไปเถิด...แต่อย่าให้เป็นประเด็นให้เขาเอามาฟ้องร้องได้ก็แล้วกัน...นั่นคือผู้มี
ประสบการณ์ให้นโยบาย ( หรือเอาตัวรอดวะ )...พอดีกับนึกขึ้นมาได้...เมื่อต้นเดือน ก.ย. ไปเยี่ยมเพื่อนตุ๊ด ( เบี้ยว ) ที่ รพ.รร.6 สาเหตุ
เพื่อนเบี้ยวต้องการพิสูจน์ทราบว่า ศีรษะกับอ่างล้างหน้า...อะไรจะแข็งกว่ากัน...( ถึงตอนนี้ คงหายกลับมาอยู่บ้านแล้ว )...ระหว่างเยี่ยม
เพื่อนเบี้ยวเล่าให้ฟังว่า...ตท.15 ได้เป็น ส.ว. รอบใหม่ 13 ท่าน ( ทบ. 11 ท่าน , ทร. 1 ท่าน , ตร. 1 ท่าน ) ส่วน ทอ. ไม่ใช่ขาดรัก
อย่างเดียว แต่ยังขาด ส.ว. ด้วยนะ จะบอกให้...ฮา ฮา...เมื่อตั้งคณะกรรมาธิการ ส.ว. ปรากฏว่า ตท.15 ได้เป็นประธาน 1 คณะ ก็ต้อง
เดือดร้อนมือประสานสิบทิศ...ช่วยเจรจาผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ...จึงได้ ประธานเพิ่มมาอีก 1 คณะ ( รวมเป็น 2 คณะ ) จึงขอแสดงความยินดี
กับเพื่อนเอก ( โย่ง ) และเพื่อนตั๋น ที่ได้เป็นประธานฯ ...ด้วยครับ...
ในช่วงที่ระบอบประชาธิปไตยก�ำลังกลับเข้ารูปเข้ารอย...ข้าวใหม่ปลามัน...ถึงเสียงจะปริ่มน�้ำ แต่ก็จัดตั้งรัฐบาลได้...ถึงแม้จะเป็น
รัฐบาล แบบฤาษีเลี้ยงลิง...แต่ก็คาดว่า... “ เอาอยู่ ” ...จะเห็นว่า ระหว่างการฟอร์มรัฐบาล อาจดูสับสนนิดหน่อย...ก็เป็นธรรมชาติของ
ระบบการเมือง และนักการเมืองไทย...ก็ไม่ว่าอะไรกัน...ตามที่ครูบาอาจารย์สอนแบบประชด ๆ ว่า... การเมืองคือการแสวงหาอ�ำนาจ
การเข้าสู่อ�ำนาจ การใช้อ�ำนาจ และการรักษาอ�ำนาจนั้น ไว้ให้นานที่สุด ...แม้อ�ำนาจนั้น จะได้มาตามกฎหมาย หรือบีบบังคับเขามา
หรือด้วยตกทอดเป็นมรดก หรือได้มาเพราะบารมีที่ประชาชนยกให้...ฯลฯ...แต่ที่ยังตะขิดตะขวงใจ...คือ...มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ถวิลหาและ
เรียกร้องประชาธิปไตยแบบบริสุทธิ์...แบบยุคเอเธนส์...ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้...เพราะบริบทต่างกัน ช่วงเวลา สถานที่ และเผ่าพันธุ์ก็ต่างกัน
ระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน ...ขอยืมค�ำพูดท่านนายกรัฐมนตรี มากล่าวอ้าง... “ เราจะไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บ หาคนผิด...แต่
เราต้องก้าวเดินต่อไป...และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” ...ในยุคตั้งแต่โบราณ เริ่มต้นด้วย การปกครองในแบบนครรัฐ มีผู้ปกครองนครรัฐ
หรือที่เรียกว่าระบบกษัตริย์ ต่อมาถึงยุคนครรัฐเอเธนส์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงเกิดขึ้น มีรัฐสภาของประชาชน มีการเลือก
ตั้งคณะผู้บริหาร...วิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน...หลายประเทศมีการผสมผสาน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีวิต สภาพภูมิประเทศ และบริบทของประเทศ...ประเทศไทยเราก็น�ำเข้า...แล้วก็ปรับให้เข้ากับระบบดั้งเดิมที่มีอยู่...จน
เรียกว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข...
อ้าว !!!...เผลอลืมไปนิ๊ด...เอาเรื่องหนัก ๆ มาคุย...เปลี่ยนดีกว่า...เมื่อปีที่แล้ว เพื่อนแดงชัยยุทธ ได้ให้โอกาสอิ๊กคิว เป็นอนุ กมธ.
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. โดยศึกษาทั้ง Mitigation ( การ
ด�ำเนินการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ) และ Adaptation ( การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ) ...ในส่วน
Mitigation นัน้ ในฐานะประเทศเล็ก ๆ อย่างเรา คงแก้ไขได้ยาก แต่กใ็ ห้ความร่วมมืออย่างดี แต่ Adaptation นีส่ .ิ ..จะต้องเตรียมปรับตัว
ต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้เปลี่ยนไปอย่างมาก...โดยเฉพาะเกษตรกรของไทย ซึ่งถือเป็นอาชีพที่อ่อนไหวและยังอ่อนแอ...รัฐจะต้องเข้าไปจัดการ
ให้ประชาชนได้รับรู้ว่า...สภาวะของโลกร้อนขึ้น น�้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วขึ้น ระดับน�้ำทะเลสูงขึ้น เอลนีโญและลานีญา มาเร็วและแรง...
ฤดูกาลจะเปลี่ยน มาไม่ตรง ฝนจะตกหนัก แต่สั้น ๆ ท�ำให้เกิดน�้ำท่วม แผ่นดินถล่ม...แล้วก็จะแล้งต่อเนื่องไปอีกหลายเดือน ( ผล...
ประชาชนจะแย่งน�้ำกัน )...สัตว์และพืชจะปรับตัวเพื่อความอยู่รอด...ท�ำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามต้องการ เกิดโรคอุบัติใหม่ และสิ่งที่ตาม
มาอีกเยอะ...ทีนี้...ส่วนราชการได้เตรียมตัวเอง และให้ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร เตรียมตัวหรือยัง... ( ยกตัวอย่าง หาพืชใช้น�้ำน้อย
ใช้เวลาเพาะปลูกสั้น ๆ ...แต่ผลผลิตเหมือนเดิม เป็นต้น )...อิ๊กคิวได้มีโอกาสอ่าน และพบข่าวสาร...มีภาคเอกชนท่านหนึ่ง...ท่านละทิ้ง
เลิกงานที่ท�ำที่มีเงินเดือนสูง ( จบ MIT ) ร่วมมือกับเพื่อนอีก 4 คน มาท�ำ Start Up โดยจัดตั้ง ริคัลท์ ( Recult ) ประเทศไทย ได้
น�ำเสนอแนวคิด ที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย ศึกษาจนรู้ว่า ปัญหาคือ การเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และ
ที่เป็นปัญหาที่สุดคือ การเข้าถึงสินเชื่อ และระบบชลประทาน ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งฝนฟ้าอากาศ จึงมาคิดท�ำระบบเกษตร
แม่นย�ำ ( การท�ำนายบนพืน้ ฐานข้อมูล Big Data ) โดยรวบรวมข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นส่วนราชการต่าง ๆ ของไทย ( ทีต่ า่ งคนต่างมี กระจัดกระจาย
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กันอยู่ ) รวมทั้งข้อมูลที่ค้นหากันออนไลน์ มาท�ำการประเมินให้เหมาะกับการเพาะปลูก ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้ง ผลิตตาม
ความต้องการของตลาด และน�ำส่ง ( Logistic ) ได้ทันเวลา ซึ่งสามารถพยากรณ์อากาศได้แม่นย�ำ ด้วยการน�ำ AI และ Machine
Learning มาสร้างอัลกอริทึมกับข้อมูลที่ซ�้ำซ้อน ออกมาใช้ในการวางแผนการผลิต...ส่วนนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วม สามารถเข้าถึงได้ ด้วย
การใช้ Smart Phone...ก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นย่อ ๆ ...แต่จะสรุปว่า ปัจจุบัน...ยังไม่มีส่วนราชการใด บูรณาการข้อมูล ( Big Data )
มาใช้ให้เกษตรกรทั่วไปเลย...ครับ...ฮาไม่ออกครับ...
กลับมาเบา ๆ บ้าง...เมือ่ 2 – 3 วันก่อน ได้ขา่ วว่าภาพยนตร์ตวั อย่าง THE CAVE ( ถ�ำ้ นางนอน ) ก�ำลังจะเข้าฉายในเมืองไทย
ท�ำให้นึกถึงตอน ทีมหมูป่าติดในถ�้ำ...และบริบทประเทศไทยในขณะนั้น...ตามที่เรา ๆ ท่าน ๆ รับทราบกันดีอยู่แล้ว...แต่ที่จะกล่าวถึง...
“ เราได้อะไรจากเหตุการณ์ทีมหมูป่าติดถ�้ำ ”...ในการค้นหาเด็กทั้ง 13 คน...อาจกล่าวได้ว่า เป็นการระดม และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ ที่ส่งเข้ามาช่วยเหลืออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน...แต่อิ๊กคิวรวมเป็นหมวดหมู่ได้ 2 อย่างคือ การใช้เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ เกือบทุกองค์ความรู้ในการค้นหา ผสมผสานกับไสยศาสตร์ ( ครูบาบุญชุ่ม ) เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
และผู้ปกครอง เป็นการผสมผสานเครื่องมือ หลักคิด ให้เข้ากับประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น กลมกลืนจนแยกกันไม่ออก...
ตลอดจนกระบวนการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ ได้ถูกต้อง ทันเวลา ภายใต้ข้อจ�ำกัด และภาวะวิกฤต...ทีนี้ เราลองมาเปรียบเทียบกับ
คลิ๊บ ๆ หนึ่งที่เพื่อนคนหนึ่งน�ำมาเสนอในกลุ่มพวกเรา ( ห้อง จปร.26 )...ขออนุญาตคัดลอกมาเลยนะครับ
5 ปีก่อน บ้าคลั่ง ยาหยอดตา ป้าเช็ง หยอดกันจนตาบอด เจ๊งกะโบ๊งกันระนาว
4 ปีก่อน บ้าคลั่ง น�้ำศักดิ์สิทธิ์ข้างส้วม ทั้งกิน ทั้งอาบ ที่แท้น�้ำขี้ที่ซึมออกมา
3 ปีก่อน บ้าคลั่ง ป่าช้าเหงา ( หนานเฉาเหว่ย ) เคี้ยวกันจนไตพัง พินาศสันตะโร
2 ปีก่อน บ้าคลั่ง มะนาวผสมโซดา คนมันตอแหลว่า รักษาโรคมะเร็ง ก็เชื่อมันตามเคย
ปีก่อน บ้าคลั่ง สมุนไพรไก่กา ตอแหลว่า รักษามะเร็ง
ต้นปีนี้ บ้าคลั่ง กัญชา ( นักการเมืองเลยถือโอกาส เอามาหาเสียง ) เพราะถูกปั่นว่า เป็นยาวิเศษ จนหลงคิดว่า รักษาโรค
มากมาย และใช้ไม่บันยะบันยัง...น�ำส่งโรงพยาบาล ก็เยอะ
ต่อมา กลางปี ก็กลับมา บ้าคลั่ง กินน�้ำเยี่ยว ทั้งกิน ทั้งหยอดตา เชื่ออย่างโง่ ๆ ว่า เอามาฆ่าเชื้อโรคได้ ( หรือจะงมงาย
ประชาธิปไตย พอ ๆ กับพรรคการเมืองบางพรรค )
ปลายปีนี้ ต้นปีหน้า มันจะบ้าคลั่งอะไรกันต่อ...รอดูกัน
เฮ้อ !!!...สังคมอะไร ( หูเบา ) ไร้สติไตร่ตรอง เขาเป่าอะไรก็โดดใส่...อิก๊ คิวจึงเกริน่ เรือ่ ง การช่วยเหลือทีมหมูปา่ ...ทีถ่ ำ�้ ขุนน�ำ้ นางนอน
...ไม่ได้เชื่ออะไรอย่างเดียว...รู้จักใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การผสมผสานการใช้ไสยศาสตร์ดูแลจิตใจ ไม่สุดโต่ง...อย่างที่เป็น และ
เห็นในสังคม ( หูเบา )...ฮา...
เขียนเยอะ...เกรงว่าเพื่อน ๆ จะเบื่อ ( ถ้าเบื่อบอกได้นะ )...สุดท้าย...อายุมากแล้ว...ถ้า...
ถ้า... ไม่ชอบ		
ก็อย่าไปรับรู้
ไม่สบายใจ
ก็อย่าไปดู
ไม่นิยม		
ก็อย่าไปตัดสิน
ไม่อยากได้ยิน ก็อย่าไปฟัง
ไม่เห็นด้วย
ก็อย่าไปเถียง
สรุป...ถ้า...เบื่อ...ก็ไม่ต้องอ่าน...คร้าบบบบบ...

พลเอก ช�ำนิ รักเรือง

ขอเชิญร่วมงานฉลองสมรสระหว่าง

Ms. Chaiki Ishida
และ

นายชาคริต รักเรือง
ณ บ้านปาร์คนายเลิศ (รร.ปาร์คนายเลิศเก่า)
เข้าทาง ซอยสมคิด ติดกับเซ็นทรัลชิดลม
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