






“ก�ำลังในอำกำศเปนโล่ห์อันแท้จริงอย่ำงเดียว

ที่จะกันมิให้กำรสงครำมมำถึงท่ำมกลำงประเทศของเรำได้

ทั้งเปนประโยชน์ใหญ่ยิ่งในกำรคมนำคมเวลำปรกติ”
    

พระด�ำรัส
จอมพล สมเดจ็พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ภูวนำรถ 

กรมหลวงพิศณุโลกประชำนำรถ
พระบิดำแห่งกองทัพอำกำศ

(คดัมำจำกค�ำแถลงกำรณ์จำกกรมเสนำธิกำรณ์ทหำรบก 

ลงวนัที ่๑๐ มนีำคม ๒๔๖๒)





ค�ำปรำรภ

	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	๑๐๐	ปี	การทิวงคต	๑๓	มิถุนายน	๒๕๖๓	ของ	จอมพล	สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ	ซึ่งพระองค์เป็น

ผู ้ทรงคิดริเริ่มและวางรากฐานกิจการบินของไทย	รวมท้ังคัดเลือกและส่งคนไทย	๓	คน	

ไปศึกษาวชิาการบนิ	ณ	ประเทศฝรัง่เศส	เพือ่น�าความรูม้าพฒันาด้านการบนิ	และถ่ายทอดความรู้

เป็นก�าลังส�าคัญของชาติบ้านเมือง	ด้วยพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ

ทางปัญญาอันล�้าเลิศ	ด้วยพระวิสัยทัศน์ด้านการบินอันกว้างไกล		พระองค์จึงทรงมีพระด�าริ

ให้จัดตั้งกิจการบินข้ึน	ทรงใฝ่พระทัยท�านุบ�ารุงส่งเสริมกิจการบินและยังทรงตระหนักดีว่า	

อากาศยานไม่เพียงจะมีประโยชน์เฉพาะทางด้านทหารเท่านั้น	หากยังสามารถใช้ประโยชน์ทาง

ด้านคมนาคมอีกด้วย	 นับว่าพระองค์ทรงวางรากฐานแนวทางเสริมสร้างก�าลังทางอากาศของ

ประเทศไทยอย่างจริงจัง	ดังมีพระด�ารัสไว้ว่า	

 “ก�ำลังในอำกำศเปนโล่ห์อันแท้จริงอย่ำงเดียว ที่จะกันมิให้กำรสงครำมมำถึง

ท่ำมกลำงประเทศของเรำได้ ทั้งเปนประโยชน์ใหญ่ยิ่งในกำรคมนำคมเวลำปรกติ”  

	 จากพระด�ารัสข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความส�าคัญและตระหนักว่าก�าลัง

ทางอากาศจะมบีทบาทส�าคญัในการน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อชาติ		พระวสัิยทัศน์ด้านการบนิ

ของพระองค์	จึงก่อให้เกิด	“กองทัพอากาศ”	ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการปกป้องอธิปไตยของชาติ		

รวมทัง้มส่ีวนร่วมสนับสนุนภารกจิของรฐับาลในการพฒันาประเทศ	และการช่วยเหลอืแก้ไขปัญหา

ความเดอืดร้อนของประชาชนในพืน้ทีต่่าง	ๆ	

	 ปัจจบุนักองทพัอากาศได้น้อมน�าพระวสัิยทศัน์ของพระองค์	มาเป็นต้นแบบในการมุง่มัน่

พัฒนาเพื่อให้กองทัพอากาศเป็นกองทัพอากาศชั้นน�าในภูมิภาคตามเป้าหมายยุทธศาสตร์

ทีก่�าหนดไว้	โดยมุง่เน้นการพฒันาขดีความสามารถท้ัง	๓	มติิ	ได้แก่	มติิทางอากาศ	(Air	Domain)	

มิติไซเบอร์	(Cyber	Domain)	และมิติอวกาศ	(Space	Domain)	บนพื้นฐานของความสมดุล

และยั่งยืน	และสามารถปฏิบัติภารกิจหลักได้อย่างสมบูรณ์	พระกรุณาธิคุณและพระคุณูปการ

ที่ทรงมีต่อกองทัพอากาศ	พระองค์จึงได้รับการเทิดทูนยกย่อง	พร้อมกับเทิดพระเกียรติเป็น	

“พระบดิำแห่งกองทพัอำกำศ”



	 ในวาระอันส�าคัญน้ี	 กองทัพอากาศจึงร่วมใจกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	 และ

จัดท�าหนังสือที่ระลึกครบรอบ	๑๐๐	ปี	การทิวงคต	๑๓	มิถุนายน	๒๕๖๓	ของ	จอมพล	สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ	เพื่อน้อม

ระลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ	อันน�ามาสู่การเป็นกองทัพอากาศ

ที่มีความเข้มแข็งในปัจจุบัน	กองทัพอากาศขอสืบสานพระปณิธานของพระองค์ในการที่จะเป็น	

“โล่”	ปกป้องคุ้มครองอธิปไตยของชาติ	พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศอย่างยั่งยืน

และต่อเนื่อง	เพื่อก้าวไปสู่การเป็น	“กองทัพอากาศช้ันน�าในภูมิภาค	(One	of	The	Best	

Air	Forces	in	ASEAN)”

	 	 	 			 						พลอากาศเอก	

	 	 	 	 	 														(มานัต		วงษ์วาทย์)

                        ผู้บัญชาการทหารอากาศ





ค�ำน�ำ

	 กองทัพอากาศจัดท�าหนังสือที่ระลึก	เนื่องในโอกาสครบรอบ	๑๐๐	ปี	การทิวงคต	ของ

จอมพล	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ

(หลงัจากนี	้ จะขอเรยีกพระนามพระองค์ว่า	“จอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ)	 ในวนัท่ี	๑๓	

มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 เพื่อร�าลึกถึงพระปรีชาสามารถ	 และพระอัจฉริยภาพของพระองค์	 ซ่ึง

พระองค์ต้องเสด็จไปศึกษา	 ณ	 ต่างแดน	 ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนกระทั่งทรงส�าเร็จการศึกษา	

เสด็จกลับมารับราชการสนองพระเดชพระคุณ	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่	๕	และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๖		

	 จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงมีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ	และ

พระมหากษตัรย์ิ	ยากท่ีจะหาบคุคลใดเสมอเหมือน	ทรงปฏบิตัพิระกรณยีกจิตามทีไ่ด้รบัพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ	ด้วยความมุ่งม่ันที่จะให้ราชอาณาจักรสยามเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ทรงรับราชการด้วยความพากเพียร	 วิริยอุตสาหะ	 พระองค์ได้ทรงสร้างคุณูปการ	 ด้วยการ

วางรากฐานงานด้านต่าง	ๆ	ท้ังด้านการศึกษา	การทหาร	และพลเรือน	ทรงมีส่วนอย่างมาก

ในการน�าพาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยลทัธล่ิาอาณานิคม	ท�าให้ประเทศชาติได้รับการยอมรับ

บนเวทีโลก	 ด้วยพระวิสัยทัศน์เรื่องก�าลังทางอากาศ	 กองทัพอากาศจึงได้ก่อก�าเนิดขึ้น	 สร้าง

ความเจริญและความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ	 พระเกียรติคุณของพระองค์จึงสืบทอดมาถึงทุก

วันนี้	

	 หนังสือเล่มน้ีได้ศึกษาคุณลักษณะ	พระอุปนิสัย	และพระจริยวัตรอันดีงาม	ตลอด

ช่วงพระชนม์ชีพของพระองค์	 ท่ีควรค่าแก่การน้อมน�ามาเป็นแบบอย่างใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงาน	และปฏิบัติตน	อันเป็นเหตุที่ชาวทหารอากาศทุกคนเกิดความรัก	ความศรัทธา	

ความภาคภูมิใจ	น้อมถวายพระเกียรติพระองค์ท่านให้เป็น		“พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” 

หมำยเหตุ
	 พระด�ารัส	ค�าพูด	และข้อความที่คัดลอกมาจากเอกสาร	หรือหลักฐานแสดงในเครื่องหมายค�าพูด	จะคงภาษาไว้ตาม
ต้นฉบับเดิม



สำรบัญ
                หน้ำ

ค�ำปรำรภผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ

ค�ำน�ำ

บทที่ ๑  พระประวัติ                ๓  

บทที่ ๒  พระบิดำแห่งกองทัพอำกำศกับกำรพัฒนำด้ำนกำรทหำร         ๒๙

  ต้นกล้ำพัฒนำกำรทหำรของไทย            ๓๑

  ระบบกำรฝึกศึกษำทำงทหำรที่เป็นสำกล           ๓๓

  ต�ำรำวิชำกำรทำงทหำร             ๓๖

  กำรก่อก�ำเนิดก�ำลังทำงอำกำศ            ๓๘

  กำรฝึกประลองยุทธ             ๔๒

  กำรตัดสินใจครั้งส�ำคัญน�ำมำซึ่งกำรยอมรับจำกนำนำชำติ และผลประโยชน์แห่งชำต ิ    ๔๖ 

  พัฒนำกำรด้ำนกำรบินทำงทหำร            ๕๒

  พระกรณียกิจสุดท้ำย             ๕๕

บทที่ ๓  พระจริยวัตร พระบิดำแห่งกองทัพอำกำศ           ๕๙

  ประกำรที่ ๑ ควำมฉลำด (Intellectual Ability)            ๖๖

  ประกำรที่ ๒ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity)          ๘๘

  ประกำรที่ ๓ ควำมมีคุณธรรม จริยธรรม (Virtue, Merit and Moral Judgement)     ๑๐๔

  ประกำรที่ ๔ ควำมมีวินัย (Discipline)         ๑๒๕ 

  ประกำรที่ ๕ ควำมขยันหมั่นเพียร (Diligence)        ๑๓๘ 

  ประกำรที่ ๖ จิตวิญญำณควำมเป็นทหำร และควำมจงรักภักดี (Servicemen Spirit 

         and Allegiance)          ๑๕๒

บทที่ ๔  พระบิดำแห่งกองทัพอำกำศ             ๑๗๑

กำรเขียนพระนำม            ๒๑๓

บทเพลง น้อมเกล้ำเจ้ำฟ้ำฯ           ๒๑๕

บรรณำนุกรม             ๒๑๗



๑



๒

“ ...ชำตินั้น คือ บุคคลที่เกิดมำร่วมสำยโลหิตเดียวกัน 

หรือร่วมประเทศกัน ซึ่งอยู่ ในควำมปกครองเดียวกัน 

และพูดภำษำเดียวกัน บุคคลเหล่ำนี้ 

ต้องรวมช่วยซึ่งกันและกัน

ป้องกันอันตรำยที่จะเกิดจำกผู้อื่นมำเบียดเบียน...”

พระด�ำรัส
จอมพล สมเดจ็พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ภูวนำรถ 

กรมหลวงพิศณุโลกประชำนำรถ
พระบิดำแห่งกองทัพอำกำศ

(คัดมำจำกกำรแสดงปำฐกถำ เรื่อง หน้ำที่ของบุคคลที่มีต่อชำติ 
ลงวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๔๕๖)



๓



๔



๕



๖



๗

พระประวัติ

 จอมพล สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ฯ ประสูติใน

พระบรมมหาราชวัง	เมื่อวันเสาร์ที่	๓	มีนาคม	๒๔๒๕	เป็น

พระราชโอรสล�าดับที่	๔๐	ของ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาจุฬาลงกรณ์	พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	 ๕	 ใน

พระบรมราชจักรีวงศ์)	และพระองค์ท่ี	๔	ในสมเด็จพระศรีพัชริน

ทราบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนี	 พระพันปีหลวง	

(พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี	 พระราชธิดาของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๔)	ทรงมีพระเชษฐาและ

พระอนุชาร่วมพระราชมารดา	๘	พระองค์	เป็นสมเด็จพระอนุชา

ธิราช	ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลท่ี	๖)	

และทรงเป็นสมเด็จพระเชษฐาธิราช	 ในพระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว	(รัชกาลที ่	๗)	ทรงมีพระนามล�าลองว่า	

“ทูลกระหม่อมเล็ก”	 เมื่อพระชันษา	 ได้	 ๙	 ปี	 ได้ทรงรับ

สถาปนาเป็น	กรมขุนพิศณุโลกประชานารถ	(ต่อมาเลื่อนกรม

ข้ึนเป็นกรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ)	ทรงเป็นพระราชโอรส

ที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระพันปีหลวง	 เมื่อยังทรงพระเยาว์ได้

ศึกษาวิชาหนังสือไทยกับพระยาศรีสุนทรโวหาร	 (น้อย)	 และ

ขุนบ�านาญ	วรวัฒน์	(สิงห์โต)	ในพระบรมมหาราชวัง	ต่อเมื่อ

ได้ต ั ้งโรงเร ียนราชกุมารขึ ้นในพระบรมมหาราชวังแล้ว	

จึงทรงศึกษาในโรงเรียนนั้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ	ชื่อนายวุลสเลย์	ลูวิส	และนายเยคอล	

ฟิลค์เยมส์	

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ก่อนโสกันต์

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เม่ือโสกันต์แล้ว	
และทรงกรมเป็น	กรมขุนพิศณุโลกประชานารถ	

พระชันษา	๙	ปี



๘

พระเจ้าซาร์	นิโคลาสที่	๒	แห่งรัสเซีย	เมื่อยังด�ารงพระยศเป็น	สมเด็จพระยุพราช	
เมื่อคราวเสด็จเยือนไทย	(องค์ที่	๒	จากซ้าย)

พระเจ้าซาร์	นิโคลาสที่	๒	
ในฉลองพระองค์	ทหารม้าฮุสซาร์

	 พ.ศ.๒๔๓๔	เม่ือคร้ังมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซีย	หรือ	ซาเรวิช	

แกรนด์	 ดุ๊ก	 นิโคลัส	 ได้เสด็จประพาสประเทศสยามเป็นครั้งแรก	

ครั้งนั้น	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงต้อนรับ

มกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียอย่างยิ่งใหญ่	และเป็นที่พอพระทัยแก่

มกุฎราชกุมารยิ ่งนัก	ถึงกับทรงปรารภกับพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ว่า	ได้ทรงส่งพระราชโอรสไปศึกษาใน

อังกฤษ	เดนมาร์ก	เยอรมนี	และที่อื่น	ๆ	หลายพระองค์แล้ว	แต่

พระองค์ยังมิได้ส่งพระราชโอรสไปรัสเซียเลย	จึงกราบบังคมทูลขอรับ

เล้ียงดูและอบรมพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	สักพระองค์หนึ่ง	อีกทั้งมกุฎราชกุมารทรงให้ค�ามั่นว่าจะ

ทรงอุปถัมภ์พระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	เสมือนพระญาติวงศ์โรมานอฟ	ซึ่งท�าให้มีความส�าคัญ

อย่างยิ ่งต่อวิถีชีวิต	ของ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ



๙

เม่ือองค์มกุฎราชกุมารแห่งรัสเซีย	 ได้กราบบังคมทูลว่าพระองค์

ทรงยินดีรับพระราชโอรสพระองค์หน่ึงไปศึกษาต่อท่ีรัสเซีย	

โดยท่ีจะให้ประทับในราชส�านักของพระองค์เอง	 พร้อมกับจะทรง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมด

	 พ.ศ.๒๔๓๙	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

ทรงส่ง	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เสด็จไปศึกษาวิชา

ในทวีปยุโรปตามธรรมเนียมบรรดาพระราชโอรสในสมัยนั้น	

โดยเสด็จไปด้วยเรือพระที่นั่งมหาจักรี	 ได้เสด็จเดินทางออก

จากสิงคโปร์ไปอังกฤษ	เมื่อวันที่	๒๙	พฤษภาคม	๒๔๓๙

รชักาลท่ี	๕	กับ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ
ณ	ประเทศอังกฤษ	ในปี	พ.ศ.๒๔๔๐

รัชกาลท่ี	๕	ฉายพระรูปหมู่กับพระราชโอรสท่ีทรงศึกษา
ในต่างประเทศ	คราวเสด็จประพาสยุโรป	พ.ศ.๒๔๔๐

	 พ.ศ.๒๔๔๐	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรก	 และได้

เสด็จไปเยี่ยมราชส�านักรัสเซีย	และในขณะนั้นได้ทรงเลือก	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ไปศึกษาวิชา

ในราชส�านักรัสเซีย	ซึ่งขณะนั้นทรงศึกษาอยู่ในอังกฤษแต่ยังมิได้เข้าประจ�าวิทยาลัย	เป็นเพียงแต่ประทับอยู่

กับครอบครัวชนบท	 เพื่อเล่าเรียนภาษาอังกฤษทั้งวิธีประพฤติตัวและขนบธรรมเนียมต่าง	 ๆ	 ของคนอังกฤษ

และชาวยุโรปชั้นสูงเท่านั้น	 ข้อส�าคัญที่สุดก็คือทรงได้เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์	 จึงปรากฏว่า

ทรงมีพระปรีชาสามารถในการพูด	 และทรงเขียนภาษาอังกฤษอย่างดีมากส�าหรับผู้ที่เล่าเรียนในต่างประเทศ	

การที่ส่งไปศึกษาในราชส�านักรัสเซียครั้งนั้น	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงมีพระราชด�าริว่า

ถ้าทรงให้ได้รับความสุขสบายและหรูหรา	เกรงว่าอาจจะบังเกิดความเกียจคร้าน	และขาดความมานะพยายาม

เล่าเรียนให้เต็มท่ี	จึงทรงตกลงพระทัยส่งนักเรียนไทยท่ีเป็นคนสามัญไปด้วยอีกคนหน่ึง	เพ่ือจะได้เป็นคู่แข่งใน

การเล่าเรียน	หวังว่าจะมีขัตติยมานะไม่ยอมแพ้นักเรียนคนอ่ืน	คงจะท�าให้ขยันขันแข็งข้ึนอีก	นักเรียนผู้น้ันต้องเป็น



๑๐

ผู้ที่ฉลาดเฉลียวอย่างมากด้วย		ผู้ที่ได้รับคัดเลือกไปรัสเซียคือ	นายพุ่ม	สาคร	ซึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและ

เป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ๑	 ที่สอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงได้	 การเดินทางไปรัสเซียของนายพุ่มนั้นจะได้

รับฐานะเท่ากับพระองค์ทุกประการทั้งด้านการกินอยู่และการศึกษา	ส�าหรับนายพุ่ม		สาคร	เป็นบุตรของ

นายซุ้ย	ชาวตลาดพลู	เป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ	ขณะสอบได้ทุนมีอายุเพียง	๑๕	ปี	เข้าสอบคัดเลือก

เพื่อตามเสด็จไปยุโรปได้เพียงคนเดียวจึงเป็นที่กล่าวขวัญกันว่า	 “เป็นคนไม่มีตระกูล	 แต่เกิดมาเป็นช้างเผือก	

กิริยาวาจาเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งหลาย	ฉลาดในการเล่าเรียน”	

 ๑ เหตุที่บันทึกบางฉบับ	กล่าวว่านาย	“พุ่ม”	เป็นศิษย์เก่า	“เทพศิรินทร์”	เนื่องจากครั้งหนึ่งนักเรียน	“สวนกุหลาบ”	กับ		
			“เทพศิรินทร์”	เคยเรียนที่เดียวกัน	จากหลักฐานบันทึกใน	“ต�านานสวนกุหลาบ”	ส่วนหลักฐานที่ยืนยันว่านาย	“พุ่ม”		
				เป็นศิษย์เก่า	สวนกุหลาบ	คือ	บันทึก	“จาริกาณุสรณ์”	ซึ่งเป็นบอร์ดจารึกชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงของ
				โรงเรียนสวนกุหลาบปี	พ.ศ.๒๔๔๐	สองคนคือ	นาย	“พุ่ม	สาคร”	สอบได้คะแนนอันดับหนึ่ง	ได้	๔๕๔	คะแนน	จาก
				คะแนนเต็ม	๕๗๐	และนาย	“ชิน	บุนนาค”	สอบได้คะแนน	๔๓๗	จากคะแนนเต็มเท่ากัน

รัชกาลที่	๕	เสด็จประพาสยุโรป	(รัสเซีย)	ในปี	พ.ศ.๒๔๔๐



๑๑

	 พ.ศ.๒๔๔๑	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	และนายพุม่	สาคร	ได้เดินทางไปถงึรสัเซีย	มนีายทหาร

ช้ันนายพลและนายพันมารับเสด็จที่ชายแดน	 นายพลรัสเซียผู้หนึ่งเป็นองครักษ์และพ่ีเลี้ยงประจ�าพระองค์	

พระเจ้าซาร์	นิโคลาสที่	๒	ทรงจัดให้มีที่อยู่อย่างโอ่โถงที่พระราชวังฤดูหนาวในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	

	 ส�าหรับกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	 หรือในอดีตบางคนอาจเรียกว่า	 เปโตรกราด	 หรือ	 เลนินกราด	 เป็น

เมืองท่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย	ตั้งอยู่ทางปากแม่น�้าเนวา	ริมอ่าวฟินแลนด์แถบทะเลบอลติก	

ถกูสร้างข้ึนในสมยัพระเจ้าปีเตอร์มหาราช	ในปี	พ.ศ.๒๒๔๖	เป็นจุดศนูย์กลางแห่งความเจรญิตามแบบวฒันธรรม

ตะวันตกที่เก่าแก่และสวยงามท่ีสุดเมืองหนึ่งของโลก	 จนได้รับสมญานามว่า	 “หน้าต่างของยุโรป”	 และ	

“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”	กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	ประกอบด้วย	๔๔	 เกาะ	 เชื่อมต่อกันด้วยแม่น�้าล�าคลองอีก	

๘๖	สาย	นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า	๒๐๐	ปี	 เป็นนครที่สวยงามในด้านงาน

สถาปัตยกรรมและผังเมือง	เมืองนี้ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก	

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ	สยามมกุฎราชกุมาร	และสมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	
ทรงฉายพระรูปร่วมกันที่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	ในเดือนมกราคม	๒๔๔๔



๑๒

	 เมื่อไปเสด็จไปถึง	พระเจ้าซาร์	นิโคลาสที่	๒	ทรงจัดให้ทั้งสองเข้าประจ�าโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็ก

โรงเรียนนี้ได้สถาปนาขึ้นโดยพระจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่	๑	 (พระราชนัดดาของคัทรินมหาราชินี	และ									

พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่เสด็จไปคองเกรสแห่งเวียนนา)	 สร้างใน	 ค.ศ.๑๘๐๒	 แต่ปลายคริสศตวรรษที่	 ๑๘	 นั้น	

เป็นสมัยนิยมวัฒนธรรมฝรั่งเศส	ฉะนั้นโรงเรียนจึงได้รับนามฝรั่งเศสว่า	Corps	des	Pages	(คอร์ป-เดส-เพจ)

ซ่ึงต้ังอยู่ในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	 ไม่ห่างจากพระราชวังฤดูหนาวอันเป็นพระราชวังท่ีประทับของทูลกระหม่อมเล็ก

โรงเรียนแห่งน้ีก่อต้ังข้ึนในปี	พ.ศ.๒๓๐๒	เป็นสถาบันช้ันน�าในการฝึกอบรมมหาดเล็กให้แก่ราชส�านักโรมานอฟ

จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.๒๓๔๕	 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนนายร้อยเพื่อผลิตนายทหารรักษาพระองค์ให้แก่

กองทัพและราชวงศ์	

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงฉายพระรูปร่วมกับนายพุ่ม		สาคร	
และอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหาร

	 โรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กเปิดการศึกษาเป็น	๙	ชั้นเรียน	ประกอบด้วย	๗	ชั้นเรียนปกติ	และ	๒	ชั้น

เรียนพิเศษ	จัดให้มีการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์การทหารและนิติศาสตร์	โดย	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	

ทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาในชั้นเรียนที่	๖	ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยมหาดเล็ก	ทั้งสองไม่ได้เป็น

นักเรียนกินนอน	คงพักอยู่	ณ	พระราชวังฤดูหนาว	การเล่าเรียนหนักมากและทั้งสองต้องเรียนวิชาต่าง	ๆ	โดย

ใช้ภาษารัสเซียอันเป็นภาษาที่นับว่ายากยิ่ง	 ซึ่งทั้งสองเพิ่งได้เริ่มเรียนมาเพียงหนึ่งปี	 ดังลายพระหัตถ์ที่มีถึง

พระราชบิดา	ทรงกล่าวถึงภาษารัสเซียไว้ว่า			



๑๓

	 “...เรื่องภาษารัสเซียนั้น	 ข้าพระพุทธเจ้าก็หนักใจอยู่	 เกรงจะทำาให้เวลามากไป	 	 ตาครูแกบอกว่า	

ต้องสองปีจึงจะรู้ให้พูดได้	ภาษานี้เป็นภาษาแปลกด้วย	พูดยากเต็มที	มีคนว่าโดยมากว่าเป็นภาษาที่จะหัดพูด

ยากที่หนึ่งในโลก	แต่ถึงอย่างไร	ข้าพระพุทธเจ้า	ไม่มีใจย่อท้อ	และยังคงตั้งใจที่จะเรียนเอาให้จงได้...”	

	 ถึงกระนั้นนักเรียนไทยทั้งสองก็เรียนได้ผลดีไม่น้อย	 ดังจะเห็นจากผลการสอบไล่ประจ�าปีในเดือน

พฤษภาคม	๒๔๔๓	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	สอบไล่ได้เป็นท่ีสอง	นายพุ่ม	ฯ	สอบได้เป็นท่ีส่ี	ผลการ

สอบนี้ต้องนับว่าเก่งเป็นอันมาก	

	 ครั้นถึงเดือนเมษายน	๒๔๔๕	มีการสอบไล่ขั้นสุดท้าย	พระองค์สอบไล่ได้ที่หนึ่ง	ได้แต้ม	๑๑.๗๕	

คะแนน	นายพุ่ม	ฯ	เป็นที่สอง	ได้แต้ม	๑๑.๕๐	คะแนน	แสดงให้เห็นว่านอกจากมีความสามารถอย่างมากแล้ว	

ทั้งสองคนจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร	และความพยายามอย่างมาก	การที่ได้คะแนนถึง	๑๑.๗๕	คะแนนนั้น	

เป็นสถิติของโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็ก	 พระนามของพระองค์จึงได้รับการสลักลงบนแผ่นศิลาติดอยู่ข้างฝา

ห้องประชุมของโรงเรียนจนถึงทุกวันนี้

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	
ฉลองพระองค์นักเรียนนายร้อยมหาดเล็ก

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	และนายพุ่ม	สาคร



	 เมื่อส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน	นักเรียนทั้งสองก็ได้รับสัญญาบัตรเป็นนายทหารในกองทัพบก

รัสเซียเข้าประจ�ากรมทหารม้าท่ีนับว่าหรูหราและโก้ท่ีสุดในเวลาน้ัน	คือกรมทหารม้าฮุสซาร์ของพระจักรพรรดิ	

เป็นกรมซึ่งองค์จักรพรรดิเคยเป็นนายทหารประจ�าในสมัยที่ยังทรงเป็นพระยุพราช	ทั้งสองได้ท�าหน้าที่ตาม

ธรรมดาของนายทหารชั้นผู้น้อยประจ�ากรมโดยเรียบร้อย	และได้ไปเข้าร่วมการพระราชพิธีและการสมาคม

ต่าง	 ๆ	 ในพระราชวังเป็นครั้งคราว	 ส่วนวันอาทิตย์พระจักรพรรดิและจักรพรรดินีได้เชิญพระองค์ไปร่วมโต๊ะ

เสวยกลางวันด้วยอย่างสนิทสนม	พระจักรพรรดิหรือที่บางทีเราเรียกทับศัพท์อย่างง่าย	ๆ 	ว่า	“เอมเปอเรอ”	

และพระราชวงศ์ได้ให้ความสนิทสนมแสดงความเป็นกันเองอย่างยิ่ง	และเรียกตามพระนามซึ่งใช้กันทั่วไป

ระหว่างพวกที่ใกล้ชิด	คือ	“เล็ก”	ในระหว่างที่เป็นนายทหารประจ�ากรม	พระจักรพรรดิได้ทรงจัดให้มีห้องอยู่

ในพระราชวัง	ซาร์กอย	เซโล	(TSarkoe	Selo)	หน้าที่ของพระองค์เมื่อเข้าประจ�ากรมตอนแรก	คือ	การฝึกหัด

และควบคุมทหารใหม่	

๑๔

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	
เมื่อคราวกลับมาเยี่ยมกรุงเทพฯ	ในปี	พ.ศ.๒๔๔๖

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ฉลองพระองค์นักเรียน
นายร้อย	มหาดเล็กรัสเซียกับสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์	

ฉลองพระองค์นักเรียนนายร้อยเยอรมัน



	 เมื่อวันที่	๑๒	ธันวาคม	๒๔๔๕	โรงเรียนนาย

ร้อยมหาดเล็กได้มีงานร่ืนเริงสมโภชโรงเรียนซึ่งได้

ตั้งมาครบร้อยปีเต็ม	 มีงานเลี้ยงอย่างสนุกสนานใน

ระหว่างพวกนักเรียนเก่า	ในโอกาสนี ้พระองค์ได้

ว่าจ้างช่างปั ้นผู ้มีชื ่อเสียงคนหนึ ่งให้ปั ้นพระรูป

เอมเปอเรอ	(พระจักรพรรดิ)	ซึ่งภายหลังได้หล่อเป็น

ทองแดง	 และได้ทรงมอบพระรูปนั้นไว้เป็นของขวัญ

แก่โรงเรียน

๑๕

พระรูปเอมเปอเรอ	(พระจักรพรรดิ)	



	 พระองค์ทรงโปรดชีวิตนายทหารประจ�ากรม

เป็นอันมาก	ถึงฤดูร้อนในปี	พ.ศ.๒๔๔๖	เมื่อกรมทหาร

ม้าฮสุซาร์	ย้ายไปอยูท่ีค่ราสนอย	เซโล	(Krasnoie	Selo)	

เพื่อการฝ ึกหัดและซ ้อมรบของกรมและกองพล	

พระองค์ให้ช่างสร้างเรือนขึ้นหลังหนึ่งเป็นเรือนสอง

ชั้น	 ชั้นบนเป็นห้องที่อยู่	 ชั้นล่างเป็นโรงม้าส�าหรับม้า	

๘	ตัว	ต่อมาทรงมอบให้แก่กรมทหารม้า	ในช่วงกลางปี	

พ.ศ.๒๔๔๖	คือราวระหว่างเดือนตุลาคมกับกุมภาพันธ์	

พระองค์เสด็จกลับมาเยี่ยมกรุงเทพฯ	 โดยมีนายพุ่ม	 ฯ	

ตามเสด็จมาด้วย	ในครั้งนั้น	พระองค์ได้รับสัญญาบัตร

เป็นนายทหารเข้าประจ�ากรมทหาราบที่	 ๑	 มหาดเล็ก

รักษาพระองค์	 ส่วนนายพุ่ม	 ฯ	 ได้รับสัญญาบัตร	 เข้า

ประจ�ากรมทหารม้า	และได้เดินทางกลับไปรัสเซียเพื่อ

เข้าประจ�าโรงเรียนนายทหารฝ่ายเสนาธิการ	 เป็นเวลา	

๒	 ปี	 เมื่อศึกษาจบแล้ว	 พระจักรพรรดิได้ทรงต้ังเป็น

นายพันเอกพิเศษในกองทัพบกรัสเซีย	และเป็นนาย

ทหารพิเศษในกรมทหารม้าฮุสซาร์ของเอมเปอเรอ	

และพระราชทานสายสะพายตรา	เซนต์	อันเดรย์	เป็น

ตราสูงสุดของรัสเซียในสมัยนั้น	อันมีสายสะพายเป็น

สีน�้าเงินอ่อน	 รวมทั้ง	 ตราเซนต์	 วลาดิเมียร์	 อันเป็น

เหรียญกางเขนสแีดงกบัด�า	และมแีถบเหรยีญสีเดยีวกนั	

(สมัยการปฏิวัติใหญ่ในรุสเซียได้ยุบเลิกเหรียญตรา

ของสมัยเอมเปอเรอทั้งหมด)	และเมื่อทรงส�าเร็จ

การศกึษาแล้ว	จึงได้เสด็จกลับประเทศไทยในเวลาต่อมา

๑๖

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ฉลองพระองค์ทหารม้า
ฮุสซาร์ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์	เซ็นต์	วลาดิเมียร์	



๑๗

  จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ฉลองพระองค์เต็มยศนายพันเอกพิเศษ	
ประจ�ากรมทหารม้าฮุสซาร์	แห่งพระเจ้าซาร์	นิโคลาสที่	๒	



๑๘



๑๙

พระประวัติกำรรับรำชกำร

 รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕

	 เมื่อเสด็จกลับประเทศไทย	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	โปรดเกล้าฯ	

ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ	 ยศนายพันเอก	 และได้ทรงเร่ิมจัดการงาน

ต่าง	ๆ	ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเย่ียงอารยประเทศ	ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้เลื่อนพระยศสมเด็จเจ้าฟ้าฯ	 กรมขุนพิศณุโลกประชานารถ	

จากนายพันเอกเป็นนายพลตรี	พร้อมกับพระองค์ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้รั้งหน้าที่เสนาธิการ

ทหารบก	และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้พระองค์เป็นเสนาธิการทหารบก	อันเป็นต�าแหน่ง

ส�าคัญในการรบทั้งในยามปกติและยามสงคราม	 กับรั้งต�าแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

อีกต�าแหน่งหนึ่ง	พระองค์ทรงจัดการวางแนวทางหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการ	และ

การคัดเลือกนายทหารท่ีมีคุณสมบัติอันเหมาะสมเข้ารับการศึกษา	 ในปี	 พ.ศ.๒๔๔๙	พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้พระองค์ทรงด�ารงต�าแหน่ง

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบกอีกต�าแหน่งหนึ่ง	 พระภารกิจของพระองค์มีมากมาย

ที่ต้องทรงปฏิบัติราชการทั้งกลางวันและกลางคืน	ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังต้องทรงแบ่งเวลา	

ส�าหรับแต่งและแปลต�าราวิชาการทหารส�าหรับท�าการสอบนักเรียนนายร้อย	ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ

เป็นอย่างย่ิง	กับท้ังได้ทรงจัดระเบียบแบบแผนโรงเรียนนายร้อยข้ึนใหม่	โดยให้มีนักเรียนนายร้อย

ชั้นประถม	และนักเรียนนายร้อยชั้นมัธยมขึ้น	เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

พระบรมชนกนาถ	ได้เสด็จสวรรคตในวันท่ี	๒๓	ตุลาคม	๒๔๕๓	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้า

มหาวชิราวุธ	สยามมกุฎราชกุมาร	พระเชษฐาของพระองค์เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 แล้วก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้เล่ือนพระยศ	

สมเด็จฯ	เจ้าฟ้ากรมขุนพิศณุโลกประชานารถ	เป็น	นายพลโท



 ๒	นับตามเวลาประเทศสยามในสมัยนั้นที่ถือเอาวันที่	๑	เมษายน	ของทุกปีเป็นวันปีใหม่	แต่ถ้านับตามเวลาสากลคือ
				๒๗	กุมภาพันธ์	พ.ศ.๒๔๕๕	หรือ	ค.ศ.๑๙๑๒

๒๐

 รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๖

 พ.ศ.๒๔๕๔	 ขณะที่พระองค์ทรงด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมนั้นเอง	

ได้เกิดเหตุการณ์ส�าคัญคือข่าวการเตรียมการก่อการกบฏของ	“คณะ	ร.ศ.๑๓๐”	โดยฝ่ายกบฏ

ได้ก�าหนดจะใช้ก�าลังทหารในพระนครบางส่วน	 เข้ายึดอ�านาจในวันที่	 ๑	 เมษายน	อันเป็น

วันขึ้นศกใหม่	 ร.ศ.๑๓๑	 (พ.ศ.๒๔๕๕)	 กลุ่มทหารผู้ก่อการในครั้งนั้นล้วนเป็นลูกศิษย์ของ

พระองค์แทบทั้งสิ้น	 ดังนั้นพระองค์จึงได้วางแผนและท�าการจับกุมในตอนเช้าตรู่ของวันพุธที่	

๒๗	กุมภาพันธ์	๒๔๕๔๒		พระองค์ทรงรับหน้าที่เป็นประธานอ�านวยการพิจารณาโทษกลุ่ม

ผู้ก่อการนี้อย่างเคร่งครัด	เหตุการณ์ครั้งนี้ท�าให้พระองค์ขอลาออกจากต�าแหน่งเสนาบดี

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ฉลองพระองค์เต็มยศนายพลโท						              



๒๑

กระทรวงกลาโหม	แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงยับยั้งไว้โดยให้เหตุผลว่า

เช่ือถือในพระราชอนุชา	คร้ันเม่ือเสร็จส้ินการจับกุมกบฏในปีน้ันแล้ว	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	

ได้เสด็จไปกรุงลอนดอน	 เป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในการ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่	 ๕	 แห่งสหราชอาณาจักร	 นอกจากนั้นใน

ระหว่างประทับอยู่ในยุโรป	พระองค์ยังได้ปฏิบัติราชการในการเชิญเจ้านายพระราชวงศ์ของเจ้า

ต่างประเทศในยุโรป	เพ่ือเสด็จมาในงานสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว				ซึ่งจะมีจัดขึ้นในเดือนธันวาคม	๒๔๕๔	ครั้นวันที่	๑๑	พฤศจิกายน	

๒๔๕๔	 เมื่องานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสร็จ

สิ้นไปได้ด้วยดี	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมขุนพิศณุโลก

ประชานารถ	เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จเยี่ยมราชส�านักต่างประเทศอีกหลายแห่ง	และทรง

มอบให้ตรวจงานต่าง	ๆ	อีกเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการของชาติ

อย่างดีเยี่ยม	จึงมีพระบรมราชโองการ	โปรดเกล้าฯ	ให้เลื่อนสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	เจ้าฟ้า

จักรพงษ์ภูวนารถ	กรมขุนพิศณุโลกประชานารถ	ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้า

กรมหลวง	มีพระนามตามจารึกพระสุพรรณบัฏว่า	“สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์

ภูวนารถ	นริศราชมหามกุฎวงศ์	จุฬาลงกรณ์นริจทร์	สยามพิชิตินวรางกูล	สมบูรณพิสุทธิชาติ

วิมโลภาสอุภัยปักษ์	อรรควรรัตนขัตตยราชกุมาร	กรมพิศณุโลกประชานารถ	สิงหนาม	

ได้ทรงศักดินา	๕๐,๐๐๐	…”	และต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้เลื่อนพระยศจากพลโท

เป็นพลเอก	ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน

	 พ.ศ.๒๔๕๔	 ขณะทรงด�ารงต�าแหน่งเสนาธิการทหารบก	 ทรงเห็นความจ�าเป็นที่

ประเทศไทย	 จะต้องจัดหาอากาศยานไว้ป้องกันประเทศ	 จึงทรงด�าริจัดตั้งกิจการการบินขึ้น

เป็นแผนกหนึ่งของกองทัพบก	ทรงจัดให้มีการคัดเลือกนายทหาร	๓	คน	ไปศึกษาวิชาการบิน	

ณ	 ประเทศฝรั่งเศส	 จากนั้นกระทรวงกลาโหมได้สั่งซื้อเครื่องบินจากประเทศฝรั่งเศสมาด้วย	

จ�านวน	 ๘	 เครื่อง	 แล้วจัดตั้งเป็นแผนกการบินที่สนามราชกรีฑาสโมสร	 (สนามม้าสระปทุม)	

อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลโท	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร	

กรมขุนก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน	ต่อมาจอมพลสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	

กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ	 ทรงย้ายที่ตั้งแผนกการบินมาที่ต�าบลดอนเมือง	 ตั้งแต่วันที่	

๑	มีนาคม	๒๔๕๗	และทรงยกฐานะแผนกการบิน	เป็นกองบินทหารบก	ในวันที่	๒๗	มีนาคม	

๒๔๕๗	



๒๒

 รำชกำรสงครำมโลกครั้งที่ ๑

 พ.ศ.๒๔๕๗	 สงครามโลกครั้งที่	 ๑	 อุบัติขึ้นในทวีปยุโรป	 พระองค์พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงเห็นการณ์ไกล	เพราะทรงศึกษาสังเกตการณ์เคลื่อนไหวของ

ประเทศคู่สงครามอย่างใกล้ชิด	 ด้วยการเสนอแนะของจอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้ทรงตัดสินพระทัยประกาศสงครามกับจักรวรรดิ

เยอรมนี	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ได้รับโปรดเกล้าฯ	ให้รับผิดชอบในการจัดก�าลัง

ทหารอาสาที่จะไปราชการสงครามยังทวีปยุโรป	 พระองค์สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง	 ไป

เป็นตามที่พระองค์ทรงวางแผนการไว้เป็นอย่างดียิ่ง	 ได้ท�าการจับกุมชาวเยอรมันและชนชาติ

ที่เข้ากับเยอรมัน	 และยึดทรัพย์สินเชลยศึกในพระนครก็เป็นไปโดยเรียบร้อย	 การส่งก�าลัง

ทหารไปท�าราชการสงครามในคราวนั้นได้จัดเป็น	 ๒	 กอง	 คือกองบินทหารบก	 กองรถยนต์

ทหารและหน่วยแพทย์อีก	๑	หน่วย	และในเดือนธันวาคมปีนั้นเอง	ก็ได้มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ	 ให้เลื่อนพระยศจากพลเอกสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	

กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ	 เป็นจอมพล	หลังจากสงครามโลกครั้งที่	 ๑	พระองค์ทรง

ท�านุบ�ารุงส่งเสริมกิจการบิน	 ทั้งในกิจการทหารและกิจการพลเรือน	 ในปี	 พ.ศ.๒๔๖๒	 โปรด

ให้ทดลองใช้เครื่องบินน�าถุงไปรษณีย์จากดอนเมืองไปจังหวัดจันทบุรี	 และในเวลาต่อมา

ได้ใช้กิจการบินท�าการส่งเวชภัณฑ์และล�าเลียง	 ผู้เจ็บป่วยทางอากาศ	 นับว่าพระองค์ทรงวาง

รากฐานแนวทาง	เสริมสร้างก�าลังทางอากาศของประเทศไทยอย่างจริงจัง	จนกระทั่งได้มา

เป็นกองทัพอากาศในปัจจุบัน



๒๓



๒๔

พระประวัติรับรำชกำรโดยย่อ

ได้รับพระรำชทำนสุพรรณบัฏตั้งกรม

	 ๑.		วันที่	๑๕	มกราคม	๒๔๓๔		 เป็นกรมขุนพิศณุโลกประชานารถ	(ราชกิจจา

นุเบกษา	เล่ม	๘	แผ่นที่	๔๓	วันที่	๒๔	มกราคม	รัตนโกสินทรศก	๑๑๐	หน้า	๓๘๕)

	 ๒.		วันที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๔๕๔		เป็นกรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ	

(ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๒๘		วันที่	๑๑	พฤศจิกายน	รัตนโกสินทรศก	๑๓๐	หน้า	๑๗๑๘)

ได้รับพระรำชทำนสัญญำบัตรยศทหำรบก

	 ๑.		วันที่	๑๑	กรกฎาคม	๒๔๔๒	 	 เป็น	นายร้อยตรี

	 ๒.		วันที่	๒๑	กันยายน	๒๔๔๖		 	 เป็น	นายร้อยเอก

	 ๓.		วันที่	๒๓	เมษายน	๒๔๔๙		 	 เป็น	นายพันเอก

	 ๔.		วันที่	๑๑	พฤษภาคม	๒๔๕๑		 	 เป็น	นายพลตรี

	 ๕.		วันที่	๑๑	ธันวาคม	๒๔๕๓		 	 เป็น	นายพลโท

	 ๖.		วันที่		๗	ธันวาคม	๒๔๕๔		 	 เป็น	นายพลเอก

	 ๗.		วันที่	๓๐	ธันวาคม	๒๔๖๐		 	 เป็น	จอมพล

ได้รับพระรำชทำนสัญญำบัตรยศทหำรเรือ

	 วันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๔๕๘			 	 เป็น	นายนาวาเอกพิเศษ

	 	 	 	 	 	 ทหารเรือ 

ได้รับพระรำชทำนยศเสือป่ำ

	 ๑.		วันที่	๘	พฤศจิกายน	๒๔๕๔		 	 เป็นนายกองตรี

	 ๒.		วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๔๕๕			 เป็นนายกองเอก

ต�ำแหน่ง

	 พ.ศ.๒๔๔๙	-	๒๔๕๒	 ทรงด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ

	 	 	 	 และผู้บัญชาการโรงเรียนทหารบกอีกต�าแหน่งหนึ่ง

	 พ.ศ.๒๔๕๒	-	๒๔๕๖	 ทรงด�ารงต�าแหน่งเสนาธิการทหารบก	พร้อมกับทรงรั้ง

	 	 	 	 หน้าที่เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก	(เปลี่ยนการจัด

	 	 	 	 โรงเรียนทหารบก	เป็นกรมยุทธศึกษาทหารบก)	จนถึง

	 	 	 	 เดือนมิถุนายน	๒๔๕๖



๒๕

	 พ.ศ.๒๔๕๓	 	 ทรงด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่	๑	

	 	 	 	 มหาดเล็กรักษาพระองค์อีกต�าแหน่งหนึ่ง

	 พ.ศ.๒๔๕๔	-	๒๔๕๖	 ทรงด�ารงต�าแหน่งผู้แทนเสนาบดีกระทรวงกลาโหม

	 พ.ศ.๒๔๕๖	-	๒๔๖๓	 ทรงด�ารงต�าแหน่งเสนาธิการทหารบกอีกครั้งหนึ่ง

	 พ.ศ.๒๔๖๑	-	๒๔๖๒	 เป็นผู้ทรงอ�านวยการและบังคับบัญชากองทหารไปร่วม

	 	 	 	 รบในสงครามโลกครั้งที่	๑

ต�ำแหน่งพิเศษ

	 ๑.	วันที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๔๕๒		 เป็น	พันเอกพิเศษ	กรมทหารม้าที่	๗	

มณฑลพิศณุโลก	(ค�าสั่ง	๒๓๑/๑๗๗๗๒	ร.ศ.๑๒๘)

	 ๒.	วันที่	๒๘	มกราคม	๒๔๕๒		 เป็นราชองครักษ์พิเศษ

	 ๓.	วันที่	๒๔	ตุลาคม	๒๔๕๓		 เป็นองคมนตรี

	 ๔.	วันที่	๗	พฤศจิกายน	๒๔๕๔		 เป็นนายทหารพิเศษประจ�ากรมทหารบกม้า

กรุงเทพรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 ๕.	วันที่	๘	มกราคม	๒๔๕๔		 เป็นผู้แทนเสนาบดีกระทรวงกลาโหมตามค�าสั่ง

กระทรวงกลาโหม	๑๘๗/๑๙๗๑๐	ลง	๒๑	ธ.ค.	ร.ศ.๑๓๐	(พ.ศ.๒๔๕๔)	และค�าสั่งกระทรวง

กลาโหมที่	๑๙๗/๒๐๗๑๖	ลง	๘	ม.ค.	ร.ศ.๑๓๐	เพราะจอมพลกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช	

เสนาบดีกระทรวงกลาโหม	ได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตให้ไปรักษาพระองค์ที่ยุโรป

โดยก�าหนดออกเดินทางในต้น	ม.ค.๒๔๕๔	ได้ทรงเป็นผู้แทนเสนาบดีอยู่	๑	ปี	กับ	๘	เดือน

เศษ

	 ๖.	วันที่	๗	มกราคม	๒๔๕๔		 เป็นนายทหารพิเศษประจ�ากรมทหารรักษาวัง

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 ๗.	วันที่	๑๐	เมษายน	๒๔๕๕		 เป็นผู้บังคับการพิเศษกรมเสือป่าที่	๑	

รักษาดินแดนพิศณุโลก

	 ๘.	วันที่	๓	เมษายน	๒๔๕๗		 เป็นอุปนายกผู้อ�านวยการสภากาชาดสยาม

	 ๙.	วันที่	๓	มกราคม		 	 เป็นคุรุบัณฑิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ๑๐.	พ.ศ.๒๔๕๙			 	 เป็นเนติบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 ๑๑.	วันที่	๘	เมษายน	๒๔๖๐		 เป็นนายเสือป่าพิเศษในกรมเสือป่าม้าหลวง

รักษาพระองค์



๒๖

	 ๑๒.	วันที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๔๖๑		 เป็นคณาธิบดีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักรา

มาธิบดี

	 ๑๓.	วันที่	๕	กุมภาพันธ์	๒๔๖๒			 เป็นผู้บังคับการพิเศษโรงเรียนนายร้อยชั้น

ประถม

	 ๑๔.	วันที่	๑๐	พฤษภาคม	๒๔๖๓	 เป็นนายทหารพิเศษประจ�ากรมทหารบกม้า

นครราชสีมาของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ

ไปรำชกำรพิเศษ

	 -	๙	สิงหาคม	๒๔๔๓	เสด็จแทนพระองค์ไปในงานพระบรมศพ	สมเด็จพระเจ้า

อุมแบร์โตที่	๑	แห่งอิตาลี	ณ	กรุงโรม

	 -	๖	มิถุนายน	๒๔๔๘	เสด็จแทนพระองค์ไปในงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่าง

มกุฎราชกุมารวิลเฮล์มและมกุฎราชกุมารีเซซิลีแห่งปรัสเซีย	ณ	กรุงเบอร์ลิน

	 -	๒๒	มิถุนายน	๒๔๕๔	เสด็จแทนพระองค์ไปในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน

สมเด็จพระเจ้ายอร์ชที่	๕	และพระราชินีแมรี่	ณ	พระมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์



๒๗

จอมพล สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ฯ ได้รับพระรำชทำนยศนำยกองเอก ประจ�ำกองเสือป่ำ                  



“ ...บำงคนจะเห็นว่ำฉันติชำติของตน แต่เปล่ำ 

เพรำะที่ฉันว่ำชำติเรำยังไม่ศิวิไลนั้น ดีกว่ำจะว่ำศิวิไลเต็มที่แล้ว 

เพรำะศิวิไลแล้วก็มีแต่จะเสื่อมลง... เหตุฉะนั้น 

กำรที่ว่ำชำติเรำยังไม่ศิวิไลนั้น คือ ชำติเรำยังไม่เจริญวัยเต็มที่

เรำจึงควรยินดี เพรำะชำติของเรำยังจะเจริญต่อไปได้อีก...”
 

๒๘

พระด�ำรัส
จอมพล สมเดจ็พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟำ้จักรพงษ์ภูวนำรถ 

กรมหลวงพิศณุโลกประชำนำรถ
พระบิดำแห่งกองทัพอำกำศ

(คัดมำจำกกำรแสดงปำฐกถำ เรื่อง หน้ำที่ของบุคคลที่มีต่อชำติ 
ลงวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๔๕๖)



๒๙



องค์ผู้ริเริ่มกิจการบินในประเทศไทย		(จากซ้ายไปขวา)																					
-		พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๖					
-		นายพลเอก	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ
-		นายพลเอก	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร	กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน
-	จอมพล	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช	กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช

๓๐



๓๑

พระบิดำแห่งกองทัพอำกำศกับกำรพัฒนำด้ำนกำรทหำร

 ต้นกล้ำพัฒนำกำรทหำรของไทย

	 ในอดีตวิทยาการด้านการทหารสมัยใหม่ของไทยยังไม่ได้พัฒนาให้ก้าวหน้ามากนัก	 ประกอบกับ

ทัศนคติที่มีต่อการเป็นทหารในสมัยนั้นยังไม่เป็นที่นิยม	 วิธีการแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้มีความรู้ในวิชาการ

ทหารสมัยใหม่	 นอกจากการจัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาทหารแล้ว	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

ทรงมีพระราชด�าริว่า	การส่งพระราชโอรส	พระบรมวงศานุวงศ์	และบุตรผู้มีตระกูลไปศึกษาวิชาทหารยังต่าง

ประเทศ	จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้อีกวิธีหนึ่ง	เพราะนอกจากจะเป็นวิธีรับความเจริญเข้าประเทศ	ยังสามารถ

เปล่ียนแปลงทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่ออาชีพทหารอีกด้วย	พระราชโอรสท้ังหลายท่ีได้เสด็จไปศึกษาวิชาทหาร	

ณ	ทวีปยุโรป	เม่ือเสด็จกลับมายังประเทศไทยแล้ว	ทรงน�าวิชาความรู้มาปรับปรุงการทหารของไทยให้ทันสมัย

เป็นระบบสากล	 นับได้ว่าบรรดาพระราชโอรสเหล่านี้	 ทรงเป็นก�าลังส�าคัญของพระบิดาในการปฏิรูปการ

ทหารในระยะต่อมา	 จนสามารถวางรากฐานความเจริญของกิจการทหารบกให้เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่น

มั่นคงตลอดมาจนถึงปัจจุบัน



๓๒

	 พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในการส่งพระราชโอรสไปศึกษาวิชาทหาร	

ณ	ทวีปยุโรป	ปรากฏในลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า	สุขุมาลมารศรี	พระอัครราชเทวี	ถึงสมเด็จ	

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์	กรมพระนครสวรรค์วรพินิต	ขณะทรงศึกษา	ณ	ประเทศเยอรมัน	

ดังนี้

	 “...ความในลายพระหัตถ์ตามซึ่งสังเกตจำาได้ว่า	 เรียนทหารดีกว่าพลเรือน	 เพราะความประพฤติตัว	     

ได้ระเบียบเรียบร้อยกว่ากัน...ซึ่งจะให้เรียนทหารก่อน	เพราะการทหารในเมืองเราว่าได้ว่าไม่มีเลย	จะกลับมา

เรียนในบางกอกไม่ได้	 ธรรมดาเจ้านายผู้ซึ่งมีบรรดาศักดิ์และเป็นใหญ่เป็นโตต่อไปภายน่า	จำาเป็นต้องรู้การ

ทหารไว้เพื่อจะได้คิดจัดการให้มีทหารขึ้น	 จะได้พอที่จะพูดจาให้เข้าใจกันได้	 และจะได้เป็นตัวอย่างให้ผู้ซึ่ง

เป็นทหารมีใจไม่ย่อท้อต่อการทหาร...”

รัชกาลที่	๕	ฉายพระรูปหมู่กับ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	
และพระบรมวงศานุวงศ์	พร้อมด้วยข้าราชการ	คราวเสด็จประพาสสิงคโปร์	พ.ศ.๒๔๓๙



๓๓

 ระบบกำรฝึกศึกษำทำงทหำรที่เป็นสำกล

 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	กรมขุนพิศณุโลกประชานารถ	(พระอิสริยยศ	

ในขณะน้ัน)	ซ่ึงได้ส�าเร็จการศึกษาทางทหารช้ันสูงจากรัสเซีย	และเสด็จกลับประเทศไทยในปี	พ.ศ.๒๔๔๙	ทรงเริ ่ม

ปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	อย่างเต็ม

พระก�าลังและพระสติปัญญา	คร้ังน้ันพระราชบิดาพระราชทานวังปารุสกวัน	ส�าหรับเป็นท่ีประทับของพระองค์

และพระบรมวงศานุวงศ์	 ทรงเข้ารับราชการในต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ	 กระทรวงกลาโหม	

เป็นต�าแหน่งแรก	นอกจากนี้ยังด�ารงต�าแหน่ง	ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบก	ซึ่งรวมถึงต�าแหน่ง

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก	ด้วยอีกต�าแหน่งหนึ่ง	จึงเป็นปัจจัยที่เอื้อให้	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ

ทรงมีพระด�าริจัดการศึกษาฝ่ายทหารให้เจริญก้าวหน้า	 มีมาตรฐานเป็นสากลตามแบบตะวันตก	 ทรงให้จัด

โครงสร้างของโรงเรียนนายร้อย		โดยมีการจัดระบบชั้นเรียน	อาทิเช่น	การแยกวิชาเรียนเป็นวิชาสามัญและ

ทหาร	 ทั้งนี้ก�าหนดให้โรงเรียนนายร้อยชั้นประถมสอนวิชาสามัญให้มากชั้นยิ่งขึ้น	 เพื่อให้การศึกษาสามัญ

เสร็จสิ้นโดยเด็ดขาดในระดับชั้นประถม	โปรดให้มีการเทียบชั้นเรียนกับชั้นเรียนของกระทรวงธรรมการ	

อีกท้ังทรงต้ังช้ันพิเศษข้ึนเพ่ือรองรับนักเรียนช้ันเล็กกว่าระดับประถม	โดยรับเฉพาะเช้ือพระวงศ์ช้ันหม่อมเจ้าข้ึนไป

กับบุตรของนายทหารชั้นจ่านายสิบเท่านั้น	ทรงจัดระบบการปกครองบังคับบัญชา	ระบบการสอบคัดเลือก

อาจารย์ผู้สอน	และยกระดับฐานะอาจารย์ผู้สอน	รวมถึงจัดให้มีการสอบไล่ของนักเรียนนายร้อย	อีกทั้งปลูกฝัง

จิตวิญญาณความเป็นทหารอาชีพ	และมีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ให้แก่	นักเรียนนายร้อยทุกคน	

วังปำรุสกวัน 



๓๔

	 พระกรณียกิจด้านการศึกษาท่ีส�าคัญย่ิงอีกประการหน่ึง	คือทรงก่อต้ังโรงเรียนเสนาธิการทหารบกข้ึน

เมื่อวันที่	๓	เมษายน	๒๔๕๒	โดยทรงจัดวางระบบการศึกษาและแนวทางการคัดเลือกคุณสมบัติผู้เรียนอย่าง

เป็นรูปธรรมด้วยพระองค์เอง	 อันเป็นแนวทางสืบสานมาถึงระบบการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทุกเหล่า

ทัพในปัจจุบัน	ด้านงานเสนาธิการนี้	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ		ทรงมีพระด�ารัสส�าคัญระบุถึงหน้าที่

เสนาธิการ	ว่า	

	 “...การที่แม่ทัพและ	ผู้บัญชาการจะตกลงใจทำาอะไรลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น	ต้องทราบเหตุการณ์

ต่าง	ๆ	ทั้งฝ่ายตน	ฝ่ายข้าศึกโดยรอบคอบก่อนแล้ว	จึงจะตกลงลงไปให้เหมาะ	ไม่เหมาะก็ใช้ไม่ได้	 เมื่อตกลง

แล้ว	 ยังจะต้องสั่งการถึงผู้ใต้บังคับบัญชาให้เขาเข้าใจได้แจ่มแจ้ง	 ไม่คลาดเคลื่อน	 และให้เขารับคำาสั่งนั้น

ทันเวลา...ก็การที่จะให้แม่ทัพ	 ผู้บัญชาการทราบเหตุการณ์ให้รอบคอบ	 ทั้งให้คำาสั่งไปถึงทันเวลาและผู้รับ

เข้าใจ	แจ่มแจ้งนี่แหละ	เป็นหน้าที่ของเสนาธิการ...”

	 ส�าหรับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก	 มีวิวัฒนาการมาแต่ครั้งที่	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	 โปรดเกล้าฯ	ให้มีการประกาศตั้งกรมเสนาธิการทหารบก	เมื่อปี	พ.ศ.๒๔๔๑	และโปรดเกล้าฯ	ให้

พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช	ซึ่งส�าเร็จการศึกษาวิชาทหารมาจากประเทศเดนมาร์ก	ด�ารงต�าแหน่งเสนาธิการ

พระองค์แรก	โดยมีการเปิดการศึกษาทดลอง	และฝึกหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการทหารบกขึ้นเมื่อวันที่	๒๖	เมษายน	

๒๔๔๑	 เพ่ือรับผิดชอบงานด้านการยุทธศึกษาและการสอนวิชาทหารบก	 การแก้ไขและก�าหนดแบบธรรมเนียม

ทหาร	 การตรวจตราและรวบรวมวิชาการทหารต่างประเทศ	 และรวบรวมแผนที่ภูมิประเทศ	 ซึ่งหลังจากนั้น

กรมเสนาธิการทหารบกก็ได้มีการพัฒนาโดยล�าดับ	จนถึงปี	พ.ศ.๒๔๔๖	จอมพล	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต	ขณะด�ารงพระยศเป็นพลตรีในต�าแหน่งเสนาธิการทหารบก	ได้ทรงสั่งการ

ให้ท�าการคัดเลือกนายทหารจากกรมกองต่าง	ๆ	เข้ามาส�ารองราชการในกรมเสนาธิการทหารบก	เพื่อเข้า

รับการศึกษาทดลองท�างานในหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ	 เมื่อครบก�าหนดแล้วก็มีการพิจารณาคัดเลือกผู้มีความ

เหมาะสมให้เข้ารับราชการประจ�าในกรมเสนาธิการทหารบกต่อไป	การคัดเลือกนายทหารเข้ารับการศึกษา

ทดลองท�างานในหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการนี้ได้กระท�าทั้งสิ้น	๓	ครั้ง	ระหว่าง	พ.ศ.๒๔๔๖	-	๒๔๔๘	การศึกษา

ทดลอง	๓	ครั้งดังกล่าว	ปรากฏว่าได้ผลดี	จึงนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การศึกษาหลักสูตรเสนาธิการ

ทหารบกอย่างจริงจังต่อมาในปี	 พ.ศ.๒๔๕๒	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ขณะด�ารงพระยศพลตรี	

ในต�าแหน่งเสนาธิการทหารบก	 ได้โปรดให้	 พันโทหลวงภูวนาทนฤบาล	 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก	 จัดท�า

หลักสูตรศึกษาเพ่ือใช้กับ	“นายทหารฝึกหัดราชการกรมเสนาธิการทหารบก”	ข้ึนใหม่	โดยก�าหนดให้มีการสอน

เป็นภาค	 ๆ	 และจัดระเบียบการศึกษา	 ตลอดจนควบคุมดูแลการศึกษาของนายทหารนักเรียนในขณะเข้ารับ

การศึกษาในโรงเรียนด้วย	ครั้นถึงวันที่	๓	เมษายน	๒๔๕๒	กองทัพบกจึงมีค�าสั่งให้คัดเลือกนายทหารเข้ามา

ศึกษาเป็นชุดที่	๑	ซึ่งปัจจุบันถือว่า	วันนี้เป็นวันก�าเนิดโรงเรียนเสนาธิการทหารบก	



๓๕

	 พระด�าริในการจัดการศึกษาฝ่ายทหารของ	

จอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	นับว่ามีความเป็น

วิชาการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	รวมท้ังมีความทันสมัย

อยู่เสมอ	 ทั้งนี้เพราะทรงศึกษาข้อมูลจากสื่อหลาย

ประการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	รวมทั้งทรง

ศึกษารายงานของหน่วยงานใต้บังคับบัญชา	และความ

เห็นของหน่วยงานบังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไป

อย่างละเอียด	 จึงท�าให้สถาบันในความรับผิดชอบของ

พระองค์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นรากฐานการพัฒนาจนถึงปัจจุบัน

	 ด้วยส�านึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรง

ด�าริริเริ่มการศึกษาด้านเสนาธิการ	 โรงเรียนเสนาธิการ							

ทหารบก	และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ	จึงได้

จัดสร้างพระอนุสาวรีย์	จอมพล	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ	

ประดิษฐาน	ไว้	ณ	ที่ตั้ง	เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการ

เทิดทูนว่า	 “พระองค์ทรงเป็นปฐมำจำรย์วำงรำกฐำน

ไว้แต่เริ่มแรก”	ในด้านงานเสนาธิการกิจ

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	
ฉลองพระองค์เต็มยศนายพลโท						              



๓๖

 ต�ำรำวิชำกำรทำงทหำร

	 พงศาวดารยุทธศิลปะ	คือพระนิพนธ์ที่ส�าคัญที่สุดของ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ในช่วงท่ี

ทรงด�ารงต�าแหน่ง	เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก	จนถึง	เสนาธิการทหารบก	ระหว่างปี	พ.ศ.๒๔๔๙	-	๒๔๕๘๑ 

“พงศาวดารยุทธศิลปะ”	เป็นหนังสือท่ีพระองค์ทรงใช้พระปรีชาสามารถ	และพระวิริยะอุตสาหะ	ในการนิพนธ์	

ขึ้นอย่างมาก๒		ทรงอธิบายถึงวิธีการตระเตรียมกองทัพ	การจัดกองทัพ	การท�าศึกสงคราม	รวมถึงยุทธศาสตร์	

และยุทธวิธี	ของกษัตริย์ผู้น�ากองทัพของชนชาติใน	๓	ยุค	ได้แก่ยุคโบราณ	ยุคคลาสสิก	และยุคสมัยใหม่

	 พระนิพนธ์	“พงศาวดารยุทธศิลปะ”	มีท้ังหมด	๘๑๖	หน้า	ประกอบไปด้วยเน้ือหาจ�านวน	๑๒	มาตรา

๓๖	 ตอน	 พร้อมภาพวาดลายพระหัตถ์แสดงรายละเอียดของแผนที่ยุทธภูมิ	 และศาสตราวุธที่ใช้ในสมรภูมิ

ต่าง	ๆ	ประกอบแต่ละบท	เพื่อให้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจ	“พงศาวดารยุทธศิลปะ”	พิมพ์ครั้งแรก	

จ�านวน	 ๒,๐๐๐	 เล่ม	 ในปี	 พ.ศ.๒๔๕๙๓	 ด้วยความตั้งพระทัยของพระองค์	 ที่จะอุทิศถวายแด่	 “จอมพล	

พระเจ้าพ่ียาเธอ	กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช”	พระเชษฐาต่างพระมารดาท่ี	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ

ทรงเคารพนับถือเป็นพระอาจารย์ผู้แนะน�าสั่งสอนพระองค์มาตลอดตั้งแต่ช่วงการศึกษาอยู่ในยุโรปจนกลับ

มารับราชการ๔ 

	 “พงศาวดารยุทธศิลปะ”	ถือว่าเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าต่อการศึกษาทางทหารของไทยเป็นอย่างยิ่ง	

เพราะจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงใช้เวลาหลายปี	ในการแปล	เรียบเรียง	และรวบรวมองค์ความรู้	

จากวิชาการทหารที่ทรงไปศึกษา	ณ	รัสเซีย	ทั้งยังได้ทรงวิเคราะห์	วิจารณ์	และเปรียบเทียบบทเรียนที่เกิดขึ้น

จากการสงครามในอดีตกาล	ทรงชี้ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียในด้านต่าง	ๆ	ด้วยเหตุและผลอย่างละเอียดครบถ้วน	

นอกจากนี้	“พงศาวดารยุทธศิลปะ”	ยังได้กล่าวถึงบทบาทของ	“เสนาธิการ”	ที่เริ่มมีมาตั้งแต่ต้นศตวรรษ

ที่	๑๙	สมัย	“ปรัสเซีย”	จนถึงยุคของ	“นโปเลียน”	ที่มีบทเรียนในการสงครามทั้งที่ประสบความส�าเร็จ	และ

ความล้มเหลว	 จึงถือเป็นต�าราทางทหารที่เป็นต้นแบบของกองทัพไทยฉบับแรกที่กล่าวถึงหน้าที่ของฝ่าย

เสนาธิการ	จนเป็นต้นก�าเนิดของระบบเสนาธิการของกองทัพไทยมาจวบจนทุกวันนี้		

 หัวข้อยุทธวิธีทั่วไป พระนิพนธ์อีกฉบับของ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ชื่อว่า	“หัวข้อยุทธวิธี

ทั่วไป”	ทรงแต่งขึ้นในขณะที่ด�ารงต�าแหน่งเสนาธิการทหารบก	ระหว่าง	พ.ศ.๒๔๕๖	-	๒๔๕๗๕ หนังสือเล่มนี้

เป็นต�าราที่อธิบายถึงยุทธวิธีการรบของทหารบก	ที่ใช้สอนนักเรียนนายร้อยและนักเรียนนายดาบ	ในโรงเรียน	

 ๑ การศึกษาและบทบาทของพระราชโอรสในรัชกาลที่	๕	ในการปรับปรุงประเทศ,	ห้องสมุดโรงเรียนเสนาธิการทหารบก		
			กรมยุทธศึกษาทหารบก,	พ.ศ.	๒๕๐๗
 ๒ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๓๑๔	
 ๓ จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ,	พงศาวดารยุทธศิลปะ,	ค�าอุทิศ
 ๔ เรื่องเดียวกัน	ค�าอุทิศ
 ๕ จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ,	หัวข้อยุทธวิธีทั่วไป,	หน้าปก



๓๗

นายร้อยทหารบก	มีพระนิพนธ์	“หัวข้อยุทธวิธีท่ัวไป”	ท้ังหมด	๖๓๙	หน้า	ประกอบไปด้วยเน้ือหาจ�านวน	๙	ภาค	

แต่ละภาคยังแบ่งเป็นมาตราต่าง	ๆ	นอกเหนือจากองค์ความรู ้	และหลักการทางยุทธวิธีที ่พระองค์

นอกจากจะทรงอธิบายอย่างละเอียดในแต่ละมาตราแล้ว	ยังได้น�าประสบการณ์	ค�าสอนของปราชญ์ด้านการ

ทหารในอดีตกาล	และประจักษ์พยานในเหตุการณ์ต่าง	ๆ	มาเปรียบให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน	

ดังตัวอย่างหนึ่งในหนังสือที่กล่าวไว้ว่า

	 “ปราชญ์ชาติอิตาเลียชื่อ	มัคเคีย	เลลี	ได้กล่าวไว้แต่	๒๐๐	ปีมาแล้วว่า	เจ้าจะหนีการรบไม่ได้	ถ้าฝ่าย

ตรงข้ามเขาต้องการรบ	 ข้อความนี้เป็นความจริงที่สุด	 เพราะประเทศรุสเซียได้รู้สึกความข้อนี้ต่อเมื่อได้ถึงซึ่ง

ปราชัยแล้วนั้นเดิมรัฐบาลรุสเซียถือว่าตนไม่รบแล้วญี่ปุ่นคงไม่กล้ารบ	 แต่ที่จริงญี่ปุ่นอยากรบอย่างยิ่ง	 ก็เลย

เริ่มรบเอาโดยฝ่ายรุสเซียไม่รู้ตัว	เป็นผลร้ายสำาหรับรุสเซียปานใด	เราทราบกันอยู่แล้ว”๖ 

	 พระนิพนธ์	“หัวข้อยุทธวิธีทั่วไป”	จึงเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าอีกฉบับของทหารบก	เพราะหลักการ

ทางยุทธวิธีการรบของก�าลังทางบกท่ีไม่เปล่ียนแปลง	 จะเปล่ียนแปลงเฉพาะอาวุธและเทคโนโลยีท่ีดีข้ึนเท่าน้ัน

ปัจจุบันทั้งพระนิพนธ์	“พงศาวดารยุทธศิลปะ”	และ	“หัวข้อยุทธวิธีทั่วไป”	แม้จะมีอายุนานนับร้อยปี	แต่ยัง

คงคุณค่าให้แก่นักการทหารได้ใช้ศึกษาวิวัฒนาการทางทหาร	และหลักการส�าคัญที่ยังด�ารงอยู่			

  ๖	เรื่องเดียวกัน	หน้า	๒๑

ภาพวาดลายพระหัตถ์	แสดงศาสตราวุธในหนังสือ	“พงศาวดารยุทธศิลปะ”						          



๓๘

 กำรก่อก�ำเนิดก�ำลังทำงอำกำศ

	 การพัฒนากองทัพไทยในขณะน้ันท่ีมีผลในลักษณะการปฏิวัติกิจการทางทหาร	คือ	การก่อเกิดกิจการ

การบิน	ซึ่งได้เริ่มขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.๒๔๕๓	ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ภายหลังจาก

ที่นักบินชาวเบลเยี่ยม	ชื่อ	นายชาร์ล	ว็อง	แด็ง	บอร์น	(Charles	Van	Den	Born)	ได้น�าเครื่องบินแบบอองร	ี

ฟาร์ม็อง	๔	(Henri	Farman	IV)	ชื่อ	“แวนด้า”	มาแสดงการบินให้ชาวสยามชมเป็นครั้งแรก	ระหว่างวันที่	๓๑	

มกราคม	ถึงวันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๔๕๓	ณ	สนามม้าสระปทุม	ต�าบลปทุมวัน	(ราชกรีฑาสโมสร)	ซึ่งได้รับความ

สนใจเป็นอย่างมาก	จึงเพิ่มการแสดงการบินอีก	๑	วัน	ในวันที่	๙	กุมภาพันธ์	๒๔๕๓	โดยวันที่	๒	กุมภาพันธ์	

๒๔๕๓	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เสนาธิการทหารบก	(ต�าแหน่งขณะนั้น)		เสด็จขึ้นบินกับนายชาร์ล	

ว็อง	แด็ง	บอร์น	และทรงด�าริที่จะมีการบินในประเทศสยามบ้าง

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ		ประทับเป็นผู้โดยสาร			           



๓๙

	 ด้วยความริเริ่มของ	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 และ	 จอมพล	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

เจ้าฟ้ากรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช	 เสนาบดีกระทรวงกลาโหม	ซึ่งได้เสด็จทอดพระเนตรกิจการทหารใน

ยุโรปในช่วงต้นปี	พ.ศ.๒๔๕๔	และทรงเห็นความก้าวหน้าด้านการบินในประเทศฝรั่งเศส	ทั้งสองพระองค์

จึงทรงตระหนักถึงความจ�าเป็นท่ีประเทศสยามต้องมีเคร่ืองบินเพ่ือป้องกันประเทศ	นอกจากน้ี	พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว	ยังทรงเล็งเห็นว่าการบินสามารถช่วยปลูกฝังความรักชาติได้อีกประการหนึ่งด้วย

เมื่อวันที่	๑๘	มกราคม	๒๔๕๔	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เสนาธิการทหารบก	ได้คัดเลือกนายทหาร	

๓	คน	ไปศึกษาวิชาการบิน	ณ	ประเทศฝรั่งเศส	คือ

	 ๑.		นายพันตรี	หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ	(สุนี		สุวรรณประทีป)

	 ๒.		นายร้อยเอก	หลวงอาวุธสิขิกร	(หลง		สิน-ศุข)

	 ๓.		นายร้อยโท	ทิพย์		เกตุทัต

	 ระหว่างที่นายทหารทั้ง	๓	คน	ศึกษาวิชาการบิน	ณ	ประเทศฝรั่งเศสนั้น	กระทรวงกลาโหมได้สั่งซื้อ

เครื่องบินจากประเทศฝรั่งเศสเป็นเครื่องบินนิเออปอรต์ปีกชั้นเดียว	จ�านวน	๔	เครื่อง	เครื่องบินเบรเกต์ปีก	๒	

ช้ัน	จ�านวน	๓	เคร่ือง	และเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์	(ชุ่ม		อภัยวงศ์)	ได้บริจาคเงินส่วนตัวซ้ือเคร่ืองบินแบบเบรเกต์	

ให้แก่กระทรวงกลาโหมอีก	๑	เครื่อง	รวมเป็น	๘	เครื่อง	เครื่องบินทั้งสองแบบนี้นายทหารทั้ง	๓	คน	ได้เป็นผู้

ทดลองบิน	ณ	ประเทศฝรั่งเศส	แล้วจึงส่งมายังประเทศไทย	นับได้ว่านายทหารทั้ง	๓	คน	เป็นนักบินชุดแรก

ของไทย



๔๐

	 เมื่อวันที่	๒๙	ธันวาคม	๒๔๕๖	ได้มีการทดลองท�าการบินเป็นครั้งแรกด้วยนักบินไทยและเครื่องบิน							

ของไทยที่สนามราชกรีฑาสโมสร	โดยมี	จอมพล	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ	์

กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช	จเรทหารบกและจเรทหารเรือ	พร้อมด้วย	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	

เสนาธิการทหารบก	เสด็จมาประทับทอดพระเนตรพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน	ตลอดจน

ประชาชนชาวไทยไปชมเป็นจ�านวนมาก	การบินในวันน้ันท�าการทดลองด้วยเคร่ืองบินนิเออปอรต์ปีกช้ันเดียว	

จ�านวน	๓	เครื่อง

	 ในปีเดียวกันนั้น	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงเสนอขอขึ้นเงินเดือนทหารบก	และขอเพิ่ม

งบประมาณกระทรวงกลาโหม	จากการที่คณะกรรมการตรวจรายรับรายจ่ายแผ่นดินที่แต่งตั้งขึ้นเมื่อป	ี

พ.ศ.๒๔๕๔	สอบถามเร่ืองเงินเพ่ิมพิเศษค่าวิชาของทหารท่ีส�าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศน้ัน	พระองค์ทรงอธิบาย

ถึงความแตกต่างระหว่างข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน	ว่าทหารได้รับเงินเดือนตามยศ	แต่ข้าราชการ

พลเรือนได้รับเงินเดือนตามต�าแหน่ง	 ซึ่งแตกต่างกันมากไม่เป็นการเท่าเทียมกัน	 แต่ก็เห็นความจ�าเป็นด้าน

การประหยัดงบประมาณของประเทศด้วย	 จึงได้เสนอพระด�าริแก้ไขด้วยการเพิ่มเงินเดือนแทนเงินพิเศษ

เพราะทรงเห็นความจ�าเป็นของทหาร	เพื่อรักษาเกียรติยศเกี่ยวกับความเป็นอยู่	อันอาจเป็นสาเหตุน�าไป

สู่การฉ้อราษฎร์บังหลวงโกงผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง

 

เครื่องบินเบรเกต์ปีก	๒	ช้ัน เครื่องบินนิเออปอรต์ปีกชั้นเดียว	



๔๑

	 เมื่อกิจการบินของไทยได้เจริญยิ่งขึ้น	 การใช้สนามม้าสระปทุม	 (ราชกรีฑาสโมสร)	 เป็นสนามบิน

ต่อไปย่อมไม่สะดวก	 ทรงมีพระด�าริให้หาพื้นที่ตั้งเป็นสนามบินถาวร	 และเลือกได้ที่ต�าบลดอนเมือง	 โดยเริ่ม

เคลื่อนย้ายสิ่งของตั้งแต่วันที่	๕	มีนาคม	๒๔๕๗	และวันที่	๘	มีนาคม	๒๔๕๗	นายทหารนักบินทั้ง	๓	คน	ได้

น�าเครื่องบินไปลงยังสนามบินดอนเมืองเป็นครั้งแรก	การเคลื่อนย้ายเสร็จสิ้นลงในวันที่	๑๗	มีนาคม	๒๔๕๗	

กิจการบินได้เริ่มท�าการ	ณ	ที่ตั้งแห่งใหม่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา	และในวันที่	๒๗	มีนาคม	๒๔๕๗	กระทรวง

กลาโหมออกค�าสั่งที่	๒๙๑/๒๖๘๒๖	ให้ตั้ง	“กองบินทหำรบก”	ขึ้น	ซึ่งปัจจุบันกองทัพอากาศถือเอาวันนี้เป็น	

“วันที่ระลึกกองทัพอำกำศ” 

สนามบินดอนเมือง



๔๒

 กำรฝึกประลองยุทธ

 ระหว่างวันท่ี	๑๖	-	๒๑	มีนาคม	๒๔๕๘	กองบินทหารบกเข้าร่วมกับกองทัพบก	เพ่ือท�าการประลองยุทธ

เป็นคร้ังแรก	ณ	บ้านมาบพระจันทร์	จังหวัดอยุธยา	โดยมี	จอมพล	สมเด็จฯ		เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เสนาธิการทหารบก	

เป็นผู้อ�านวยการประลองยุทธ	 การประลองยุทธครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ได้น�าก�าลังทางอากาศเข้าร่วมสมทบ

ด้วยกัน	๕	เคร่ือง	และมีนักบินรวม	๕	คน	ด้วยกัน	คือ	นายพันโท	พระเฉลิมอากาศ	นายร้อยเอก	หลวงทะยานพิฆาต	

นายร้อยโท	ปลื้ม	สุคนธสาร	นายร้อยตรี	นพ	เพ็ญกุล	และนายร้อยตรี	เหม		ยศธร	โดยนักบินทั้ง	๕	คน	

ท�าหน้าท่ีบินลาดตระเวนระหว่างกองบินสถานีบ้านมาบพระจันทร์	-	สระบุรี	-	ลพบุรี	ซ่ึงพบว่าเคร่ืองบินเป็นประโยชน์

ในการประกอบกิจต่าง	ๆ	ในสงครามได้เป็นอย่างดี	และในวันท่ี	๒๑	มีนาคม	๒๔๕๘	ท�าการปิดการประลองยุทธ	

ด้วยการน�าเครื่องบินไปในการตรวจพลสวนสนาม

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	
ทอดพระเนตรการสวนสนาม

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	
ประทับบนหลังม้ารามุสกา	ในการซ้อมรบของทหารบก



๔๓

	 เมื่อวันที่	๔	พฤษภาคม	๒๔๕๘	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เสนาธิการทหารบก	พร้อมด้วย	

นายพลโท	พระเจ้าน้องยาเธอ	กรมหมื่นก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน	จเรการช่างทหารบก	และนายร้อยโท	สมเด็จ

พระเจ้าน้องยาเธอ	เจ้าฟ้ากรมขุนศุโขทัยธรรมราชา	(รัชกาลที่	๗)	นายทหารคนสนิทพิเศษของเสนาธิการ

ทหารบก	 เสด็จตรวจราชการกองบินทหารบก	ณ	 สนามบินดอนเมือง	 ในการนี้	 นายร้อยโท	 สมเด็จพระเจ้า

น้องยาเธอ	 เจ้าฟ้ากรมขุนศุโขทัยธรรมราชา	 ได้เสด็จขึ้นประทับเครื่องบินเป็นผู้โดยสารประพาสทางอากาศ	

ซึ่งเวลาต่อมาพระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชย์เป็น	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 นับว่าเป็นเกียรติ

และเป็นวันส�าคัญยิ่งส�าหรับกองบินทหารบก		

	 ระหว่างวันที่	๕	-	๙	มีนาคม	๒๔๕๙	กองบินทหารบกเข้าร่วมประลองยุทธกับกองทัพบกที่จังหวัด

ราชบุรี	 โดยมี	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 เสนาธิการทหารบก	 เป็นผู้อ�านวยการประลองยุทธ	 การ

ประลองยุทธได้แบ่งก�าลังทางอากาศออกเป็น	๒	ฝ่าย	ดังนี้	ฝ่ายขาว	มีเครื่องบิน	๑	ฝูง	(๔	เครื่อง)	ฐานปฏิบัติ

การ	ณ	สนามบินราชบุรี	มีนายพันโท		พระเฉลิมอากาศ	เป็นผู้บังคับฝูงบิน	ขึ้นตรงต่อกรมบัญชาการกองพล

ใหญ่ที่	๑	(สมมติขึ้น)	ฝ่ายแดง	มีเครื่องบิน	๑	ฝูง	(๔	เครื่อง)	ฐานปฏิบัติการ	ณ	สนามบินคลองบางตาล	จังหวัด

ราชบุรี	มีนายพันตรี	หลวงทะยานพิฆาต	เป็นผู้บังคับฝูงบิน	ข้ึนตรงต่อกรมบัญชาการกองทัพน้อยท่ี	๔	(สมมติข้ึน)	

ในตอนบ่ายของ	๙	มีนาคม	๒๔๕๙	ได้ปิดการประลองยุทธ	โดยฝ่ายแดง	น�าเคร่ืองบินบินมาสมทบกับเคร่ืองบิน

ฝ่ายขาว	ที่สนามบินราชบุรี	เพื่อส�าหรับการตรวจพลและสวนสนาม	ในวันที่	๑๐	มีนาคม	๒๔๕๙	ซึ่งเครื่องบิน

ฝ่ายละ	 ๑	 เครื่อง	 ท�าการบินสวนสนามตลอดเวลาขณะที่ทหารเดินเท้าสวนสนาม	 เป็นอันเสร็จภารกิจการ

ประลองยุทธ	ในครั้งนี้	และในวันที่	๑๒	มีนาคม	๒๔๕๙	ทั้งสองฝูงได้บินกลับกองบินทหารบก	ณ	สนามบิน

ดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

เคร่ืองบินของกองบินทหารบกท่ีเข้าร่วม
การประลองยุทธ	ท่ีจังหวัดราชบุรี

พลับพลาท่ีประทับเพ่ือทอดพระเนตรการประลองยุทธ	



	 เมื่อวันที่	๒	ธันวาคม	๒๔๕๙	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	พร้อมด้วย	จอมพล	สมเด็จฯ	

เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เสด็จทอดพระเนตรกิจการกองบินทหารบก	ณ	สนามบินดอนเมือง	คร้ังน้ัน	กองบินทหารบก

ได้จัดให้มีการสวนสนาม	 และนักบินทั้งหมดได้ท�าการบินถวายข้าวตอกดอกไม้	 และถวายชัยมงคลแด่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

๔๔

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	เสด็จฯ	เย่ียมกองบินทหารบก	เม่ือวันท่ี		๒	ธันวาคม	๒๔๕๙

ลายพระหัตถ์ลงพระนามเย่ียมกองบินทหารบก	ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,	จอมพล	สมเด็จฯ	
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	และ	นายพันตรีสมเด็จ	เจ้าฟ้ากรมขุนศุโขทัยธรรมราชา	เม่ือวันท่ี	๒	ธันวาคม	๒๔๕๙



๔๕

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงเคร่ืองยศจอมพลทหารบก	ทรงถือคฑาจอมพล



 กำรตัดสินใจครั้งส�ำคัญน�ำมำซึ่งกำรยอมรับจำกนำนำชำติ และผลประโยชน์แห่งชำติ

	 เม่ือเร่ิมสงครามโลกคร้ังท่ี	๑	สยามในขณะน้ันประกาศตัวเป็นกลาง	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ

ทรงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 โดยจะเห็นได้จากการวางแผนระบายคนชาติเยอรมันและออสเตรียออกจาก

ราชการไทย	การวางแผนจับกุม	การกักขังเชลย	และการส่งเชลยไปไว้ในอินเดีย	ในวันท่ี	๒๒	กรกฎาคม	๒๔๖๐	

สยามประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนี	และออสเตรีย-ฮังการี	นับเป็นการเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังท่ี	๑	อย่างเป็น

ทางการ	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	

เสนาธิการทหารบก	 โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศ	 กระทรวงพระคลัง

มหาสมบัติ	รับพระบรมราโชบายไปด�าเนินการระดมพล	และจัดตั้งกองทหารอาสา	ประกอบด้วย	กองทหาร

บกรถยนต์	และกองบินทหารบก	เข้าร่วมในการสงคราม	โดยมี	นายพันเอกพระเฉลิมอากาศ	เป็นผู้บังคับการ

กองทหาร	เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว	กองทหารอาสา	จ�านวน	๑,๒๕๐	คน	ได้ออกเดินทางจาก	ท่าราชวรดิษฐ์	

โดยเรือศรีสมุทร	 และเรือกล้าทะเล	 ครั้งนั้น	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 เสด็จประทับเรือสุครีพครองเมือง	 ซึ่งเป็นเรือ

พระที่นั่งน�ากองทหารอาสาไปส่งลงเรือเอ็มไพร์	 ของฝรั่งเศสที่จอดรอ	ณ	 เกาะสีชัง	 เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่

เหล่าทหารอาสาด้วยพระองค์เอง	เมื่อเสด็จไปส่งกองทหารอาสาพระองค์ทรงได้ตรัสว่า	

	 “...ท่านทั้งหลายจะเป็นผู้นำาเกียรติคุณของชาติไทยไปแผ่ให้ประจักษ์แก่ตาโลกในท่ามกลางสมรภูมิ	      

ในประเทศฝรั่งเศส	 ขณะนี้มีทหารทุกชาติทุกภาษาประชุมอยู่พร้อมกัน	 ท่านจะนึกถึงแต่ตัวของท่านเองเป็น

คน	 ๆ	 ไม่ได้เป็นอันขาด	 จงอย่าลืมว่าเกียรติยศแห่งชาติไทยอยู่ในกำามือของท่าน	 ท่านประพฤติเลวทรามให้

เขาเห็น	 เขาจะติแต่ตัวท่านหามิได้	 เขาจะติชาติไทยเราทั้งชาติทีเดียว	 ความอันนี้สำาคัญสำาคัญยิ่งกว่าอื่นหมด	

ท่านทั้งหลาย	จงอย่าได้ลืมเสียเลย	จงนึกถึงทุกลมหายใจเข้าออกแล้วพยายามรักษาเกียรติยศของชาติไทยไว้	

กระทำาให้คนทั้งหลายสรรเสริญว่าไทยเรามีนิสัยดีงาม	สมควรได้รับความยกย่องเหมือนกับชาติใหญ่ทั้งปวง

	 ...ท่านท้ังหลายจงไปดีเถิด	ข้าพเจ้าไม่มีคำาใดท่ีจักนำามาแสดงแก่ท่านให้สมกับท่ีใจข้าพเจ้าอยากให้พร

แก่ท่าน	ขอให้เชื่อเถิดว่าข้าพเจ้ารักท่านทั้งหลายดุจน้องและลูกหลานทุกคนอยากให้ท่านได้รับความสุข	

ความเจริญทุกอย่าง	 ท่านทำาดีข้าพเจ้าก็พอใจ	 คนใดทำาชั่วข้าพเจ้าก็ตรอมใจ	 ขอจงพยายามประพฤติตน								

ให้ข้าพเจ้าได้รับแต่ความยินดีเถิด	 และข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยให้คุ้มครองรักษาท่านทั้ง

หลายให้ปราศจากอันตราย	 ให้ได้กลับมาเห็นหน้ากันอีก	 จงทุกคน	 วันที่เราได้พบกันอีกเมื่อเสร็จราชการนั้น

แหละ		จะเป็นวันที่ข้าพเจ้าดีใจที่สุดและสบายที่สุดในชีวิตนี้...”

๔๖



	 ผลการเข้าร่วมสงครามเกิดประโยชน์ใหญ่หลวงแก่สยาม

ประเทศ	สมดั่งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานยศให้	พลเอก

สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เป็น	จอมพล	ต้ังแต่น้ัน	และกองบินทหารบก

ก็ได้รับการพัฒนาก้าวหน้าข้ึนเป็นล�าดับ	 ระหว่างเข้าร่วมสงครามโลก	

คร้ังท่ี	 ๑	 กองบินทหารบกได้รับการยกฐานะ	 เป็น	 “กรมอากาศยาน

ทหารบก”	 และภายหลังเสร็จสิ้นสงคราม	ทหารอาสาที่ไปสงคราม

ได้รับการฝึกส�าเร็จเป็นนักบินมากถึง	 ๙๕	 คน	 และเป็นช่างอากาศ	

จ�านวน	๒๒๕	คน	กรมอากาศยานทหารบก	จึงได้จัดซ้ือเคร่ืองบินจาก

ประเทศฝร่ังเศสเข้าประจ�าการเพ่ิมเติมจ�านวนหลายแบบ	 หลังจากน้ัน	

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ในฐานะผู้บังคับบัญชากองทหาร

อาสา	ทรงด�าริให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสา	ณ	สนามสามเหลี่ยม

ระหว่างถนนหน้าพระธาตุกับถนนวงกลมรอบท้องสนามหลวง
๔๗

ทหารอาสาเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังท่ี	๑	ณ	กรุงปารีส	ประเทศฝร่ังเศส

อนุสาวรีย์ทหารอาสา



๔๘

 เหตุกำรณ์กำรแพร่ระบำด “ไข้หวัดใหญ่สเปน ในช่วงเวลำก่อนสิ้นสุดสงครำมโลกครั้งที่ ๑ 

	 ในช่วงปลายสงครามโลกคร้ังท่ี	 ๑	 ระหว่างปี	 พ.ศ.๒๔๖๑	 –	 ๒๔๖๒	 มีการระบาดของ	 “ไข้หวัดใหญ่

สเปน”	หรือ	“Spanish	Flu”	ไปทั่วโลก	ไข้หวัดสเปนเป็นโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ

มนุษยชาติ	ผู้คนทั่วโลกล้มตายไปถึง	๕๐	-	๑๐๐	ล้านคน	หรือ	๓	ใน	๕	ของประชากรโลกในขณะนั้น๗ 	ตัวเลข

ประเมินที่มากขนาดนี้	 เนื่องจากวิทยาการทางการแพทย์	 และการตรวจการติดเชื้อในสมัยนั้นยังไม่ดีเพียง

พอการระบาดจึงขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว	เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตกันอย่างมากมาย	เหตุท่ีเรียกว่า	“ไข้หวัดสเปน”๘ 

ไม่ได้หมายความว่าเกิดการระบาดคร้ังแรกท่ีประเทศสเปน	เน่ืองจากในช่วงปลายปี	พ.ศ.๒๔๖๐	สงครามโลก	ฯ	

ใกล้ยุติ	 เป็นช่วงเร่ิมต้นของการระบาดในหมู่ทหารของท้ังสองฝ่าย	 จนมีทหารเสียชีวิตนับล้านคน	แต่ทุกประเทศ

ที่เข้าร่วมสงคราม	 พยายามปกปิดข่าวไม่ให้บุคคลภายนอก	 และทหารในกองทัพของตนเองรู้ว่าก�าลังมีโรค

ระบาดเกิดขึ้น	 เพราะเกรงว่าทหารจะเสียขวัญ	 รวมทั้งไม่อยากเปิดเผยให้ฝ่ายตรงข้ามล่วงรู้ว่ากองทัพของตน

ก�าลังอ่อนแอ	 แต่สเปนเป็นประเทศวางตัวเป็นกลาง	 ที่ไม่ได้เข้าร่วมในสงครามครั้งนี้๙	 จึงมีการเผยแพร่ข่าว

การระบาดให้ประชาชนในประเทศของตนรับรู้ก่อน	ผู้คนทั่วโลกจึงขนานนามโรคนี้ว่า	“ไข้หวัดใหญ่สเปน”	

อาการของโรคคือ	เป็นไข้	ไอ	จาม	คลื่นไส้	ปวดเมื่อย	และท้องเสีย	คล้ายกับอาการของไข้หวัดใหญ่ทั่วไป	ทว่า

เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคนี้	มีความน่ากลัวตรงที่มันสามารถกลายพันธุ์ไปเป็นไวรัสชนิดใหม่ที่ร้ายแรงขึ้น

เรื่อย	ๆ	ท�าให้ผู้ป่วยเริ่มมีเลือดออกในส่วนต่าง	ๆ	หายใจไม่ออก	และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว	ไม่ว่าจะเป็นเด็ก	

คนแก่	หรือกระทั่งคนหนุ่มสาวที่มีอายุไม่มาก	หลังสิ้นสุดสงคราม	ฯ	ในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.๒๔๖๑	ทหารจาก

ประเทศต่าง	ๆ	เดินทางกลับภูมิล�าเนาทางเรือ	สหรัฐ	ฯ	เป็นประเทศที่มีรายงานการถูกโรคระบาดนี้เล่นงาน

อย่างหนัก	โดยเฉพาะที่เมือง	“ฟิลาเดลเฟีย”๑๐ เพราะมีการเฉลิมฉลองการยุติสงคราม	ฯ	และการเดินขบวน

พาเหรดที่เรียกว่า	“Liberty	Loan”	ประชาชนทั่วเมืองออกมาร่วมกันอย่างเนืองแน่น	ภายใน	๓	วัน	มีรายงาน

การติดเชื้อมากถึง	๕๐๐,๐๐๐	คน	มีชาวฟิลาเดลเฟียเสียชีวิตทั้งสิ้น	๑๖,๐๐๐	คน	

 ๗	https://www.gqthailand.com/culture/article/spanish-flu
 ๘	บันทึกของนายแพทย์	เคล้า	แฮนนาว	(Claude	Hannoun)	ชาวฝรั่งเศส	ระบุว่าต้นก�าเนิดไข้หวัดใหญ่
				สเปนมาจากประเทศจีน	แพร่ขยายไปในเมืองบอสตัน	และแคนซัส	ประเทศสหรัฐ	ฯ	ก่อนที่ทหารอเมริกัน
				ที่ส่งมาร่วมรบในทวีปยุโรปจะน�าเชื้อไวรัสไประบาดต่ออย่างหนักที่เมืองเบรซ	ฝรั่งเศส	ที่ซึ่งมีทหาร
				พันธมิตร	รวมถึงอาสาของสยามร่วมรบอยู่ด้วย	:	https://interestingengineering.com/the-1918-
				spanish-flu-and-what-it-cost-humanity-a-timeline
 ๙	กลุ่มระบาดวิทยาโรคติดต่อ	ส�านักระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	http://www.boe.
				moph.go.th	วันที่	๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ.๒๕๖๒)
 ๑๐	https://www.gqthailand.com/culture/article/spanish-flu



๔๙



๕๐

	 หนังสือ	“แหล่เทศน์ประวัติกองทหารบกรถยนต์	ซึ่งไปในงานพระราชสงคราม	ทวีปยุโรป”๑๑  แต่ง

โดย	สิบเอก	“เคลือบ	เกสร”	ทหารชาวสยามที่ไปร่วมรบในฝรั่งเศสและเยอรมนี	บรรยายถึงการเสียชีวิตของ

ทหารสยามหลายคนด้วยอาการที่เรียกว่า	โรค	“นิวมอเนีย”	หรือ	โรคปอดบวม	โดยบอกว่าเป็นเพราะอากาศ

ที่หนาวจัดจนบางคนทนหนาวจนปอดตัวเสีย”	 สิบเอก	 เคลือบ	 เกษรได้บันทึกชื่อทหารสยามที่หนาวตาย	

(หรือตายเพราะนิวมอเนีย)	ไว้ทุกคนตั้งแต่พลทหาร	จนถึงนายทหาร	แม้แต่แพทย์รักษาทหาร	เช่น	นายดาบ	

“เยื้อน	สังอยุธ”	ก็เสียชีวิต	และมีนายหนึ่งถูกระเบิดจนได้รับบาดเจ็บพอรักษาหายก็มาเป็นนิวมอเนียเสีย

ชีวิต	สิบเอก	เคลือบ	เล่าไว้ว่า	“ผู้ท่ีหนาวตายในกองรถยนตร์	รวมได้แปดคนไม่กลับเมืองไทย”	อาการของผู้ป่วย

มีตั้งแต่มีไข้หวัด	หมดสติ	หนาวสั่นจนขยับตัวไม่ได้	ในสงครามโลกครั้งที่	๑	ไม่มีทหารชาวสยามเสียชีวิต

ในการรบเลย	แต่ในบรรดาทหาร	๑๙	นายที่สละชีพในสงครามโลกครั้งที่	๑	มีถึง	๑๐	นายต้องเสียชีวิตใน

โรงพยาบาลจากโรคที่สิบเอกเคลือบเรียกว่า	“นิวมอเนีย”	นักวิชาการทุกวันนี้ระบุว่าสิ่งที่	สิบเอก	เคลือบ	

ระบุว่าเป็นนิวมอเนียนั้น	ที่แท้จริงแล้วมันคือ	“ไข้หวัดใหญ่สเปน”	ที่ก�าลังระบาดไปทั่วสมรภูมิในสงครามโลก

ครั้งที่	 ๑	 ท�าให้ทหารตายนอกสนามรบยิ่งกว่าในสนามรบ	 แต่ในขณะเดียวกันไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดในหมู่ศัตรู

คือฝ่ายมหาอ�านาจกลางจนติดเชื้อกันมาก	 บั่นทอนแสนยานุภาพการรบจนต้องยอมแพ้ในที่สุด	 ไข้หวัดใหญ่

สเปน	 ถูกเข้าใจว่าเป็นโรคปอดบวม	 นั่นก็เพราะไข้หวัดใหญ่สเปนไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ท�าให้ทหารตาย	 เพราะ

ในไข้หวัดใหญ่สเปน	 นอกจากจะมีเชื้อไข้หวัด	 (influenza)	 แล้ว	 ยังมีโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบจากเชื้อ

แบคทีเรีย	 (bacterial	 pneumonia)	 ร่วมด้วย	 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้ทหารเสียชีวิต	 กล่าวคือเมื่อติดเชื้อไข้

หวัดใหญ่แล้ว	นอกจากจะป่วยเป็นไข้หวัด	ยังจะป่วยเป็นโรคปอดด้วยเพราะเชื้อไวรัสจะท�าลายระบบทาง

เดินหายใจไปพร้อม	ๆ	กัน	ข้อมูลยืนยันจากการศึกษาโดยสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติของสหรัฐ	ฯ	

(NIAID)๑๒ พบว่า	โรคปอดบวมเป็นสาเหตุให้คนตายมากที่สุดในการระบาด	เมื่อปี	พ.ศ.๒๔๖๑	จากการศึกษา

ตัวอย่างปอดของคนไข้เมื่อ	๑๐๐	ปีก่อน	ที่เก็บรักษาเอาไว้	ดังนั้นที่สิบเอก	เคลือบ	เกสร	บอกว่าทหารสยาม

เสียชีวิตเพราะนิวมอเนีย	จึงไม่ใช่ความเข้าใจผิดเสียทีเดียว	แต่เป็นความจริงท่ีคนสมัยน้ันไม่ทราบ	กว่าจะทราบ

ก็ใช้เวลาอีก	๑๐๐	ปีต่อมา	อาการเหล่านี้คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการระบาดของ	โควิด-๑๙	ในปี	พ.ศ.๒๕๖๓	

เพราะไม่ใช่แค่ไข้หวัดเท่านั้นที่เล่นงานร่างกาย	แต่เป็นอาการปอดอักเสบ	และปอดบวมด้วย	

 ๑๑	“แหล่เทศน์ประวัติกองทหารรถยนต์	ซึ่งไปในงานพระราชสงครามทวีปยุโรป	ภาค	๑	และ	ภาค	๒”,	
						หนังสือที่ระลึก	เนื่องในงานฌาปนกิจศพ	สิบเอก	เคลือบ	เกสร,	วันที่	๙	–	๑๐	สิงหาคม	พ.ศ.๒๕๐๓	
						ณ	เมรุวัดชัยชนะสงคราม	(วัดตึก)	พระนคร	นาง	สุดา	สิทธิศักดิ์ผู้เป็นบุตรได้แจ้งความประสงค์แก่เจ้า
						หน้าที่หอสมุดแห่งชาติ	ขออนุญาตจัดพิมพ์เพื่อแจกเป็นอนุสรณ์ในงานนี้	กรมศิลปากรยินดีอนุญาตให้
						จัดพิมพ์ได้ดังประสงค์
 ๑๒	https://www.posttoday.com/world/618205



๕๑

	 เม่ือทหารอาสาเดินทางจากยุโรปกลับมาท่ีสยาม	พวกเขาได้น�าโรคระบาดใหม่กลับมาด้วย	 การระบาด

เกิดขึ้นอย่างหนักในปี	พ.ศ.๒๔๖๒	ประชากรของประเทศสยามอยู่ที่	๙,๒๐๗,๓๕๕	คน	มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

มากถึง	๒,๓๑๗,๖๖๒	คน	คิดเป็นอัตราการติดเชื้อถึงร้อยละ	๒๕.๒	ชาวสยามเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สเปน

ถึง	๘๐,๒๒๓	คน	คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ	๓.๔๗๑๓ ในเวลานั้นประเทศสยามยังแบ่งการปกครองเป็น

มณฑลเทศาภิบาลต่าง	ๆ	ปรากฎว่ามณฑลที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือ	มณฑลปราจีน	(ได้แก่เมืองปราจีนบุรี	เมือง

ชลบุรี	เมืองนครนายก	เมืองฉะเชิงเทรา	เมืองบางละมุง	เมืองพนัสนิคม	และเมืองพนมสารคาม)	มีผู้ติดเชื้อคิด

เป็นร้อยละของประชากร	 ๔๒.๓	 แต่มณฑลท่ีมีคนเสียชีวิตมากท่ีสุดคือมณฑลพายัพ	 (นครเชียงใหม่บวกกับเมือง

แม่ฮ่องสอนและเมืองเชียงราย	นครล�าปาง	นครล�าพูน	นครน่าน	นครแพร่	เมืองเถิน)	ไข้หวัดใหญ่สเปนเป็นภัย

คุกคามที่เลวร้ายที่สุดในเวลานั้น	นับเป็นโชคร้ายที่ประเทศสยามพบกับโรคระบาดติดต่อกันถึง	๓	ปีซ้อน	ดังที่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๖	ทรงมีพระราชด�ารัสว่า	“ไม่มีเหตุใดจะเปรียบเทียบได้กับ

กาฬโรคเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๐	หรือไข้หวัดใหญ่	พ.ศ.๒๔๖๑	หรืออหิวาตกโรคเมื่อ	พ.ศ.๒๔๖๒”๑๔

กองทหารอาสาท่ีเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังท่ี	๑

 ๑๓	แจ้งความกระทรวงมหาดไทย	วันที่	๒๗	กรกฎคม	พ.ศ.๒๔๖๒,	ราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	๓๖	หน้า			
						๑๑๙๓
 ๑๔	https://www.posttoday.com/world/618205



 พัฒนำกำรด้ำนกำรบินทำงทหำร

	 เมื่อวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๔๖๒	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เสนาธิการทหารบก	ทรงมี

พระด�ารใิห้น�าเครือ่งบนิไปจงัหวดัจนัทบรีุ	เพือ่ทดลองการคมนาคมทางอากาศ	และแสดงการบนิเพ่ือหารายได้มา

ซื้อเครื่องบินให้มากยิ่งขึ้น	 ดังนั้นกรมอากาศยานจึงได้ส่ง	 นายพันตรี	 หลวงทะยานพิฆาต	 พร้อมด้วยนักบิน	

และช่างเครื่อง	 น�าอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ไปลงเรือที่กรุงเทพฯ	 เดินทางล่วงหน้าไปจังหวัดจันทบุรี	 เพื่อดูแลความ

เรียบร้อยในการบิน

	 เมื่อวันที่	๑๗	กุมภาพันธ์	๒๔๖๒	ที่สนามบินดอนเมือง	กรมอากาศยานทหารบก	ท�าการทดลองบิน

ขนส่งถุงไปรษณีย์ระหว่างดอนเมือง	กับจังหวัดจันทบุรี	ด้วยเครื่องบินแบบสปัด	(Spad)	จ�านวน	๒	เครื่อง	ๆ	

ละ	๑	ถงุ	ซึง่เป็นเครือ่งบนิทหารท่ีได้ดัดแปลงมาใช้งานด้านไปรษณย์ีทางอากาศ	ออกเดินทางเวลา	๑๑.๓๐	น.

ถึงจังหวัดจันทบุรี	 เวลา	๑๓.๐๐	น.	ใช้เวลา	๑	ชม.	๓๐	นาที	การทดลองท�าการบินได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้

แสดงการบินให้ประชาชนชม	 และเกิดความเลื่อมใสรู้สึกถึงความจ�าเป็นที่จะบ�ารุงก�าลังทางอากาศ	 จึงได้

พร้อมใจกันบริจาคเงินซื้อเครื่องบินได้	๑	เครื่อง	(ไม่ต�่ากว่า	๙,๐๐๐	บาท)	เพื่อใช้ราชการในกองบินทหารบก	

และเขียนค�าจารึกนามบนเครื่องบินว่า	“จันทบุรี	๑”	เพื่อเป็นเกียรติแก่ชาวจังหวัดจันทบุรี

๕๒
การใช้เคร่ืองบินส่งพัสดุและถุงไปรษณีย์ภัณฑ์



	 เม่ือวันท่ี	๑๐	มีนาคม	๒๔๖๒	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เสนาธิการทหารบก	ทรงแถลงการณ์

เก่ียวกับการให้	กรมอากาศยานทหารบกจัดนักบินท�าการทดลองบินไปรษณีย์อากาศไปจังหวัดจันทบุรีเป็นคร้ังแรก

โดยมีข้อความส�าคัญตอนหนึ่งว่า

 “...ก�ำลังในอำกำศเปนโล่ห์อันแท้จริงอย่ำงเดียว ที่จะกันมิให้กำรสงครำมมำถึงท่ำมกลำง

ประเทศของเรำได้ ทั้งเปนประโยชน์ใหญ่ยิ่งในกำรคมนำคมเวลำปรกติ...”

๕๓

นักบินท�าการทดลองบินไปรษณีย์อากาศไปจังหวัดจันทบุรีเป็นครั้งแรก



๕๔

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ



 พระกรณียกิจสุดท้ำย

	 พ.ศ.๒๔๖๓	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ทรงเห็นว่ายังไม่มีเชื้อพระวงศ์หรือชั้นเจ้านายที่ได้

ศึกษาวิชาการบินเลย	 จึงทรงให้นักเรียนนายร้อย	 หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์	 สวัสดิวัตน์	 (พลอากาศจัตวา	

หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์		สวัสดิวัตน์)	ไปทรงศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศแครนเวลล์	ประเทศอังกฤษ	

พร้อมกับ	นายมนต์	สิงหเสนีย์	(นายนาวาอากาศตรี	หลวงถกลนภากาศ)	และศึกษาการบินเพ่ิมเติมท่ีประเทศ

ฝร่ังเศสและสหรัฐอเมริกา	 นับเป็นพระกรณียกิจสุดท้ายด้านการบินของพระองค์ท่าน	 ก่อนท่ีพระองค์จะทิวงคต

ในวันท่ี	๑๓	มิถุนายน	๒๔๖๓

	 จากการท่ี	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ทรงเป็นทหารโดยอาชีพ	 ทรงด�ารงพระยศทางทหาร

สูงสุดช้ันจอมพล	 และทรงด�ารงต�าแหน่งช้ันสูงในหน้าท่ีเสนาธิการทหารบก	 ซ่ึงแม้จะมิใช่ต�าแหน่งสูงสุดในการ

บังคับบัญชาทหารก็ตาม	หากแต่ในทางปฏิบัติแล้ว	พระองค์ทรงมีอ�านาจและบทบาทในการปฏิบัติและส่ังการ

ทางทหารโดยเด็ดขาดอยู่เสมอ	นับว่าทรงมีก�าลังทหารเป็นฐานอ�านาจที่มั่นคงอันส�าคัญอย่างยิ่งต่อฐานะของ

พระองค์ในต�าแหน่งเสนาธิการทหารบก

	 ด้วยพระกรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อกิจการบิน	อันน�าไปสู่การพัฒนาก�าลังทางอากาศของไทย	จึงได้รับการ

ยกฐานะข้ึนเป็นล�าดับ	จาก	“กรมอากาศยานทหารบก”	เป็น	“กรมอากาศยาน”	เป็น	“กรมทหารอากาศ”	และ

ในท่ีสุด	เม่ือวันท่ี	๙	เมษายน	๒๔๘๐	ได้รับการยกฐานะข้ึนเป็น	“กองทัพอากาศ”	ซ่ึงเป็นผลจากพระวิสัยทัศน์

ของพระองค์โดยแท้	นับแต่น้ันมากองทัพอากาศได้เจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาเป็นล�าดับอย่างต่อเน่ือง	สู่วิสัยทัศน์

การเป็นกองทัพอากาศช้ันน�าในภูมิภาค		

๕๕

พลอากาศจัตวา	หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์		
สวัสดิวัตน์

พลอากาศจัตวา	หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์		สวัสดิวัตน์	
และ	นายนาวาอากาศตรี	หลวงถกลนภากาศ	และเพ่ือนทหารอากาศอังกฤษ



๕๖

 กำรทิวงคต 

 ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชการสงครามทวีปยุโรป	(มหาสงครามโลกครั้งที่	๑)	กองทหารอาสาของ

สยามเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	๒๑	กันยายน	๒๔๖๒๑๕	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	จัดพิธีเฉลิมฉลองชัยชนะ	และ

กระท�าพิธีปฐมกรรม๑๖	ในพระบรมมหาราชวัง	ทั้งยังจัดให้มีการชุมนุมทหารอาสาที่ท้องสนามหลวง	พิธีการ

ต้อนรับเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่	สมเกียรติ	ยังไม่ทันที่จะมีโอกาสพักผ่อนถัดมาได้เพียงเดือนเดียว	สมเด็จพระราช

ชนนีพันปีหลวงฯ	พระราชมารดาเสด็จสวรรคต	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงเสียพระทัยอย่างมาก	

พระองค์ทรงร่วม	การจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ	

จนเสร็จสิ้นพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ	 ด้วยเหตุที่ทรงตรากตร�าพระวรกายอย่างต่อเนื่อง	พระองค์จึงทรงขอ

พระบรมราชานุญาต	 กราบบังคมทูลลาพักผ่อนไปยังสิงคโปร์	 โดยเสด็จประพาสทางเรือเลียบชายฝั่งแหลม

มลายู	 เมื่อวันที่	 ๔	 มิถุนายน	 ๒๔๖๓	 ระหว่างการเสด็จเดินทางนั้น	 ทรงพระประชวร	 มีไข้สูงตลอดทาง๑๗  

ประกอบกับมีอาการ	พระปัปผาสะเป็นพิษ	(ปอดบวม)	ร่วมด้วย	มีพระอาการไอและหนาวสั่นตลอดเวลา	

อย่างไรก็ตามทรงได้รับการปรนนิบัติ	 ดูแลพระอาการจากผู้ติดตามเสด็จอย่างใกล้ชิด	 ครั้นเมื่อเรือพระที่นั่ง

เทียบท่าเมืองสิงคโปร์	 เมื่อวันที่	๘	มิถุนายน	ปีเดียวกัน	พระอาการก�าเริบหนักขึ้น	ทรงหายใจติดขัด	มีไข้สูง

ตลอดเวลา	ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ด้วยความร้อนพระทัยและเป็นห่วง

 ๑๕	เล็ก	พงษ์สมัครไทย,	วาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าฯ	กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ,	
						นิตยสารต่วยตูนพิเศษ	ฉบับที่	๓๙๕	มกราคม	พ.ศ.๒๕๕๑	หน้า	๙๑	
 ๑๖	พิธีปฐมกรรม	เป็นพิธีที่พระมหากษัตริย์ในครั้งโบราณกระท�าแก่ผู้ที่เป็นปรปักษ์	พิธีปฐมกรรมครั้งนี้	ทรงใช้น�้าสังข์
						สัมฤทธิ์	และน�้าพระเต้าประทุมนิมิตร์	ช�าระพระบาทล้างมณทิน	ลงยันต์ไม้ข่มนามให้ตกถึงพสุธา	โดยพระบาท
						สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	เสด็จขึ้นประทับบนเกย	ณ	ชาลาพระที่นั่งจันทรทิพโยภาส	ในการพิธีปฐมกรรม	เมื่อ
						วันที่	๒	ธันวาคม	พ.ศ.๒๔๖๒	เวลา	๑๕		นาฬิกา	๕๖	นาที	๑๕	วินาที	เป็นปฐมฤกษ์	จากนั้นเสด็จออกพระที่นั่ง
						อมรินทรวินิจฉัย	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานฐานันดรแห่งเครื่องราชอิศริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี	แก่
						พระบรมวงศานุวงศ์	และข้าราชการแล้ว	จึงเสด็จพระที่นั่งจันทรทิพโยภาส	ระหว่างนี้ที่ท้องสนามหลวงกลางพระนคร		
						ทหารบก	ทหารเรือ	เสือป่า	นักรบ	เฉพาะซึ่งประจ�าราชการอยู่ในพระนคร	ได้มาเข้าแถวรอรับเสด็จอยู่หน้าพลับพลา
						ตามหมายก�าหนดการ	ในบังคับบัญชาของ	จอมพล	สมเด็จฯ		เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ
 ๑๗	เล็ก	พงษ์สมัครไทย,	วาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าฯ	กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ,	
						นิตยสารต่วยตูนพิเศษ	ฉบับที่	๓๙๕	มกราคม	พ.ศ.๒๕๕๑	หน้า	๙๒



๕๗

พระอนุชาธิราชยิ่งนัก	จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้	พันโท	สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	เจ้าฟ้าประชาธิปก

ศักดิเดชน์	กรมขุนศุโขทัยธรรมราชา	และ	พันเอก	พระศักดาพลรักษ๑์๘		รีบออกเดินทางไปยังสิงคโปร์	โดย

รถไฟเที่ยวพิเศษ	เพื่อจัดการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน	พร้อมกับนายแพทย์ในเมืองสิงคโปร์	แพทย์ผู้ถวาย

การรักษาด้วยพระโอสถได้ประคับประคองพระอาการอย่างสุดความสามารถ	 ไม่นานพระอาการกลับทรุดลง

ไปอีก	และยิ่งก�าเริบหนักเหลือก�าลังที่พระองค์จะต้านทานได้	จอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ได้ทิวงคต

เมื่อวันที่	๑๓	มิถุนายน	๒๔๖๓	เวลา	๑๓	นาฬิกา	๕๐	นาที	

 ๑๘	เรื่องเดียวกัน	หน้า	๙๕

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช



“ ...ควำมรู้ควำมช�ำนำญ ไม่ส�ำคัญแต่ที่มีอยู่ในตัวบุคคล 

ส�ำคัญแต่ที่ต้องใช้ให้เป็นผลส�ำเร็จ

ของกิจกำรในหน้ำที่ต่ำงหำก...เพรำะฉะนั้น 

ควรตั้งหน้ำท�ำกำรในหน้ำที่ของตน 

จะดีกว่ำเที่ยวติเตียนผู้อื่นเขำ...”

๕๘

พระด�ำรัส
จอมพล สมเดจ็พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ภูวนำรถ 

กรมหลวงพิศณุโลกประชำนำรถ
พระบิดำแห่งกองทัพอำกำศ

(คัดมำจำกกำรแสดงปำฐกถำ เรื่อง หน้ำที่ของบุคคลที่มีต่อชำติ 
ลงวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๔๕๖)



๕๙



๖๐



๖๑

 จอมพล สมเดจ็ฯ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ฯ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยูหั่ว	รชักาลที	่๕	และสมเดจ็พระศรพีชัรนิทรา	พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนี	พระพันปีหลวง	ทรงเป็น

สมเด็จพระอนชุาธริาช	ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๖	และเป็นสมเดจ็พระเชษฐาธริาช	

ในพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว	รชักาลที	่๗	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงเป็นหน่อเนือ้เชื้อ

กษตัริย์แห่งราชวงศ์จกัรอีย่างแท้จรงิ	เพราะทัง้พระราชบดิา	พระเชษฐาธริาช	และพระอนุชาธริาช	ล้วนทรงเป็น

พระมหากษตัรย์ิถงึ	๓	รชักาล	จอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงเจริญวยัในห้วงเวลาท่ีสยามขณะนัน้ก�าลัง

มภียัจากลทัธล่ิาอาณานคิม	และเหตกุารณ์อนัน�ามาซึง่วิกฤติการณ์	ร.ศ.๑๑๒	ซ่ึงเป็นเหตุการณ์แสดงสัญญาณ

ต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง	ยังความคับแค้น	และเศร้าโศกเสียพระทัยแก่รัชกาลที่	๕	

 



๖๒

เป็นอย่างยิง่	ข้อความปรากฏในพระราชหตัถเลขาฉบับหน่ึงของรชักาลที	่๕	ถงึสมเด็จพระศรพีชัรินทราบรมราชนินีาถ	

คร้ังพระองค์ตัดสินพระทัย	เสด็จประพาสยุโรปป็นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรี	ปี	พ.ศ.๒๔๔๐

ใจความว่า	

	 “...ด้วยการมาครั้งนี้ที่อื่นก็ไม่พอเปนไร	 วิตกอยู่แต่อังกฤษกับฝรั่งเศส	 ที่มันเตรียมจะเปนนายเรา					       

อยู่ทั้ง	๒	ฝ่าย...”๑

	 ด้วยพระราชวเิทโศบายของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทีส่่งพระราชโอรสถงึ	๑๙	พระองค์

ไปศกึษาในประเทศยโุรปเพ่ือให้มคีวามคดิทีท่นัสมยั	 เนือ่งด้วยพระองค์ทรงเลง็เห็นถึงความต้องการความเชีย่วชาญ

จากวิทยาการสมัยใหม๒่ 	อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้ประเทศมหาอ�านาจได้ประจักษ์ว่า	สยามมไิด้เป็นประเทศ

ที่ต�่าต้อยด้อยพัฒนา	 สามารถท่ีจะคบค้าหาพันธมิตรมหาอ�านาจให้มีหน้าตาทัดเทียมเคียงบ่าเคียงไหล่กันได้	

สมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ๓	 ได้ทรงศึกษาค้นคว้าจดหมายเหตุการเมืองระหว่างประเทศ	 ทรงค้น

พบหลักฐานที่ยืนยันถึงยุทธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศของล้นเกล้ารัชกาลที่	๕	ว่า	

	 “มูลเหตุของการเดินทางครั้งนี้ก็มีเหตุผลทางการเมืองเป็นปัจจัยสำาคัญของการเสด็จฯ	ซ่ึงจะพลิก

โฉมการเมืองของประเทศสยามไปสู่	‘ทิศทางใหม่’	ที่มีรัสเซียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนับจากนี้ไป”๔

 ๑	https://www.silpa-mag.com/quotes-in-history/article_10078		พระราชวิเทโศบายในพระบาทสมเด็จ

				พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว:	การรักษาเอกราชจากจักรวรรดินิยมตะวันตก

 ๒	ถึงลูกชายเล็ก	หน้า	๗

 ๓	บันทึกจดหมายเหตุ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	๒๔๓๔

 ๔ หอจดหมายเหตุการเมืองระหว่างประเทศ	จักวรรดิรัสเซีย	หมวดญี่ปุ่น	

รัชกาลที่	๕	เสด็จประพาสยุโรป	ในปี	พ.ศ.๒๔๔๐ 



๖๓

	 เหตุนี้เองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จึงมีพระบรมราชโองการให้จอมพล	 สมเด็จฯ	

เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เสด็จไปศึกษา	ณ	รัสเซีย	ด้วยพระชันษาเพียง	๑๓	ปี	พระองค์ทรงต้องแบกรับพระราชภารกิจ

จากพระราชบิดา	และทรงเป็นความหวังส�าคัญยิ่งที่จะช่วยทัดทานหยุดยั้งการแผ่ขยายอ�านาจของอังกฤษ	

และฝรั่งเศส	ด้วยพระราชประสงค์ที่จะพึ่งความรู้ความสามารถของพระราชโอรสแห่งสยามพระองค์นี้	แทนที่

จะพึ่งพาอาศัยชาติอื่น	ดังความตอนหนึ่งในพระราชหัตถเลขาฉบับเดียวกันของรัชกาลที่	๕	

	 “...ความทุกข์ร้อนอันใดของเราที่จะพึ่งปากผู้อื่นให้ช่วยพูด	 พึ่งความคิดผู้อื่นให้ช่วยคิดนั้นอย่าได้

ฝันเห็นเลยว่าใครจะเปนธุระ...”๕

 ๕	ข้อความในพระราชหัตถเลขาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงมีถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรราชินีนาถ	

				เมื่อเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก	พ.ศ.๒๔๔๐	แสดงถึงพระราชด�าริในการรักษาเอกราชของชาติให้พ้นจากภัยคุกคามของ

				จักรวรรดินิยมตะวันตกด้วยพระราชวิเทโศบายพึ่งตนเองทั้งความคิดและการเจรจาเป็นหลักส�าคัญ

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	พระชันษา	๑๓	ปี จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	และนายพุ่ม	สาคร	



	 ความส�าเร็จของจอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 เมื่อทรงจบการศึกษาจากรัสเซีย	 มีส่วนช่วยให้

ยุทธศาสตร์ของมหาอ�านาจอังกฤษ	 และฝรั่งเศส	 ในการที่จะผนวกสยามเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมต้องล้ม

เลิกไป		พระองค์ได้ทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติไว้อย่างใหญ่หลวง	ทรงทุ่มเทให้กับการรับราชการ

ทหารและช่วยพัฒนาประเทศในกิจการต่าง	ๆ	อีกทั้งยังทรงวางรากฐานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง

ที่ดีขึ้นหลายด้าน	ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องพระวิสัยทัศน์ด้านก�าลังทางอากาศ	พระองค์เสด็จทิวงคตเมื่อ

วันที่	๑๓	มิถุนายน	๒๔๖๓	ในขณะที่มีพระชนมายุเพียง	๓๗	พรรษา	๓	เดือน	๑๐	วัน	แม้นกาลเวลาจะล่วง

เลยมาจนครบ	 ๑๐๐	 ปีแล้ว	 แต่การศึกษาเพื่อสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร	 บทความ	 บันทึก	 และจดหมายเหตุ

พระราชหัตถเลขาตามที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานต่าง	ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ส�าคัญ	ๆ	ที่เป็นหลักฐาน

ล้วนยืนยันถึงคุณลักษณะ	 พระอุปนิสัย	 และพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่าน	 อันเป็นมูลเหตุให้พวก

เราชาวทหารอากาศทุกคนเกิดความรัก	ความศรัทธา	ความภาคภูมิใจ	น้อมถวายพระเกียรติพระองค์ท่านให้

เป็น	 “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”	 ในบทนี้จึงได้น�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามที่กล่าวไป	 มาน�าเสนอเพื่อ

ให้เราทราบถึงพระจริยวัตรด้านต่าง	 ๆ	 ของพระองค์ท่าน	 ที่พวกเราสมควรน้อมน�าแบบอย่างจากพระองค์	

(Role	Model)		ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน	

๖๔

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	และพระสหายนักเรียนนายร้อยมหาดเล็กรัสเซีย



๖๕

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เม่ือคราวเสด็จกลับสยาม	เม่ือวันท่ี	๑	กรกฎาคม	โดยประทับท่ีพระราชวัง
สราญรมย์จนถึงวันท่ี	๒๕	สิงหาคม	๒๔๔๒	ในระหว่างน้ัน	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ	พระราชทานยศนายร้อยเอกแห่งกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์	จึงทรงฉายพระรูปน้ีเป็นท่ีระลึก



๖๖

พระจริยวัตรของ 

จอมพล สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ภูวนำรถ 

กรมหลวงพิศณุโลกประชำนำรถ 

ที่ควรค่ำแก่กำรเป็นแบบอย่ำงของทหำรอำกำศ 

ควำมฉลำด (Intellectual Ability) 



๖๗

 พระจริยวัตรของ จอมพล สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ฯ ที่ควรค่ำแก่กำรเป็นแบบอย่ำง

ของทหำรอำกำศ ประกำรที่ ๑ 

 ควำมฉลำด (Intellectual Ability) 

	 หมายถึง	ความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้	การมีทักษะในการคิดวิเคราะห์	Critical	and	

Analytical	Thinking	Ability	รู้จักท่ีจะหารือกับผู้รู้	ถ่อมตัวว่าไม่ได้เป็นคนเก่ง	พร้อมจะรับฟัง

ค�าแนะน�า	 รวมทัง้การมคีวามฉลาดทางอารมณ์	 การรู้จักการรอคอย	 รอดูสถานการณ์	 ไม่บุม่บ่าม

ตดัสนิใจ	มคีวามสามารถในการให้ข้อเสนอแนะในฐานะเสนาธกิารชัน้ยอด	เพ่ือให้พระมหากษตัริย์	

ตัดสินพระทัยได้ถูกต้อง	น�าพาประเทศชาติปลอดภัยจากการคุกคาม 



๖๘

รัชกาลที่	๕	และพระเจ้าซาร์	นิโคลาสที่	๒	แห่งรัสเซีย



๖๙

	 สถานการณ์บ้านเมอืงของสยามในช่วงรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	สบืเนือ่งจนถงึ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ราชอาณาจักรสยามก�าลังตกอยู่ในอันตรายจากลัทธิ

ล่าอาณานิคม	(Colonialism)๑	อังกฤษยึดพม่า	ฝรั่งเศสยึดญวน	(เวียดนาม)	และต่างก็มีเป้าหมายที่จะเข้า

ยึดครองแผ่นดินถิ่นแหลมทองทั้งหมด	ในช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่	๕	ฝรั่งเศส	และอังกฤษ	ถึงขั้นมีข้อตกลง	

Anglo-French	Entente	1907	ว่าจะใช้แม่น�้าเจ้าพระยาแบ่งเขตอิทธิพลกัน๒		ลัทธิล่าอาณานิคมเป็น

ปรากฏการณ์ที่ชาติต่าง	ๆ	ในยุโรปต่างพากันเข้าส�ารวจ	ยึดครองพื้นที่	ตั้งถิ่นฐาน	และครอบครองทรัพยากร

อันมีค่าในส่วนต่าง	ๆ	ของโลกรวมถึงการเข้ายึดครอง	หรือครอบครองประเทศอื่น	สาเหตุหนึ่งมีที่มาจากการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป	 ส่งผลให้ประเทศในทวีปยุโรปผลิตสินค้าได้มากขึ้น	 จึงต้องการแหล่งวัตถุดิบรวม

ถึงแหล่งระบายสินค้า	 จึงเกิดเป็นลัทธิล่าอาณานิคมขึ้น	คือการเข้าครอบครองรูปแบบหนึ่ง	ที่บุคคลใดบุคคล

หนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้าควบคุมดินแดน	 หรือความประพฤติของบุคคลหรือกลุ่มคนที่ถูกควบคุม	

ลัทธิอาณานิคมคือความสัมพันธ์ระหว่างชนพื้นเมือง	ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของพื้นที่นั้น	กับผู้รุกรานชาว

ต่างชาต	ิซึง่เป็นชนส่วนน้อย	นโยบายการทีส่่งผลกระทบต่อชวีติของผูท้ีถ่กูยึดครอง	จะถกูประกาศโดยผูย้ดึครอง	

ทีต่ดัสนิใจโดยยดึเอาความสนใจและผลประโยชน์ของประเทศตนเป็นหลัก	และผู้ยดึครองจะปฏเิสธวฒันธรรม

ใด	ๆ	 ของผู้ถูกยึดครอง	 เนื่องจากผู้ยึดครองจะมั่นใจว่าพวกเขามีความเหนือกว่าทางด้านวัฒนธรรม	ดังนั้น	

จึงมีสิทธิสมควรที่จะปกครองผู้ถูกยึดครอง	องค์ประกอบหลักของลัทธิล่าอาณานิคมมีด้วยกัน	๓	ประการ	

คือการเข้าครอบครอง	 การก�าหนดให้มีข้อบังคับทางวัฒนธรรม	 และการแสวงหาผลประโยชน์	 ขยายความ

ได้ว่า	 การเข้าควบคุมทางวัฒนธรรมนับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสถาปนาอ�านาจควบคุมทางด้านการเมือง	 และ

ยกตัวอย่างของการเข้ายึดครองทรัพยากรธรรมชาติว่าเป็นการ	 แสวงหาผลประโยชน์เข้าตนเองที่เห็นแก่ตัว	

อังกฤษมุ่งไปยังแหล่งอุดมด้วยป่าไม้สักในภาคเหนือที่ติดกับพม่า	 และจุดที่เหมาะแก่การตั้งสถานีการค้าทาง

ทะเลในแหลมมลายู	ส่วนฝรั่งเศสนั้นจับจ้องมาท่ีดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรของลุ่มแม่น�้า

ทั้ง	๕	คือ	แม่น�้าโขง	แม่น�้าเจ้าพระยา	แม่น�้าสาละวิน	แม่น�้าอิรวดี	และแม่น�้าแดงในตังเกี๋ย

  ๑ อนันต์ชัย	เลาหะพันธุ.	(2554).	ยุโรปสมัยใหม่	ค.ศ.	1492-1815.	กรุงเทพฯ:	ศักดิโสภาการพิมพ์
  ๒	https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000108384	1	พ.ย.	2560	10:11			โดย:	โรม	บุนนาค



๗๐

	 ความขดัแย้งระหว่างสยามกบัฝรัง่เศส	อันเป็นเหตกุารณ์ทีส่ะเทอืนพระราชหฤทยัรชักาลที	่๕	อย่างมาก

กค็อืเหตกุารณ์	ร.ศ.๑๑๒	ในวนัที	่๑๓	กรกฎาคม	๒๔๓๖	ฝร่ังเศสส่งเรือรบ	๒	ล�าฝ่าแนวป้องกนัของป้อมพระจุลฯ

เข้ามาจอดที่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเทพฯ	 ซ่ึงมีเรือรบฝรั่งเศสจอดอยู่แล้วหนึ่งล�า	 โดยขู่ว่าจะจมเรือ

พระที่นั่งมหาจักรีท่ีจอดอยู่ในแม่น�้าเจ้าพระยา	และจะระดมยิงพระบรมมหาราชวัง	หากไทยไม่ยอมจ่ายค่า

ท�าขวัญบุตรภรรยาทหารเรือฝรั่งเศสท่ีบาดเจ็บล้มตายจากการปะทะคร้ังน้ีเป็นเงิน	 ๓	 ล้านฟรังก์	 หรือ

ไม่ก็ต้องให้ฝร่ังเศสเก็บภาษีเอาเองท่ีเมืองพระตะบองและเสียมราฐ	นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังระดมเรือรบจาก

ไซ่ง่อนอีก	๑๒	ล�า	มาปิดอ่าวไทยและส่งทหารข้ึนยึดเกาะสีชัง	ยื่นเงื่อนไขให้ไทยถอนทหารออกจากฝั่งซ้าย

แม่น�้าโขงภายใน	 ๑	 เดือน	 แม้ไทยจะยอมรับตามข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสทุกข้อ	 เพราะไม่มีทางปฏิเสธได้แต่

ฝร่ังเศสก็ยังขอยึดจันทบุรีไว้เป็นประกันจนกว่าการปักปันดินแดนท่ีไทยจะมอบให้นี้เสร็จส้ิน	การกระท�าของ

ฝรั่งเศสท�าให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงเสียพระราชหฤทัยอย่างหนักถึงกับทรงประชวร	

ความเสียพระราชหฤทัยที่ต้องเสียแผ่นดินไทยในรัชสมัยของพระองค์ท�าให้ไม่ยอมเสวยพระโอสถ

 

เหตุการณ์	ร.ศ.๑๑๒	ฝรั่งเศสส่งเรือรบ	๒	ล�า	ฝ่าแนวป้องกันของป้อมพระจุลฯ	



๗๑

	 ในที่สุดก็ทรงตระหนักว่า	การยอมสละอวัยวะ

เพื่อรักษาชีวิตนี้ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง	เพราะนักล่าอาณานิคม

จะย่ามใจเรียกร้องเอาไม่สิ้นสุด	 ชาติที่ล่าเมืองขึ้นนั้น

จะอ้างว่าสยามยังด้อยความเจริญ	 ไม่สามารถที่จะรักษา

ความสงบสุขของตนได้	 ท�าให้มีผู้ร้ายชุกชุมเป็นอันตราย

ต่อสังคมและต่อชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามา	 อีกทั้งยังไม่มี

ความช�านาญที่จะน�าทรัพยากรต่าง	ๆ	มาใช้	พวกเขาเป็น

ชาติที่เจริญกว่าจึงมีเมตตาที่จะมาช่วยพัฒนาให้เจริญ

เท่าเทียมกัน	 ไม่เป็นตัวถ่วงความเจริญของยุโรป	 การจะ

ปกป้องตัวเองจากข้ออ้างของนักล่าอาณานิคมเหล่านี้ได้	

สยามจะต้องพัฒนาตัวเองให้มีความเจริญทัดเทียมชาติ

ในยุโรป	ไม่ต้องให้มีใครมาช่วยพัฒนา	

	 ด้วยเหตุนี้	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	จึงทรงมีพระบรมราโชบายให้พัฒนาบ้านเมือง

เป็นไปตามแนวทางของยุโรปอย่างรวดเร็ว	 ทรงจ้างฝรั่ง

เข้ามารับราชการ	และทรงส่งพระราชโอรสไปศกึษาในยโุรป

เป็นจ�านวนมาก	นอกจากนัน้พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	ยังทรงเตรียมพระองค์ในการที่จะ	“โชว์ตัว”	ใน

นานาประเทศที่อ้างตัวว่าอารยะให้ประจักษ์ว่า	 สยาม

ไม่ใช่เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนอย่างที่นักล่าอาณานิคม

ประโคมข่าว	ในวนัที	่๗	เมษายน	๒๔๔๐	การเสด็จประพาส

ยุโรปก็เริ่มขึ้นโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรี	 มีเป้าหมายที่จะ

เยือน	 ๑๒	 ประเทศในยุโรป	 คือ	 อิตาลี	 สวิตเซอร์แลนด์	

ออสเตรีย-ฮังการี	 รัสเซีย	 สวีเดน	 เดนมาร์ก	 อังกฤษ	

เบลเยียม	 เยอรมนี	 ฮอลแลนด์	 ฝรั่งเศส	 และสเปน	 มี

ก�าหนดเวลาประมาณ	๙	เดือน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕



๗๒

	 ประเทศต่าง	 ๆ	 ในยุโรปท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงมุ่งหวังมากที่สุดก็คือ

รสัเซยี	ซึง่ทรงมคีวามสมัพนัธ์สนทิสนมกับพระเจ้าซาร์	นโิคลาสที	่๒	มาแล้ว	๓	ปีก่อนทีจ่ะเสด็จขึน้ครองราชย์	คอื

ในปี	พ.ศ.๒๔๓๔	ขณะที่พระเจ้าซาร์	นิโคลาสที่	๒	ยังด�ารงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร	ได้เสด็จเยือน

ภาคตะวนัออกและเสดจ็แวะมาสยาม	 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	 ทรงต้อนรบัอย่างสมพระเกยีรติ	

จัดพระราชวังสราญรมย์ให้เป็นที่ประทับ	ซึ่งมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียประทับพระราชหฤทัยมาก	 โดยเฉพาะ

ม่านหน้าต่างโปร่งทีร้่อยด้วยดอกไม้และเปลีย่นถวายทุกวนั	มกฎุราชกมุารได้กราบทูลเสนอว่า	พระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	ทรงส่งพระราชโอรสไปศกึษาทีอ่งักฤษ	ฝรัง่เศส	และเยอรมนหีลายพระองค์แล้ว	หาก

มีพระราชประสงค์จะส่งไปศึกษาที่รัสเซียบ้าง	พระองค์ก็จะรับอุปถัมภ์เอง	 ในการเสด็จฯ	ยุโรปครั้งนี้	 จึงทรง

น�าจอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ไปศึกษาวิชาทหารที่รัสเซียด้วย	 พร้อมกับเปิดสอบคัดเลือกนักเรียน

สามัญชนอกีคนหน่ึง	 เพือ่ให้เป็นคูแ่ข่งทางการเรยีนของพระราชโอรส	ซึง่ได้แก่	 “นายพุ่ม	สาคร”	นกัเรียนสวน

กหุลาบ	บตุร	“นายซุย้”	ชาวตลาดพล	ูซึง่พระเจ้าซาร์	นโิคลาสที	่๒	กไ็ด้จดัให้ศึกษาและอยู่ทีพ่ระราชวงัฤดรู้อน

เช่นเดยีวกบัจอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ

หนังสือพิมพ์ลิลลุสตราซิอง	(L’Illustration)	ของฝรั่งเศส	ลงข่าว	รัชกาลที่	๕	เสด็จประพาสฝรั่งเศส	และรัสเซีย



๗๓

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถไฟจากกรุงเบอร์ลินถึงกรุง	

“เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก”	เมือ่วนัที	่๓	กรกฎาคม	๒๔๔๐	เวลา	๒๑๓๐	น.	พระเจ้าซาร์	นโิคลาสท่ี	๒	เสด็จฯ	มารับ

ท่ีสถานีรถไฟ	ทั้งสองพระองค์ประทับรถพระที่นั่งไปสู่พระราชวัง	“ปีเตอร์ฮอฟ”	ซึ่งจัดเป็นที่ประทับ	ในการ

เสวยพระกระยาการค�่าร่วมกันในวันท่ี	๔	กรกฎาคม	๒๔๔๐	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

ทรงถอืโอกาสปรบัทกุข์ถงึการรกุรานของมหาอ�านาจจากยุโรป	ในเช้าวนัรุ่งขึน้พระเจ้าซาร์	นโิคลาสที	่๒	จึงจัดให้มี

การฉายพระรูปร่วมกันที่พระราชวัง	“ปีเตอร์ฮอฟ”	อีกทั้งยังทรงรับสั่งให้ราชส�านักรัสเซียน�าภาพที่	“กษัตริย์

จุฬาลงกรณ์”	จากสยามประทับคู่กับพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย	ส่งไปยังหนังสือพิมพ์ที่ออกในเมืองหลวงของทุก

ประเทศในยโุรปทกุฉบบั	ทัง้ยงัทรงเขยีนค�าอธบิายภาพด้วยพระองค์เองว่า	“สยามเป็นประเทศที่ก�าลังพัฒนา	

หาใช่ประเทศล้าหลังซึ่งมหาประเทศจะอาศัยเป็นมูลเหตุเข้ายึดครองมิได้”	แน่นอนว่าภาพที่พระมหากษัตริย์

จากเอเชียประทับคู่กับพระมหาจักรพรรดิแห่งรัสเซียนี้	สั่นสะเทือนยุโรปพอควร	ท�าให้ชาวยุโรปใคร่จะได้เห็น

พระองค์จริงของ	“กษัตริย์จุฬาลงกรณ์แห่งสยาม”	การเสด็จพระราชด�าเนินประเทศในยุโรปในช่วงต่อไปนี้จึง

มีผู้เฝ้าชมพระบารมีอย่างเนืองแน่น	ซึ่งก็ส่งผลแก่ราชอาณาจักรสยามอย่างมหาศาล	อย่างไรก็ตาม	การส่ง

สญัญาณของพระเจ้าซาร์	นโิคลาสที	่๒	ครัง้นี	้กย็งัไม่อาจหยดุยัง้ความต้องการของนกัล่าอาณานคิมได้	ฝร่ังเศส

ยอมคืนจันทบุรีให้ไทยหลังจากบีบคั้นเอาดินแดนฝั่งขวาของแม่น�้าโขงไป	 ซึ่งได้แก่เมืองหลวงพระบางฝั่งขวา	

และนครจ�าปาศักดิ์	 แต่กลับไปยึดจังหวัดตราดพร้อมเกาะกงหรือจังหวัดประจันตคีรีเขตของไทย	 และเรียก

ร้องให้ไทยน�ามณฑลบูรพาซึ่งมีพระตะบอง	 เสียมราฐ	 และศรีโสภณ	 มาแลกกับจังหวัดตราดโดยไม่ยอมคืน

จงัหวดัประจนัตครีเีขต	เมือ่ราชอาณาจกัรสยามเป็นท่ีรู้จักของชาวยโุรป	เสียงประณามฝร่ังเศสจึงดังข้ึนเร่ือย	ๆ	

จนฝรั่งเศสต้องยอมหยุดยั้งพฤติกรรมการล่าดินแดนของตน	แต่กระนั้นก็ยังไม่หยุดความต้องการดินแดนของ

ตน	ท�าแผนที่ฝ่ายเดียวไว้จนเกิดเป็นปัญหากรณีปราสาทพระวิหารมาจนทุกวันนี้	ภาพถ่ายนี้จึงมีความส�าคัญ

อย่างมากสามารถเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์	เป็นผลให้สยามรอดพ้นวิกฤติที่ร้ายแรงมาได้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕	ทรงประทับบนรถม้าพระที่นั่งที่กรุงเบอร์ลิน	



๗๔

	 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทรงมพีระบรมราโชบายในการศกึษาของบรรดาพระราชโอรส

ในทวีปยุโรปอย่างรัดกุมและรอบคอบ	 ทรงพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของแนวทางการศึกษาในระดับสูง

ของพระราชโอรสเป็นรายบุคคล	 ตามความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับขีดความสามารถ	 และบุคลิกภาพ

ของแต่ละพระองค์	๓	เมื่อเสด็จกลับจากยุโรปในการเสด็จประพาสครั้งแรกใน	พ.ศ.	๒๔๔๐	ซึ่งขณะนั้น

มพีระราชโอรสหลายพระองค์ทรงก�าลงัศกึษาอยูใ่นประเทศต่าง	 ๆ	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	

ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี	 เมื่อครั้งที่ยังมีบรรดาศักด์ิเป็นพระยาวิสุทธ

สรุยิศักดิ	์(ม.ร.ว.เปีย	มาลากลุ)	ผูซ้ึง่ได้รบัความไว้วางพระราชหฤทยัให้เป็นพระอภิบาลบรรดาพระเจ้าลูกยาเธอ

มีข้อความหลายตอนท่ีบ่งชี้พระบรมราโชบายและพระราชด�าริในเรื่อง	การศึกษาของพระราชโอรส	เช่นใน

เรื่องความแตกต่างระหว่างการเรียนวิชาทหารกับการ	ศึกษาวิชาทางด้านพลเรือน	รับสั่งว่า

	 “...ข้างฝ่ายทหารต้องการฝึกหัดลองทำาด้วยตนเอง	หรือเขาใช้ให้ไปทำา	จำาต้องทำาโดยมาก,	

แตเ่ป็นการเบากว่าฝ่ายพลเรือนในทางความคิด	 เป็นเรียนอาศัยตัวอย่างมาก	 เมื่อเด็กที่มีอายุเพียงนั้นมีความ

คิดยังไม่กว้างขวางลึกซึ้ง	 มีราวที่จะไต่เดินได้ง่ายกว่า	 แต่ข้างฝ่ายพลเรือนนั้นไม่มีหลักอันใด	 นอกจากความ

อุตสาหะและความพอใจของผู้เรียนนั่นเอง	 ถ้าตัวอุตสาหะก็เรียนรู้	 ไม่อุตสาหะก็ไปไม่ถึงไหน	 เหมือนปล่อย

เดินด้วยลำาพังตัวเอง,	 การที่จะกะหน้าที่ฝ่ายพลเรือนให้เรียนสำาหรับทำาการทางนั้นทางนี้	 ต้องอาศัยความรู้

เบื้องต้นอย่างเดียวกัน	 เอานิสัยของผู้ที่จะเรียนเป็นหลัก.”	 สำาหรับ	 “เจ้าฟ้า”	 นั้น	 รับสั่งว่า	 “คงจะต้องเป็น

ทหารทุกคน	เว้นไว้แต่ที่กำาลังกายไม่พอ	แต่ต้องเรียนรู้วิชาพลเรือนด้วย.	ส่วนพระองค์เจ้านั้นจะเป็นทหารฤา

พลเรือนก็ไม่สู้กีดขวางอันใดนัก...”

  ๓ รัชกาลที่	๕	“พ่อ”	ผู้เอาพระทัยใส่การศึกษาของพระราชโอรสเพื่อท�างานของบ้านเมือง;	ดร.วิชิตวงศ์	ณ	ป้อมเพ็ชร.	
					เศรษฐกิจสยามฯ,	ส�านักพิมพ์มติชน	พฤศจิกายน	๒๕๔๔

รัชกาลที่	๕	กับพระราชโอรสที่ทรงศึกษาในต่างประเทศ	คราวเสด็จประพาสยุโรป	พ.ศ.๒๔๔๐	



๗๕

	 ทั้งยังทรงพิจารณาพร้อมตั้งข้อสังเกตพระอุปนิสัยพระราชโอรสแต่ละพระองค์อย่างน่าสนใจ

	 “...ลูกโต	(รัชกาลที่	๖)	ซึ่งไปเป็นทหารชั้นต้น	(ที่โรงเรียนนาย	ร้อยแซนด์เฮิร์สต์	ประเทศอังกฤษ)	นั้น	

เป็นการมีคุณอยู่	จะได้คิดจัดการทหารพอมีคุณอยู่	จะได้คิดจัดการทหารพอมีทางพูดจาให้เข้าใจกันได้	แต่ไม่

จำาเป็นจะต้องเป็นทหารอย่างดี	 เพราะจะไม่ทำาหน้าที่นั้นฝ่ายเดียว	 เมื่อได้เรียนพอสมควรแล้วต้อง	 กลับมา

เรียนฝ่ายพลเรือน	 ซึ่งจะเป็นภาคพื้นสำาหรับหน้าที่	 (พระเจ้าแผ่นดิน)	 ต่อไป…เป็นคนสันดานซื่อตรงกิเลสไม่

กล้าก็เป็นคุณสมบัติดี	การที่จะเฉยๆ	ต่ออะไรๆ	ไป	ก็คงจะเป็นได้	แต่เป็นเรื่องที่จะ	ต้องซักซ้อมแก้ไข...”

	 “...ส่วนลูกชายบริพัตรและชายเล็ก๔	 ๒	 คนนี้	 มีความเชื่อใจว่าถ้าหากว่าให้เรียนพลเรือน	 คงจะได้

ราชการดีทั้ง	 ๒	 คน	 …แต่เพราะเหตุการณ์ที่จะต้องไปอยู่ในประเทศ	 ซึ่งเราต้องการจะรู้การของประเทศนั้น	

(ทูลกระหม่อมบริพัตร	เสด็จไป	อยู่เยอรมนี	ขณะที่ทูลกระหม่อมจักรพงษ์	ฯ	เสด็จไปอยู่รัสเซีย)	และเพื่อจะ

ให้ได้เข้าในสมาคมที่สูง	 จึงต้องเป็นทหาร…การศึกษาฝ่ายพลเรือนน้อยไป	 แต่อย่างไรเราเชื่อว่าคงจะไม่เป็น

เหตุให้ถึงแก่ทำาการฝ่ายพลเรือนไม่ได้ด้วยความสามารถของตัวเด็ก	 …ชายบริพัตรและชายเล็กนั้นเป็นคนคิด

ไม่นิ่ง,	 ชายเล็กกล้ากว่าบริพัตร	 แต่มีพุ่งไปบ้าง.	 ชายบริพัตร	 หย่อนข้างกล้า	 แต่ระวังมาก	 ความสังเกตทรง

จำาเข้าใจว่าเหมือนกัน	แต่ถ้าในขบวนเข้าสมาคม	โต้เถียง	เล่นฤาจริง	เล็กคล่องกว่าแต่ชายบริพัตรนั้นดีพอตัว	

คงจะไม่มีเหตุให้เกิดด้วยทางซุกซนหรือเกะกะ	แลถ้าได้เล่าเรียนทางใด	คงจะเอาดีได้ทางนั้น	...”

  ๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงเรียกจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ว่า	“เล็ก”	ถึงแม้ว่าพระองค์
					มิได้เป็นพระราชโอรสองค์สุดท้าย	สันนิษฐานว่าเนื่องด้วยพระวรกายที่ผอม	บาง	ในช่วงพระเยาว์	จึงเป็นที่มาของ
					พระนามล�าลองว่า	“ทลูกระหม่อมเลก็”	ในขณะที	่“ทลูกระหม่อมเลก็”	ในขณะทีพ่ลเรอืเอก	สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	
					เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ	กรมหลวงนครราชสีมา	ผู้เป็นพระราชโอรสองค์สุดท้าย	มีพระนามล�าลองว่า	“เอียดเล็ก”

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	และพระเชษฐา



๗๖

	 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทรงกล่าวถงึจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	เชงิวิเคราะห์

ไว้ว่าเป็นคน	“คิดไม่นิ่ง”	ซึ่งน่าจะหมายถึง	เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด	ช่างคิด	ช่างสงสัย	ใคร่ที่จะเรียนรู้

สิ่งใหม่	ๆ 	อยู่ตลอดเวลา	ครั้นเมื่อพระโอรสพระองค์เล็ก	ทรงเริ่มการศึกษาเล่าเรียนภาษารัสเซีย	ยังมีหลักฐาน

ปรากฏจากจดหมายของครูผู้สอนที่กล่าวถึงความฉลาดของลูกศิษย์เจ้าฟ้าจากสยามอีกด้วย	

	 จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เสด็จมาถึงยุโรปในปี	พ.ศ.	๒๔๓๙	ขณะมีพระชันษาเพียง	๑๓	ปี

ทรงเข้ารับการศึกษาวิชาการท่ีอังกฤษในปี	พ.ศ.๒๔๓๙	เป็นเร่ืองที่ไม่น่าแปลกใจนัก	ที่ชนช้ันสูงหรือเช้ือ

พระวงศ์จากต่างแดน	จะได้รับการดูแล	อย่างใกล้ชิด	กับทั้งการเอาอกเอาใจ	และยกย่อง	ชมเชยจนเกินความ

เป็นจริง	 การกล่าวขานถึงความฉลาดของจอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 คงจะไม่ห่างจากความเข้าใจ

ข้างต้น	 หากปราศจากหลักฐานที่กล่าวถึงพระองค์ในหลายครั้ง	 หลายเวลา	 จดหมายของนาย	 “พาเวล	 อาร์

ดาเชพ”	 (Pavel	Ardachev)	ที่ใช้ชื่อแทนตนเองว่า	 “พันย่า”	นักศึกษาหนุ่มปริญญาเอก	พระอาจารย์สอน

ภาษารสัเซยีให้กบัเจ้าฟ้าจากสยาม	ขณะประทบัอยูท่ีอ่งักฤษ	เขาเขยีนจดหมายถงึครอบครวั	จ�านวน	๑๕	ฉบบั๕  

เล่าเรื่องภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สอนภาษารัสเซียแก่จอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 โดยที่ตนเองพูด

ภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่อง	 รู้จักแต่ภาษาฝรั่งเศส	 จึงน่าจะเป็นความยากล�าบาก	 และต้องอาศัยความเฉลียว

ฉลาด	และความมานะพยายามอย่างมาก	ถงึจะสามารถเรียนรู้ภาษารัสเซียได้เข้าใจ	จะขอยกบางตอนมากล่าว

ถึงดังนี้	ฉบับวันที่	๒๒	พฤศจิกายน	๒๔๔๐	

	 “...เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าเฝ้าฯ	 เจ้านายแห่งสยามองค์เล็ก	 ดูเยาว์วัยและทรงฉลาดมาก	 มีชีวิตชีวา	

รวดเร็ว	 ว่องไว	 และสดใสร่าเริง	 พระองค์ลุกอย่างกระฉับกระเฉง	 รับสั่งกับผมอย่างสนุกสนานโดยไม่มี

พิธีรีตองอะไร	 ท่าทีที่ไว้ตัวหรือมาดแข็งๆในแบบคนอังกฤษ	 ก็ไม่ได้พบเจอจากพระองค์เลย	 การสนทนากับ

พระองค์ช่างเป็นมิตร	 แต่ก็ไม่เหมือนมารยาทอันคุ้นเคยที่พบในกรุงปารีส	 กลายเป็นว่าพระองค์ทรงมีความ

เป็นชาวปารีสมากกว่าเป็นชาวอังกฤษ	ทั้ง	ๆ	ที่ทรงเรียนที่อังกฤษ	แต่รับสั่งฝรั่งเศสไม่ได้	ตรัสภาษาอังกฤษได้

ราวกับเจ้าของภาษาเลย	๖...”

	 เอกสารส�าคญัในจดหมายเหตบุ่งบอกถงึความสมัพนัธ์ระหว่างครูภาษา	“พันย่า”	กบัจอมพล	สมเดจ็ฯ	

เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ว่ามีความใกล้ชิดสนิทสมนกันมาก	“พันย่า”	ได้เล่าความเห็นของเขาเกี่ยวกับลูกศิษย์ใน

กรุงลอนดอนไว้ว่า

  ๕ ถึงลูกชายเล็ก	หน้า	๘	
  ๖ จดหมายของครูอาร์ดาเชพที่มีถึงครอบครัว	หน้า	๕๖



๗๗

	 “...พระองค์มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว	ผมไม่เคยสอนนักเรียนที่ตั้งใจและมากความสามารถหรือขยัน

เท่านี้มาก่อน	 ...หากคุณเคยได้ยินเสียงหัวเราะดีอกดีใจออกมาจากห้องเรียนของเราแล้ว	คุณคงคาดไม่ถึงเลย

ว่าพวกเรากำาลังเรียนอย่างหนัก	 หนักจนแทบคลั่ง	 ...เวลา	 ๒	 สัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน	 พระองค์ก็ได้ทิ้ง

ห่างเพื่อนที่อายุมากกว่าไปมาก	”๗

	 ความเฉลียวฉลาดที่จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 แสดงให้ประจักษ์แม้ยังทรงพระเยาว์ครั้งที่

เริม่ศกึษาภาษารสัเซยี	ไม่เป็นทีก่งัขาแก่ครหูนุม่	“อาร์ดาเชพ”	แม้แต่น้อย	พระองค์ยงัทรงแสดงออกถึงความฉลาด

ทางอารมณ์ด้วย	หลักฐานหน่ึงในลายพระหัตถ์ที่พระองค์กล่าวถึงพระอนุชา	สมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ	

ครั้งเสด็จมาประเทศอังกฤษเมื่อปี	พ.ศ.๒๔๔๘	เพื่อทรงศึกษาต่อ	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

ทรงมอบหมายให้จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	ดแูลหาทีพ่กั	และจดัการเรือ่งการเข้าเรยีนให้เป็นทีเ่รยีบร้อย

สมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ	 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่	 ๗	 ในสมเด็จพระศรีพชัรนิทราบรมราชนินีาถ	

พระบรมราชชนนี	พระพันปีหลวง	 เมือ่ทรงพระเยาว์มพีระพักตร์และพระวรกายอ้วนป้อมน่ารัก	ตรสัเรยีกอย่าง

ทรงเอ็นดูว่า	 “ลูกเอียดเล็ก”	 แต่มีพระพลานามัยไม่สู้จะสมบูรณ์นัก	 จึงเป็นเหตุให้ต้องส่งพระพี่เลี้ยงมาดูแล

ความเป็นอยู่	พระพี่เลี้ยงคนนั้นชื่อ	“นายบัว”	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ได้กล่าวถึงอุปนิสัย	และ

การกระท�าทีไ่ม่เหมาะสมของนายบัว	รวมถงึการจดัการต่อพฤติกรรมของนายบวัอย่างน่าสนใจ

  ๗	เรื่องเดียวกัน	หน้า	๕๙

รัชกาลท่ี	๖	และจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ



 “...เรื่องเอียดเล็ก	ข้าพระพุทธเจ้าได้จัดการเรียบร้อยตลอดหมด	หาแฟมิลี่ให้อย่างดี	บ้านใหญโ่ตแล

อยู่สบายที่สุดในอิงแลนด์	ตั้งต้นเตรียมเข้ายูนิเวอร์ซิตีอย่างเร็วที่สุดที่จะเปนไปได้	...นายบัวนั้นเปนคนไม่มี

อิริยาบทอันเรียบร้อยเลยแลมีความคิดแปลกปลาด	 อยากจะกำาเอียดเล็กไว้ในมือไม่ให้ใครเข้าติต้อง	 ใครเข้า

ใกล้เอียดเล็กเข้า	 นายบัวหาท่ีเสียได้หมด	 เท่ียวคุ้ยเขี่ยหาความอย่างโน้นอย่างนี้เสมอ	 หัวเต็มไปด้วย

ความอิจฉา	...เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระบรมราชโองการเปนผู้จัดการในเรื่องเอียดเล็ก	นายบัวฟังดูเห็นว่า

ข้าพระพุทธเจ้าไม่ตามใจเขา	ก็เกิดกล่าวว่าใคร	ๆ	ก็เอามือเข้ามาวุ่นไปหมด	...ข้าพระพุทธเจ้าทราบเช่นนั้น	

จึ่งถามว่าเอาส่ิงใดมาอ้างได้หรือ	ไม่ว่ามีอำานาจ	คือ	มีพระราชหัตถเลขาหรือพระบรมราชโองการเปนลาย

ลักษณอักษรอย่างใด	 ซึ่งทำาให้เห็นว่าเขามีอำานาจ	 ส่วนข้าพระพุทธเจ้านำาพระราชโทรเลขให้ดู	 เขากลับ

กล่าวว่า	โทรเลขนี้ใคร	ๆ	ก็เขียนได้	ไม่ใช่เป็นของทรงเอง	แลซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท	...ที่จริงหมิ่นพระบรม

ราชโองการทีเดียว	 ข้าพระพุทธเจ้าไม่อยากจะวุ่นวายมาก	 ก็เปนแค่ขู่	 แลบอกว่าถ้าไม่ฟังคำาข้าพระพุทธเจ้า	

จะขอรับพระราชทานให้กลับก็เงียบไป	...”

	 จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	ทรงแก้ไขปัญหาความขดัแย้งได้ด้วยการใช้ปัญญา	ด้วยเหต	ุด้วยผล	

ไม่ใช้การตอบโต้ด้วยอารมณ์	 ถึงแม้พระองค์จะทรงเป็นถึงพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดิน	 แต่ก็หลกีเลี่ยง

การโต้เถยีงทีจ่ะท�าให้เกดิความวุน่วาย	เพราะเหตุทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ	เป็นการไม่สมควรให้เกดิเรือ่งทีไ่ม่ดงีาม	

นับได้ว่าพระองค์ทรงมีความฉลาดทางอารมณ์อย่างยิ่ง	

๗๘

รัชกาลท่ี	๕	ฉายพระรูปกับพระราชโอรสท่ีเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ	ณ	กรุงปารีส	ฝร่ังเศส



  ๘	ถึงลูกชายเล็ก	หน้า	๓๓๔	
  ๙	เรื่องเดียวกัน	หน้า	๓๓๕

	 ช่วง	๒	ปีสุดท้ายที่จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงศึกษา	ณ	วิทยาลัยเสนาธิการทหารรัสเซีย	

(Academy	of	War)	 ระหว่าง	พ.ศ.๒๔๔๖	 -	๒๔๔๘	 ได้เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นขึ้น	สาเหตุเกิด

จากการที่ญี่ปุ่นเจรจาขอแบ่งดินแดนยึดครองของรัสเซียในแคว้นแมนจูเรีย	แต่รัสเซียนิ่งเฉย	ญี่ปุ่นจึงประกาศ

สงครามโดยทีร่สัเซยีไม่ทนัตัง้ตวั	ท�าให้พระเจ้าซาร์	นโิคลาสท่ี	๒	ทรงตกพระทัยอย่างมาก	ไม่คดิว่าประเทศใน

เอเชยี	เฉกเช่นญีปุ่น่จะหาญกล้ามาท�าสงครามกบัหน่ึงในประเทศมหาอ�านาจยโุรป	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	

ทรงมองเห็นยุทธศาสตร์การเตรียมทัพ	และความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียในช่วงการท�าสงคราม	

ทรงแสดงความคิดเกี่ยวกับญี่ปุ่น	และแสดงความห่วงใยในสถานะของสยามในขณะนั้นท่ีคนเอเชียอาจจะถูก

เกลยีดชงัจากมหาอ�านาจยโุรปมากขึน้	เพราะสงครามคร้ังนีเ้ป็นเสมอืนสงครามระหว่างยโุรปกบัเอเชยีได้อย่าง

น่าสนใจ	

	 “...ย่ีปุ่นกระทำาผิดต่อกฎหมายนานาประเทศหลายอย่างคือ	 เขาตีเรือรบที่ปอร์ตอาเธอร์	 ยิงป้อม

ปอร์ตอาร์เธอร์ก่อนบอกรบ	(ประกาศสงคราม)	แล้วยกกองทัพเรืออันใหญ่ไปต่อสู้กับเรือรบรูเซีย	...การที่

ยีปุ่น่ทำาเช่นนีเ้ปนทีน่่าเสยีดายมาก	เพราะยีปุ่น่พึง่จะเข้าหมู่นานาประเทศอนัใหญ่ได้ใหม่	ๆ	พึง่ได้รบัความนับถือ

ว่า	 เปนชาติอันซิวิไลล์เสมอประเทศในยุโรป...การที่รบกันครั้งนี้เกิดกลายเป็นเหมือนยุโรปกับเอเชียรบกัน	

...การเช่นน้ีข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าทำาให้เราเสยีเปรยีบเข้าไปเปล่าด้วย	ๆ	...นอกจากนัน้ความกนัเองระหว่างยุโรป

กับเอเชียก็น้อยลงไปด้วย...”๘ 

	 จอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ถกูเพือ่นร่วมชัน้เรียนกล่าวเชิงเปรียบเทียบว่าเป็นคนเอเชยีด้วยกนั

น่าจะเห็นใจฝ่ายญี่ปุ่นมากกว่า	 พระองค์ก็ไม่ได้ทรงนิ่งเฉย	 ดังข้อความในจดหมายเหตุตอนหนึ่ง๙	 กล่าวถึง

การขอพระบรมราชานุญาตหยุดเรียนต่อพระเจ้าซาร์	 นิโคลาสที่	 ๒	 ของพระองค์เพ่ือมาช่วยกองทัพรัสเซีย

ฝึกพลทหารในโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็ก	 การกระท�าของพระองค์เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณ

ให้หมู่ทหารรัสเซียเห็นว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างในช่วงเวลาอันยากล�าบากนี้	 แสดงถึงความเฉลียวฉลาด

ของพระองค์	ที่ด�ารงความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย-สยาม	ไว้ได้		

๗๙



	 พงศาวดารยุทธศิลปะ	 นับเป็นเอกสารอันทรงคุณค่าทางการทหารของไทยอย่างมาก	 เป็นต�าราที่ยัง

คงใช้ตราบจนทุกวันนี้	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงแต่งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.๒๔๕๙	ภายหลังจากที่เสด็จ

กลับมารับราชการสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ต่อเนื่องจนถึงรัชสมัย

ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว	เอกสารจ�านวน	๘๒๗	หน้า	ฉบบันีไ้ด้แสดงให้เหน็ถงึพระอจัฉริยภาพ

ทางปัญญาของพระองค์	 เพราะเนื้อหาไม่ใช่เป็นเพียงการแปลและเรียบเรียงจากต�าราพิชัยสงครามของต่าง

ชาติมาเท่านั้น	พระองค์ท่านได้ทรงใส่ความคิดเห็น	การวิพากษ์	วิจารณ์	รวมถึงการแนะน�าผู้อ่าน	ซึ่งหมายถึง

นักเรียนนายร้อยทุกคน	ได้ไปวิเคราะห์	เปรียบเทียบ	แล้วจึงเลือกวิธีปฏิบัติ	ดังความตอนหนึ่งในพงศาวดาร	

	 “...ความคิดท่ีนับว่าคิดข้ึนใหม่นั้น	 ท่ีจริงมักจะซำ้ากับความคิดเดิม...หมายความว่าความคิดที่นับ

ว่าใหม่ในโลกนีน้ั้น	มักมีผู้คิดมาก่อนทั้งสิ้น	...ความคิดที่คิดมาก่อนนั้น	ไม่ใช่แต่ได้คิดเท่านั้น	ได้ใช้ความคิดนั้น

ทดลองดูแล้วทั้งสิ้นเช่นความคิดในการทำาสงครามเป็นต้น	 ...ถ้าความคิดดี	 ความคิดนั้นก็นำามาซึ่งชัยชนะ	 ถ้า

ความคิดนั้นไม่ดีก็นำามาซึ่งความปราไชย	เหตุฉะนี้	 เมื่อเราเรียนรู้พงศาวดารเสียให้ถี่ถ้วน	 เราก็สามารถจะเอา

ความคิดที่คิดขึ้นใหม่เทียบกับของเก่าที่มีอยู่แล้วหลีกทางที่ไม่ดี	ดำาเนินสู่ทางดีได้ฉะนี้	...”๑๐ 

  ๑๐ พงศาวดารยุทธศิลปะ	จอมพล	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ	
							หน้า	ก

๘๐

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	และนายทหารมหาดเล็ก



	 นอกจากความฉลาดทางปัญญา	ในการคิดวิเคราะห์	ที่พระองค์แสดงให้เห็นในพงศาวดารยุทธศิลปะ

แล้ว	ความฉลาดทางอารมณ์ของพระองค์ท่าน	เราสามารถเห็นได้จากแนวคิดที่พระองค์กล่าวถึงในพงศาวดาร

ฉบับนี้เช่นเดียวกัน	 ข้อความบางตอนกล่าวถึงตัวพระองค์เองว่า	 ไม่ได้ทราบเรื่องวิธีการรบของสยามแต่อย่าง

ใด	อีกทั้งไม่ได้ต้องการอวดตนว่าเป็นคนเก่ง	แต่ต้องการให้นายทหารและคนไทยได้น�าพงศาวดารนี้ไปใช้

	 “...ขอรับสารภาพว่า	 ไม่สามารถจะนำาวิธีรบของไทยเราแต่ปางก่อนมากล่าว	 เพราะไม่มีความรู้ใน

ทางนัน้เลย	...ผูเ้รยีบเรยีงสมดุเล่มนีไ้ม่ได้ตัง้ใจจะอวดว่าตนเป็นนกัปราชญ์	เป็นแต่ผูเ้กบ็เอาความทีน่กัปราชญ์

ต่าง	 ๆ	 เขารวบรวมไว้แล้ว	 มาเล่าให้เพื่อนนายทหารและเพื่อนชาวสยามด้วยกัน	 ทราบไว้บ้างเท่านั้นเพราะ

ฉะนั้นในส่วนวิธีรบของไทยในปางก่อน	 ถ้ามีนักปราชญ์ผู้ใดเก็บรวบรวมมาตกแต่งเป็นพงศาวดารขึ้นได้แล้ว	

ผู้เรียบเรียงสมุดเล่มนี้	จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง”๑๑ 

	 พระองค์ยงัได้ทรงให้ข้อคดิแก่นายทหารทกุคน	 ว่าต้องหมัน่ศกึษารูจ้กัหาความรู้ใส่ตวัไว้อย่างสม�า่เสมอ	

พร้อมทั้งน�าความรู้ที่ได้จากการศึกษา	ไปวิเคราะห์	เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับงานราชการ		

	 “...คนไทยเราเสียเปรียบชาวยุโรปอยู่ที่ไม่มีหนังสือซึ่งเป็นประโยชน์จะอ่านได้พอ	 ขาดเครื่องบำารุง

ความคิดอันสำาคัญ	 คนเราจะเรียนความรู้จบในโรงเรียนนั้นไม่มีเลย	 ไม่มีเวลาพอ	 ออกจากโรงเรียนแล้ว	 เป็น

ผู้ใหญ่แล้ว	 ก็ต้องเรียนไป	 อ่านหนังสือไป	 หาความรู้ใส่ตนอยู่เสมอ	 จึงจะเดินทันโลกทันวิชาตามน่าที่ของตน

ได้	เหตุฉะนี้เรื่องที่ได้	บรรยายนี้หวังใจว่านายทหารไทยจะได้ตั้งใจอ่านด้วยความพิจารณาอ่านแล้วคิดต่อตริด

ตรองดูเองให้ละเอียด	จะได้เป็นประโยชน์แก่ตนและราชการ	ถ้าจะอ่านแต่เผิน	ๆ	ก็ไร้ประโยชน์เสียเวลา

เปล่า”๑๒

	 ด้วยเหตุฉะนี้พงศาวดารยุทธศิลปะ	 จึงเป็นต�าราอันทรงคุณค่าส�าหรับนักการทหารทุกคนตราบจน

ปัจจุบัน

  ๑๑ เรื่องเดียวกัน	หน้า	ง
  ๑๒ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๘๒๐

๘๑



	 ปี	พ.ศ.๒๔๕๗	สยามต้องตกอยู่ในสภาวะที่อาจเรียกได้ว่า	“ทางสามแพร่ง”	อีกครั้ง	เมื่อสงครามโลก

ครั้งที่	๑	อุบัติขึ้น	สงครามใหญ่ครั้งแรกครั้งนี้	เป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศครั้งแรกที่ขยายขอบเขตกว้าง

ขวางมากกว่าสงครามครั้งใด	ๆ 	ที่เคยเกิดขึ้นบนโลกช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่	๒๐	เนื่องจากสงครามครั้งนี้เป็น

ความขัดแย้งที่ประเทศมหาอ�านาจของโลกอย่างอังกฤษ	ฝรั่งเศส	รัสเซีย	เยอรมนี	เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงเมื่อ

สงครามอุบัติข้ึน	ต่อมาในปี	พ.ศ.๒๔๕๘	ประเทศอิตาลีได้เข้าร่วมสงคราม	หลังจากนั้นอีก	๒	ปี	ประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมสงครามในปี	พ.ศ.๒๔๖๐	นอกจากนี้ยังมีประเทศในทวีปต่าง	ๆ	ถูกดึงเข้าร่วมเป็น

พันธมิตรในสงครามด้วย	๑๓		โดยสงครามใหญ่หรือมหาสงครามครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของการท�าสงครามที่

รัฐที่เกี่ยวข้องมีการใช้ทรัพยากรและอาวุธท่ีตนเองมีทุกอย่างโดยไม่มีข้อจ�ากัดเพื่อท�าลายรัฐศัตรู	หรือที่

นักวิชาการด้านการทหาร	เรียกสงครามโลกครั้งที่	๑	เป็น	“สงครามเบ็ดเสร็จ”	(Total	War)	๑๔ 

๘๒

  ๑๓ สัญชัย	สุวังบุตร	และอนันต์ชัย	เลาหะพันธุ,	ยุโรป	ค.ศ.๑๘๑๕-๑๙๑๘	(กรุงเทพฯ:ศักดิโสภาการพิมพ์,	๒๕๕๘),	
							หน้า	๓๓๑-๓๓๒.
  ๑๔ สุรชาติ	บ�ารุงสุข,	สงคราม	:	จากยุคบุพกาลสู่ศตวรรษที่	๒๑	(กรุงเทพฯ:โครงการวิถีทรรศน์,	๒๕๔๑),	หน้า	๑๑๙.

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	และนายทหารอาสาท่ีเข้าร่วมรบในสงครามโลกคร้ังท่ี	๑	



  ๑๕ ครบรอบ	๑๐๐	ปี	สยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่	๑	:	ย้อนรอยการเลือกข้างเพื่อความอยู่รอด

	 ในช่วงแรกของสงคราม	 ความคิดเห็นท่ัวไปของกลุ่มชนชั้นน�าของสยาม	 ดูจะโอนเอนไปทางฝ่าย

สัมพันธมิตร	 ดังจะเห็นได้จากรายงานของราชทูตอังกฤษประจ�าสยาม	 “เซอร์	 เฮอร์เบิร์ต	 เดอร์ริง”	 ผู้กล่าว

ว่า	“ท่าน	(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)	ไม่มีความรักให้กับเยอรมน”ี๑๕	อย่างไรก็ตาม	พระบาท

สมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัยงัทรงมคีวามเหน็ว่า	สยามยงัอยูห่่างไกลจากสงครามและนโยบายท่ีเหมาะสม

คือการรักษา	 “ความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด”	 ซ่ึงจะเห็นได้จากการประกาศเมื่อวันที่	 ๑๗	 สิงหาคม		

๒๔๕๗	 (ค.ศ.๑๙๑๔)	 ซึ่งเป็นปีท่ีเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 ห้ามไม่ให้มีการสื่อสารบนเรือเดินสมุทรของ

ประเทศคูส่งครามในน่านน�า้สยาม	 เพือ่ป้องกนัการละเมดิความเป็นกลางของสยาม	 รวมถงึการออกกฎอยัการศกึ

เมื่อวันที่	 ๒๗	 สิงหาคม	 ในปีเดียวกัน	 เพื่อป้องกันการแทรกแซงจากภายนอก	 และรักษาความมั่นคงภายใน	

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่า	 ถ้าเยอรมนีชนะสงครามและประสบความส�าเร็จ

ในการขยายอิทธิพล	สยามจะตกอยู่ในฐานะที่ล�าบากเนื่องจากทางรถไฟสายเหนือของสยามซึ่งก�าลังก่อสร้าง

ยังตกอยู่ใต้อิทธิพลของนายช่างวิศวกรและผู้ควบคุมชาวเยอรมัน	 และธนาคารของรัฐบาลสยามที่เพิ่งก่อต้ัง

กต็กอยูภ่ายใต้การบรหิารของชาวเยอรมนัเช่นกนั	 ส่ิงท่ีท�าให้สยามเร่ิมไม่ไว้เนือ้เชือ่ใจเยอรมนแีละเร่ิมพยายาม

หาเหตุผลเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรคือข้อมูลจากรายงานลับของ	“เซอร์	เฮอร์เบิร์ต	เดอร์ริง”ราชทูตอังกฤษ	

ที่ส่งกลับไปให้	“เซอร์	เอ็ดเวิร์ด	เกรย์”	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ	เมื่อประมาณกลาง

ปี	 พ.ศ.๒๔๕๘	 รายงานนี้อ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ชาวอินเดียประจ�ากองต�ารวจสิงคโปร์ซึ่งเข้ามาสบืข่าวใน

กรุงเทพเมื่อต้นปี	ระบุว่า	เจ้าหน้าที่ของสถานทูตเยอรมนีในกรุงเทพฯ	เป็นผู้ปลุกปั่นชาวซิกข์	และชาวอินเดีย

ทีเ่ดนิทางจากสหรฐัอเมรกิาเข้ามาในสยามให้กระด้างกระเด่ืองต่อจักรวรรดิองักฤษ	ซ่ึงมส่ีวนช่วยท�าให้เกดิการ

กบฏของทหารอนิเดยีในสงิคโปร์ในเดือนกุมภาพนัธ์		ในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกนั	มรีายงานว่าเจ้าหน้าท่ีใน

สถานกงสุลเยอรมนีก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการปลุกปั่นชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในสยามเพื่อที่จะท�าการติดอาวุธ

และบุกเข้าไปในพม่า	 ด้วยความท่ีอังกฤษเป็นคู่สงครามพอดี	 เยอรมนีจึงให้การสนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหว

ต่อต้านจกัรวรรดอิงักฤษนีซ้ึง่มีเครอืข่ายอยูท่ั่วภูมภิาคเอเชยี	 แต่ถงึกระนัน้	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั	

ยังไม่เห็นโอกาสหรือเหตุผลสมควรที่จะประกาศสงครามกับฝ่ายมหาอ�านาจกลาง	 เนื่องจากยังไม่มีชาวสยาม

ถูกสังหาร	ไม่มีเรือสยามที่ถูกโจมตี	หรือลูกเรือชาวสยามที่ถูกจับ	เป็นนักโทษแต่อย่างใด	พร้อมกับมีหลักฐาน

ว่า	ฝรั่งเศสต้องการจะขอสัมปทานท�าทางเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ	กับอินโดจีนของฝรั่งเศส	 และนี่น่าจะ

เป็นสาเหตุของฝร่ังเศสในการจะดึงสยามเข้าร่วม	โดยฝร่ังเศสก็คงเล็งเห็นอยู่แล้วว่า	สยามเองก็ต้องการ

เข้าร่วมสงครามเพราะนีจ่ะท�าให้สยามมสีทิธิแ์ละเสยีงทีใ่นการต่อรองมากขึน้หลงัสงครามสิน้สดุลง	อกีเหตุผลหนึง่

๘๓



๘๔

ของการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรคือรัฐบาลสยามมีความกังวลต่อรัฐบาลญี่ปุ่นท่ีเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 หลักฐานจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติอังกฤษชี้ให้เห็นว่า	 รัฐบาลญี่ปุ่น	 มีแผนการ

ที่จะให้มีการอภิเษกสมรสระหว่างรัชกาลที่	 ๖	 กับหนึ่งในพระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น	 และมี

การจบัตวัผูต้้องสงสยัว่าจะเป็นสายลบัของญีปุ่น่ในป่าทางภาคใต้ของสยาม	ในขณะที	่“เซอร์	เฮอร์เบร์ิต	เดอร์ริง”	

ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเข้าร่วมสงครามเพราะอาจเป็นเหตุให้สยามมีข้ออ้างขอแก้ไขสนธิสัญญา	ดังจะเห็นได้

จากโทรเลขจากกระทรวงต่างประเทศอังกฤษที่มีไปถึง	 เซอร์	 จอร์จ	 บูแคนัน	 เอกอัครราชทูตอังกฤษประจ�า	

เปโตรกราด	หรือนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปัจจุบัน	ว่า	“แรงกดดันจากฝ่ายสัมพันธมิตรอาจจะได้รับการตอบ

สนองที่ไม่พึงประสงค์จากสยามในการท่ีจะใช้เป็นข้อต่อรองใน	การแก้ไขเรื่องภาษีศุลกากรและสิทธิพิเศษ

เหนือดินแดน”ท่าทีรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดของสยามเปลี่ยนไปหลัง	 “เคานต์	 โยฮานน์	 ฟอน	

แบนชตอร์ฟ”	เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจ�าสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะท�าสงครามทางเรือด�า

น�้าแบบไม่มีข้อจ�ากัด	 (Unrestricted	 Submarine	Warfare)	 ซึ่งคือการโจมตีเรือโดยไม่บอกกล่าวก่อนตาม

ธรรมเนียมการสู้รบทางเรือ	และเมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี	เมื่อ

วนัที	่๖	เมษายน	๒๔๖๐	จอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	ซึง่ด�ารงต�าแหน่งเสนาธกิารทหารบกในขณะนัน้	ทรง

ให้ข้อเสนอแนะกับพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั	 เหน็สมควรให้สยามเข้าร่วมสงคราม	 พระองค์ทรง

กล่าวว่า	

	 “จะเป็นประโยชน์ต่อสยามอย่างมากถ้าส่งกองทหารไปยังทวีปยุโรปเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความจริงใจ

และตั้งใจที่จะเป็นพันธมิตรที่แข็งขัน	และจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับแก้สนธิสัญญาต่าง	ๆ	ที่ได้ทำาไว้”๑๖ 

	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ทรงท�านายว่าเยอรมนีจะแพ้สงคราม	 พระองค์ตระหนักถึง

ประโยชน์ของการเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตร	ในช่วงเวลาไม่นานต่อจากนั้น	จากบันทึกลับเร่ือง	พระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงแจ้งต่อคณะที่ปรึกษาส่วนพระองค์เมื่อวันที่	 ๒๘	 พฤษภาคม	 ๒๔๖๐	

ว่าสยามมีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญเสียมากกว่าหากยังด�ารงความเป็นกลาง	มีความเป็นไปได้ที่เยอรมนีจะแพ้

สงคราม	และถ้าอังกฤษและฝรั่งเศสตัดสินใจเข้ายึดทรัพย์สินและสิทธิพิเศษของ	เยอรมนีในสยาม	สยามก็จะ

ไม่สามารถท�าอะไรได้	 แต่หากเข้ากับฝ่ายสัมพันธมิตรสนธิสัญญาใด	 ๆ	 ที่สยามท�ากับเยอรมนีก็จะถูกยกเลิก

ไปโดยปริยาย	และฝ่ายสัมพันธมิตรอาจยินยอมให้มีการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	

  ๑๖ ฉลอง	สุนทราวาณิชย์,	“ประเทศไทยกับการเมืองโลก	:	การเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง,”	ใน	ฉันทิมา	อ่องสุรักษ์	
						(บรรณาธิการ),	นโยบายต่างประเทศบนทางแพร่ง,	(กรุงเทพฯ	:	โครงการ	ดิเรก	ชัยนาม	เมโมเรียล	เล็คเชอร์	ซีรีส์,	
						๒๕๓๓),	หน้า	๑๖-๔๕.



๘๕

นายทหารแห่งกองทหารอาสาสยามในฝร่ังเศส



๘๖

รัชกาลที่	๖	ได้จัดให้มีการต้อนรับกองทหารอาสาสงครามโลกคร้ังท่ี	๑	อย่างย่ิงใหญ่



	 ดงันัน้ในตอนเช้าของวนัท่ี	๒๒	กรกฎาคม	๒๔๖๐	พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทรงประกาศ

สงครามกบัเยอรมนแีละออสเตรยี-ฮงัการ	ีสยามจงึได้ส่งกองทหารอาสาเพือ่ท่ีจะไปช่วยรบประมาณ	๑,๒๕๐	คน

ซึ่งประกอบไปด้วย	หน่วยขนส่งยานยนต์	บุคลากรทางการแพทย์	นักบิน	และช่างเครื่องยนต์	หนึ่งในนั้นคือ

พระยาเฉลิมอากาศ	หนึ่งในบุพการีทหารอากาศ	วันที่	๓๐	กรกฎาคม	๒๔๖๐	เรือเอ็มไพร์ซึ่งได้บรรทุก

กองทหารอาสาได้เทียบท่าที่ท่าเรือ	“มาร์กเซย์”๑๗		(Marseilles)	ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส	หลังจากได้

รับการต้อนรับจากผู้บัญชาการทหารภาคที่	 ๑๕	 ประจ�า	 “มาร์กเซย์”	 กองบินของกองทหารอาสาสยามเดิน

ทางไปฝึกที่โรงเรียนการบินที่เมือง	“อิสทร์”	ในเดือนสิงหาคม	ปีเดียวกัน	นักบิน	และช่างเครื่องยนต์สยามที่

ผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานก็ถูกส่งไปยังโรงเรียนฝึกอบรมเฉพาะทางอีกหลายแห่ง	

	 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่	 ๑	สยามได้กลายมาเป็นประเทศชนะสงคราม	ภาพการเดินสวนสนาม

เฉลิมฉลองชัยชนะในกรุงปารีส	ลอนดอน	และบรัสเซลส์	พร้อมธงชัยเฉลิมพล	เป็นส่ิงท่ีท�าให้คนไทย

ภาคภูมิใจ	 ที่ได้เชิดหน้าชูตาในกลุ่มประเทศมหาอ�านาจในขณะนั้น	 ผลพวงจากการตัดสินพระทัยเข้าร่วมกับ

ฝ่ายพันธมิตรของรัชกาลที่	 ๖	 ผ่านกระบวนการทางความคิด	 การประมาณสถานการณ์	 และการคาดคะเน

อย่างรอบคอบ	ภายใต้ค�าแนะน�าของจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	เสนาธิการทหารบก	ครัง้นัน้	คอืตวัอย่าง

ท่ีส�าคัญที่สุดของการท�าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการอันชาญฉลาด	สมดั่งความหมายในพงศาวดารยุทธศิลปะ	

ที่พระองค์ทรงอธิบายไว้ว่า	

	 “การที่จะให้แม่ทัพผู้บัญชาการทราบเหตุการณ์ให้รอบคอบทั้งให้คำาสั่งไปถึงทันเวลาและผู้รับเข้าใจ

แจ่มแจ้งนี่แหละเป็นน่าที่ของเสนาธิการ”๑๘ 

  ๑๗ ครบรอบ	๑๐๐	ปี	สยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่	๑:	ย้อนรอยการเลือกข้างเพื่อความอยู่รอด	เผด็จ	ข�าเลิศสกุล
							นักวิจัยประวัติศาสตร์	หอจดหมายเหตุแห่งชาติอังกฤษ
  ๑๘ พงศาวดารยุทธศิลปะ	หน้า	๘๑๙

๘๗



๘๘

พระจริยวัตรของ 

จอมพล สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ภูวนำรถ 

กรมหลวงพิศณุโลกประชำนำรถ 

ที่ควรค่ำแก่กำรเป็นแบบอย่ำงของทหำรอำกำศ 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity)



๘๙

 พระจริยวัตรของ จอมพล สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ฯ ที่ควรค่ำแก่กำรเป็นแบบอย่ำง

ของทหำรอำกำศ ประกำรที่ ๒

 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity)

	 หมายถึง	 ความมีวิสัยทัศน์	 มองเห็นอนาคต	กล้าคิด	 กล้าที่จะน�าการเปลี่ยนแปลง	 และลงมือท�าด้วย

ความมุ่งมั่น	



๙๐



๙๑

	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ทรงได้รับการยกย่อง	 และยอมรับว่าทรงมีบทบาทส�าคัญยิ่งใน

การวางรากฐานการศึกษา	 และความก้าวหน้าของกองทัพไทย	 ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงที่เรียกได้ว่าลงไปถึง

รากฐาน	 และพลิกโฉมนั้น	 ด้วยการที่พระองค์คือผู้ที่กล้าที่จะเป็นผู้น�า	 กอรปกับพระวิสัยทัศน์	 และความคิด

สร้างสรรค์อย่างแท้จริง	 บทความวิเคราะห์ของศาสตราจารย์	 ดร.	 ปิยนาถ	 บุนนาค	 กล่าวถึงสิ่งที่น่าจะเป็น

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดพระด�าริการจัดการศึกษาของฝ่ายทหารโดยจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	มาจากปัจจัย

ส�าคัญ	๔	ประการ๑		ได้แก่

	 ๑.		ประสบการณ์ตรงท่ีพระองค์ทรงได้รับจากการศึกษาวิชาการทหารในลักษณะ	“ทหารอาชีพ”	จาก

รัสเซีย	รวมท้ังการปฏิบัติหน้าท่ีในกรมทหารม้าฮุสซาร์	ของพระเจ้าซาร์	นิโคลาสท่ี	๒	ประสบการณ์จากการศึกษา

โรงเรียนมหาดเล็กในช่วงปี	พ.ศ.๒๔๔๑	-	๒๔๔๖	เป็นการหล่อหลอมความเป็นทหาร	เป็นโรงเรียนชั้นต้น	

ท่ีให้ความรู้ด้านวิชาการ	สร้างความมีวินัย	การฝึกฝนตนเองให้อยู่ในระเบียบ	สร้างความเข้าใจในระบบการควบคุม

บังคับบัญชา	ความภาคภูมิใจในเกียรติยศ	และเกียรติภูมิของความเป็นทหาร	เม่ือจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	

ขึ ้นมาศึกษาในวิทยาลัยการทหาร	 (Academy	of	War)	หรือโรงเรียนเสนาธิการทหารรัสเซียในช่วง

ปี	พ.ศ.๒๔๔๖	-	๒๔๔๘	เป็นการเรียนรู้วิทยาการช้ันสูงทางการทหาร	ยุทธวิธีการรบจากบทเรียนในอดีต	พระองค์

จึงได้ประพันธ์พงศาวดารยุทธศิลปะ	ได้อย่างลึกซ้ึง	เข้าถึงการวิเคราะห์	บทเรียนทางการทหาร	

	 ๒.	 	ความรักในวิชาชีพทหารของพระองค์	ด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลม	ความฉลาดที่พระองค์ได้

พิสูจน์จากผลการสอบไล่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหน่ึงถึงสองคร้ัง	ในสองสถาบัน	(คะแนนสูงสุดในการสอบไล่

ของโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็ก	และสอบไล่ได้ล�าดับที่หนึ่งจากโรงเรียนเสนาธิการทหาร)	ท�าให้ทรงมีวิธีคิด	

วิเคราะห์	สังเคราะห์	ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ	ความเป็นคนจริง	กล้าที่จะคิด	และลงมือท�า	

	 ๓.		ความรักและห่วงใยในประเทศชาติ	เพราะทรงได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่พระเยาว์วัย	จอมพล

สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ประสูติ	ในยามท่ีบ้านเมืองสยามก�าลังตกอยู่ในวิกฤติการล่าอาณานิคมจากประเทศ

อังกฤษ	และฝรั่งเศส	พระองค์ย่อมต้องซึมซับความหนักพระทัย	ของพระราชบิดา	ที่ต้องแบกรับภาระในการ

แก้ไขปัญหา	เม่ือพระองค์มีพระชันษา	๑๐	ปี	(พ.ศ.๒๔๓๖)	เหตุการณ์	ร.ศ.๑๑๒	ความเศร้าโศก	ความเจ็บปวด

และความโกรธ	ย่อมเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในส่วนลึกในพระทัยของพระองค์อย่างแน่นอน			

  ๑ พระด�าริในการจัดการศึกษาฝ่ายทหาร	ของจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ,	ปิยนาถ	บุนนาค,	วารสารราชบัณฑิต
					สถาน,	ปีที่	๓๑	ฉบับที่	๑	ม.ค.-มี.ค.๒๕๔๙	หน้า	๖๖



๙๒

	 ๔.	 	 การมีอ�านาจโดยตรงของจอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ทั้งทางการปกครอง	 และจัดการ

ศึกษาของฝ่ายทหาร	เนื่องจากพระองค์ได้รับโปรดเกล้า	ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิ

การ	และผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบก	และเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกด้วย	ปัจจัยในข้อ	๔	นี้เองที่

เอื้อให้พระองค์สามารถผลักดันให้เกิดพระด�าริ	การจัดระบบการศึกษาของฝ่ายทหารใหม่ทั้งหมด	

	 ปัจจัยทั้ง	 ๔	 ประการ	 เป็นแรงผลักดันให้จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ทรงมีพระด�าริที่จะ

สร้างสรรค๒์		และท�านุบ�ารุงกิจการทหารไทยให้เจริญ	ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ	ต้องอย่าลืมว่าการจัด

การศึกษาทางทหารของสยามในช่วงก่อนหน้านั้น	ยังไม่เป็นระบบระเบียบ	สยามต้องอาศัยการเรียนรู้จากครู

ฝึกชาวต่างชาติ	เช่น	โรงเรียนนายร้อยส�าหรับทหารหน้าที่วังสราญรมย์	มีระบบการสอนภาษาต่างประเทศ

มีครูภาษาเป็นชาวอิตาลี	 ในขณะที่โรงเรียนนายร้อยทหารมหาดเล็กที่พระต�าหนักสวนกุหลาบ	 ไม่ได้มีระบบ

การศึกษาแบบเดยีวกนั๓	 	 ดงันัน้การปรบัเปลีย่นตามพระด�ารขิองจอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	 จงึไม่ได้

มาจากพื้นฐานของการปรับปรุงเชิงเนื้อหาของระบบเดิม	 แต่เป็นการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างทั้งระบบ	 ด้วย

แนวคิดสร้างสรรค์	 จากประสบการณ์	 และการหล่อหลอมของพระองค์ท่านทั้งสิ้น	 พระด�าริส�าคัญได้แก่	

การจัดระบบชั้นเรียน	 และการบังคับบัญชา,	 การเทียบชั้นของกระทรวงธรรมการ,	 การจัดหมวดหมู่วิชาการ	

และการเรียนภาษาอังกฤษ,	การเปิดรับนักเรียนนายร้อยต้ังแต่ชั้นเตรียม	ด้วยหลักคิด	“ไม้อ่อนดัดง่าย”๔,	

การสอบคัดเลือกครูผู้สอน	และการยกระดับฐานะของครูผู้สอน,	การจัดการสอบไล่	และการใช้เกณฑ์คะแนน

เต็ม	๑๒	คะแนน	แทนการใช้คะแนนเต็ม	๑๐๐	คะแนน	ด้วยแนวคิดที่ว่า	คะแนนที่น้อย	จะท�าให้แต่ละคะแนน

มีคุณค่า	นักเรียนนายร้อยจึงจะต้องมุ่งมั่น	เก็บทุกคะแนนให้ได้มากที่สุด	ไม่ใช่มีคะแนนเฝือจนไม่เห็นคุณค่า	

	 ในด้านเน้ือหา	และการสร้างคุณค่าทางวิชาการ	ในระหว่างที่จอมพล	สมเด็จ	ฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์	ฯ	

ด�ารงต�าแหน่งผูบ้ญัชาการโรงเรยีนนายร้อยทหารบก	 พระองค์ทรงเป็นพระอาจารย์	 สอนวชิาการต่าง	 ๆ	 ด้วย

พระองค์เอง	 นายทหารท่ีจบจากสถาบันแห่งนี้	 จึงถือเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ทั้งสิ้น	 ย้อนไปในช่วงที่

พระองค์ทรงศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กรัสเซีย	พระองค์ได้ศึกษาวิชาการต่าง	ๆ	อย่างสนพระทัย	เช่น

วิทยาศาสตร์การทหาร	 การสร้างป้อมปราการ	 กลยุทธศาสตร์วิธี	 ประวัติศาสตร์สงคราม	 รัสเซียศึกษา

วรรณคด	ีวชิาทีพ่ระองค์สนพระทยัเป็นพเิศษคอืวทิยาศาสตร์ยโุรป๕	 จึงเป็นเร่ืองท่ีสามารถเข้าใจได้ว่าพระองค์

ทรงเข้าใจวิชาการทางวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 ภาษาศาสตร์	 และประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี	 เห็นได้

จากพระด�าริที่จะให้นายทหารสมัยใหม่	 ต้องมีความสามารถในการคิดแบบวิทยาศาสตร์	 ไม่ใช่คิดตามความ

เช่ือท่ีถ่ายทอดต่อกันมา	โดยปราศจากหลักการและเหตุผล	พระด�าริของพระองค์ท่านในเร่ืองนี้	ได้กลายมา

  ๒ พระด�าริในการจัดการศึกษาฝ่ายทหาร	ของจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ,	ปิยนาถ	บุนนาค,	วารสารราชบัณฑิต
					สถาน,	ปีที่	๓๑	ฉบับที่	๑	ม.ค.-มี.ค.๒๕๔๙	หน้า	๗๐
  ๓ ย้อนอดีต	196	ปี	แห่งความทรงจ�า	ในราชการทหารและพลเรือนของไทย	พลโท	ทวี	แจ่มจ�ารัส
  ๔ กองทัพบก	๑๐๐	ปีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	เล่ม	๑	กรุงเทพ	พ.ศ.๒๕๓๐	หน้า	๓๖	
  ๕ ราชกิจจานุเบกษากรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	ถึงลูกชายเล็ก	หน้า	๙๙



๙๓

เป็นมรดกที่ตกทอดมาสู่ปัจจุบัน	ที่การรับนักเรียนเตรียมทหาร	จะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาสายวิทยาศาสตร์

เท่านั้น

	 ผลงานทางวิชาการที่จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงริเริ่มไว้เป็นมรดกอันทรงคุณค่าจวบจน

ปัจจุบันนั้น	ก็คือการที่พระองค์ทรงแต่งหนังสือ	“พงศาวดารยุทธศิลปะ”	หนังสือความหนา	๘๐๐	กว่าหน้าที่

พระองค์ทรงใส่แนวความคิด	 การวิเคราะห์ด้วยหลักการและเหตุผล	 การวิพากษ์วิจารณ์	 บทเรียนทางทหาร

ทั้งการจัดโครงสร้าง	และยุทธวิธีการรบของประเทศมหาอ�านาจยุโรป	จากอดีต	จนถึงช่วงยุคการทหารที่ใกล้

เคียงกับยุคของพระองค์มากที่สุด	 พระองค์ทรงแสดงเจตนารมณ์ในการแต่งพงศาวดารฯ	 ฉบับนี้ขึ้น	 ใจความ

ส�าคัญว่า		

	 “...เวลานี้เราพยายามทำาการจัดการให้กองทัพของเราดำาเนินตามอย่างยุโรปแต่เรามักจะทำาไปจัดไป

โดยไม่ทราบไม่เข้าใจว่ารากเหง้ามูลเหตุเดิมของเขาเป็นอย่างไร	สักแต่ว่าเขาทำาก็ทำาบ้าง	การที่ทำาอไรโดยไม่มี

เหตุไม่เล็งผลนั้น	 เป็นของไม่ดี	 เราก็ทราบอยู่แล้ว	 ฉะนั้นจึงได้พยายามเขียนพงศาวดารนี้	 เพื่อให้นายทหาร

ของเรามีโอกาสพิจารณามูลเหตุของการต่าง	ๆ	เสียบ้าง	ไม่ใช่ทำาไปตามบุญตามกรรม...”๖  

	 พระประสงค์ของพระองค์	ที่จะให้นายทหารที่ศึกษาพงศาวดารฯ	ได้ศึกษา	วิเคราะห์	และพิจารณา

หลักการ	เหตุผลที่มา	ก่อนจะน�าความรู้	และบทเรียนที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของเรา	

	 “...ข้าพเจ้าต้องขอยืนยันซำ้าว่าหลักการคงเดิมแน่นอน	แต่ใช้หลักให้เหมาะกับเหตุการณ์นั่นแหละ

เปลี่ยนแปลงไปเสมอ	 ไม่มีคงที่เลย	 ...สมุดพงศาวดารยุทธศิลปะนี้	 ประสงค์ที่จะแสดงหลักต่าง	 ๆ	 เนื่องใน

การทหารออกให้ปรากฎเท่านั้น	เมื่อท่านผู้อ่านได้พยายามอ่านสมุดเล่มนี้ด้วยความพิจารณาไตร่ตรองจริง	ๆ

จนแลเห็นเข้าใจหลักท่ีข้าพเจ้าพยายามจะสแดงนั้นได้แล้ว	 ก็นับได้ประโยชน์แก่ท่านสมกับความหวังของ

ข้าพเจ้า	...”๗

  ๖ พงศาวดารยุทธศิลปะ	หน้า	๗๔๓
  ๗ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๗๔๕



๙๔

	 มีเนื้อหาหลายตอนในพงศาวดารยุทธศิลปะ	

ที่จอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงวิเคราะห์ไว้

อย่างลึกซ้ึง	 ตัวอย่างหนึง่เมือ่ทรงกล่าวถึงการรบในช่วง

ปี	พ.ศ.๒๐๓๙	ในยคุเรเนซองส์	เกีย่วกบั	มัคฆ์ยาเว็ลลี่

นักรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงชาวอิตาลีใจความส�าคัญว่า๘  

 “...มัคฆ์ยาเว็ลลี่	 (ชาวอิตาเลีย)	 ซ่ึงมิได้เป็น

ทหารเลย	แต่ได้แต่งหนังสือมีนามว่า	“วิธีกระทำาการ

สงคราม”	 ไว้ต้ังแต่ร้อยปีที่	 ๒๐	 แห่งพุทธศักราช	 ได้

กล่าวว่ากำาลังสำาคัญของประเทศคือทหารราบ	 แต่

ในกองทัพต้องมีทหารม้าด้วย	 ถึงจะเป็นจำานวนน้อย

ก็ได้	แต่ให้มีคุณวุฒิอันดี...ความคิดของมัคฆ์ยาเว็ลลี่ใน

ทางระเบียบจัดการทหารในยุทธวิธียุทธศาสตร์นับ

ว่าสูงเกินกว่าที่คนในสมัยนั้นจะแลเห็นและเข้าใจ

ได้	 แต่เป็นความคิดที่ถูกแท้	 จนกระทั่งในปัจจุบันนี้

ก็ยังนับว่ายังจะปฏิบัติตามได้บางอย่าง	 ในการเกณฑ์

ทหารเขาออกความเห็นว่า	 บรรดาชายฉกรรจ์แต่อายุ	

๑๗	ถึง	๔๐	ควรต้องเป็นทหารทั้งสิ้นไม่มียกเว้น	ส่วนผู้

ที่จะเป็นแม่ทัพนั้น	ได้กล่าวว่า	ต้องเป็นผู้ที่มีนิสัยแข็ง

แรงตกลงใจได้แน่นอนไม่โลเล	 ต้องมีความรู้ในวิชาภูมิ

ศาสตร์และสตาติสติกในพื้นที่ยุทธบริเวณ...มัคฆ์ยา

เว็ลลี่เห็นว่าสำาคัญที่สุดในเวลาสงคราม	 การรบเป็น

สิ่งสำาคัญที่สุดต้องรบให้แพ้ชนะกันลงไป	 ไม่ใช่คุมเชิง

กันอยู่นาน	ๆ	...”

  ๘	พงศาวดารยุทธศิลปะ	หน้า	๒๓๓

 มัคฆ์ยาเว็ลลี่	นักรัฐศาสตร์ชาวอิตาลี
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	 ในบรรดาแนวคิดท่ีจอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงแต่งขึ้นในพงศาวดารฯ	มีเรื่องเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา	และกลุ่มนายทหารที่มีชื่อเรียกว่า	“เสนาธิการ”	หรือ	Staff	ในภาษา

อังกฤษ	ถือเป็นแนวความคิดการจัดระบบสายการบังคับบัญชาของการทหารยุคใหม่	พระองค์ทรงได้รับ

แรงบนัดาลใจจากบทเรยีนการพ่ายสงครามของฝรัง่เศสกบัประเทศในยโุรป	 ในช่วงปลายสมยัของนโปเลียน๙ 

ค�าอธิบายบทบาท	 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา	 เสนาธิการ	 และผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป	

ได้ถูกกล่าวไว้ในหนังสือพงศาวดารยุทธศิลปะหน้าหนึ่ง	 มีเฉพาะข้อความตอนท้าย	 ที่มักถูกหยิบยกขึ้นมา

อธิบายเพื่อให้กระชับ	 ข้อความช่วงต้นได้ถูกตัดทอนลง	 แต่ข้อความเต็มในเรื่องนี้	 หากนักการทหารทุกคน

ได้อ่าน	 จะทราบได้ในทันทีว่า	 วิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านเมื่อ	 ๑๐๐	 กว่าปีก่อน	 เป็นจริงแท้	 มีความหมาย	

และนัยที่แฝงไปด้วยข้อคิด	 พระองค์ทรงกล่าวถึงความเข้าใจผิดในหน้าที่เสนาธิการที่ปัจจุบันก็ยังปรากฏอยู่	

ส�าคัญที่สุด	สิ่งที่จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงอธิบายไว้เต็ม	๑	หน้ากระดาษนั้น	เป็นรากฐานส�าคัญ

ของระบบงานของฝ่ายเสนาธิการ	ที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการทุกคนยังคงยึดถือ	และปฏิบัติตามอยู่ในปัจจุบัน

ทุกตัวอักษร	

	 “...ในบันดากิจการซึ่งเกี่ยวกับการทหารอไรจะอธิบายให้เข้าใจชัดได้ยากไปกว่าน่าที่เสนาธิการเป็น

ไม่มี	 ฉะนั้นคนโดยมากแม้ที่เป็นทหารก็ยังไม่ใคร่เข้าใจแน่แท้ว่าน่าที่เสนาธิการนั้นเป็นอย่างไร	 บางคนเห็น

เป็นสลักสำาคัญหรือพิสดารเกินไป	คือกล่าวง่าย	ๆ	 เห็นไปเสียว่าเสนาธิการมีน่าที่สอนผู้บัญชาการของตน	

บางคนก็เห็นไปเสียว่านายทหารฝ่ายเสนาธิการ	ก็คือหัวหน้าเสมียนสำาหรับดูแลการมีหนังสือโต้ตอบไปมา

เท่านั้น	ความเห็นทั้ง	๒	อย่างนี้ผิดทั้งคู่	 แท้ที่จริงจะไปนับว่าเป็นตัวการเป็นผู้คิดเป็นผู้ตกลงแล้วก็บังคับให้

ผู้บัญชาการพยักตามไปดังนี้ก็ไม่ถูก	 หรือจะนัยว่าเป็นแต่ผู้เขียนหนังสือให้ผู้บัญชาการก็ไม่ได้	 แม่ทัพหรือผู้

บัญชาการต้องเป็นผู้รับผิดชอบตกลงว่าจะทำาการอย่างนั้น	 แล้วก็สั่งแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นรองใต้ตน	 ให้ปฏิบัติ

การเพื่อให้สมกับความประสงค์ที่ตนตกลง	 การที่แม่ทัพและผู้บัญชาการจะตกลงใจทำาอไรลงไปอย่างใดอย่าง

หน่ึงน้ัน	 ต้องทราบเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ทั้งฝ่ายตนฝ่ายข้าศึกโดยรอบคอบก่อนแล้วจึงจะตกลงไปให้เหมาะได้	

ถ้าตกลงไม่เหมาะสมก็ใช้ไม่ได้	 เมื่อตกลงแล้วยังจะต้องสั่งการถึงผู้ใต้บังคับให้เขาเข้าใจได้แจ่มแจ้งไม่คลาด

เคลื่อน	และให้เขารับคำาสั่งนั้นทันเวลา	จะสั่งอะไรก็สั่งได้ทั้งนั้น	แต่ถ้าสั่งให้เขาเดิน	๖	นาฬิกาและคำาสั่งไปถึง

ต่อ	 ๖	 นาฬิกา	 ๑๕	 นาทีดังนี้	 ก็เป้นอันพ้นวิไสยที่ผู้บังคับบัญชาชั้นรองจะทำาการตามคำาสั่งได้	 ก็การที่จะให้

แม่ทัพผู้บัญชาการทราบเหตุการณ์ให้รอบคอบทั้งให้คำาสั่งไปถึงทันเวลาและผู้รับเข้าใจแจ่มแจ้งนี่แหละเป็น

น่าที่ของเสนาธิการ	การที่ฝรั่งเศสทำาการไม่ได้ผลดีทั้งในวันที่	๑๖	ที่	๑๗	และที่	๑๘	มิถุนายน	ปี	พ.ศ.๒๓๕๗	

น้ีเพราะอะไร	เพราะทหารฝรั่งเศสไม่ทราบ	ข่าวคราวข้าศึกดีพอ	แม่ทัพรองไม่เข้าใจคำาสั่งแม่ทัพใหญ่

  ๙ ระเบียบการทหารในยุคนโปเลียน	พ.ศ.๒๓๔๗	–	๒๓๕๗	พงศาวดารยุทธศิลปะ	หน้า	๕๕๐	-	๘๒๑
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คำาสั่งเดินไม่ถึงผู้รับ	ทหารเดินไม่ติดต่อกัน	คือไม่ใช่แต่ไม่รู้ข้าศึก	ไม่รู้ข่าวพวกกันเองด้วย	ทั้งนี้เป็นความ

บกพร่องอันใหญ่หลวงของนายทหารฝ่ายเสนาธิการในกองทัพฝรั่งเศส	 และความบกพร่องนั้นนำามาซึ่งความ

ปราไชยอันร้ายแรงที่สุด”๑๐ 

	 จอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงถอดบทเรียน	และวิเคราะห์ความปราชยัของกองทพันโปเลียน	

แห่งฝรั่งเศส	 เป็นการยกตัวอย่างความล้มเหลวของฝ่ายเสนาธิการ	 ท่ีไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะแก่

ผู้บัญชาการรบได้ถูกต้อง	 เรื่องของระบบเสนาธิการในยุคนั้น	จอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงศึกษา

ระบบเสนาธิการ	 จากโรงเรียนเสนาธิการทหารรัสเซียก็จริงอยู่	 แต่พระองค์ได้ทรงประยุกต์แนวคิด	 จากบท

เรียนของสงครามในอดีต	มาทรงริเริ่ม	เป็นพระด�าริ	ให้เข้ากับระบบการทหารของสยาม	ซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่อง

ที่ใหม่มากในยุคนั้น	 ที่ยังไม่เคยมีระบบนี้เกิดขึ้น	 ด้วยพระวิสัยทัศน์	 การมองเห็นความส�าคัญของการจัดการ

ทัพที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม	และความคิดสร้างสรรค์ของพระองค์ในการริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหาร

บกขึ้น	 เพื่อปลูกฝังปรัชญา	 ความเป็นฝ่ายเสนาธิการที่ดีให้กับนายทหารนั้น	 โรงเรียนเสนาธิการทุกเหล่าทัพ

ในปัจจุบันจึงถือว่าพระองค์ทรงเป็น	 “พระบิดาแห่งเสนาธิการกิจ”๑๑	 	 ผู้ทรงก่อต้ังและวางรากฐานวิชา

เสนาธิการนี้มาแต่เริ่มแรก	นับว่าเป็นมรดกที่ให้คุณูปการอเนกอนันต์ที่ส�าคัญที่สุดต่อกองทัพไทย

  ๑๐ พงศาวดารยุทธศิลปะ	หน้า	๘๑๙	
  ๑๑ พระบิดาแห่งเสนาธิการกิจ	หนังสือครบรอบ	๑๐๐	ปี	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

จอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	ฉายภาพหมูท่หาร
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  ๑๒ https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/hospital/history/

	 การน�าความเปลีย่นแปลงของจอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ในการพัฒนาส่วนราชการพลเรือน	

ที่ส�าคัญได้แก่	 พระองค์ทรงเป็นผู้ก�ากับการก่อสร้างสถานที่โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง	 (โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ์	ในปัจจบุนั)	ซึง่เป็นทีต่ัง้สภากาชาดไทย	ทรงมส่ีวนริเร่ิมในการก่อต้ังสภากาชาดไทย	และทรงด�ารง

ต�าแหน่ง	 อปุนายกผูอ้�านวยการสภากาชาดไทยพระองค์แรก	 แนวความคดิท่ีจะให้มสีภากาชาดไทย	 เร่ิมมข้ึีน

ตัง้แต่	 ปี	 พ.ศ.๒๔๓๖	 (ร.ศ.๑๑๒)	 ซึง่เป็นปีทีเ่กดิกรณพิีพาทแย่งดินแดนระหว่างไทยกบัฝร่ังเศส	 อนัเป็นผล

ให้เกิดการสู้รบกันข้ึน	 มีทหารสยามได้รับบาดเจ็บ	 และเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก	 ท่านผู้หญิง	 “เปล่ียน	

ภาสกรวงษ์”๑๒	 หัวหน้าราชสกุลหญิงไทยในสมัยนั้น	 มีความห่วงทหารที่ได้รับบาดเจ็บ	 จึงน�าความกราบ

บังคมทูล	สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวี	และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ขอให้

ทรงเป็นองค์อุปถมัภ์การจดัตัง้องค์การบรรเทาทกุข์ทหาร	ท�านองเดยีวกบัสภากาชาดในต่างประเทศ		ซึง่ในทีส่ดุ	

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	ได้พระราชทานพระบรมราชานญุาต	ให้จัดต้ังองค์กรดังกล่าวโดยใช้

ชือ่ว่า	“สภาอณุาโลมแดง”	มเีจ้านายฝ่ายในชัน้สงู	และหญงิผู้มเีกยีรติอาสาสมคัรเข้าปฏบิติังานในองค์กรท่ีจัด

ตัง้ขึน้	มกีจิกรรมส�าคญั	คอื	การส่งเวชภณัฑ์,	อาหาร,	เส้ือผ้า	และข้าวของใช้ไปบ�ารุงทหารในสนามรบ	กจิกรรม

ของสภาอณุาโลมแดงซบเซาลง	ภายหลงักรณพีพิาทระหว่างไทยกบัฝร่ังเศสส้ินสุดลงในช่วงปี	พ.ศ.๒๔๕๓	และ

ได้กลบัมาฟ้ืนฟขูึน้ใหม่เมือ่ปี	พ.ศ.๒๔๕๗	ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว	 ซ่ึงพระราชทาน

ทีด่นิและทนุทรพัย์ก่อสร้างโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	ให้ข้ึนอยูก่บัสภากาชาดสยาม	และได้ทรงก�าหนดจุดมุ่งหมาย

ให้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	 ต้องเป็นโรงพยาบาลทีป่ฏบิติัภารกจิเพ่ือถวายพระเกยีรติยศแด่พระราชบดิา	 และ

พระองค์ในฐานะพระมหากษัตรย์ิองค์ปัจจบุนั	รวมท้ังเผยแพร่เกยีรติยศของชาติไทย	บริการรักษาพยาบาล

สภาอณุาโลมแดง
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ช่วยแบ่งเบาภาระของรฐับาล	 ให้บรกิารรกัษาผูบ้าดเจ็บและผู้ป่วยไข้ท้ังในยามสงครามและปกติ	 โดยยดึมัน่ใน

ปฏภิาณอนัแน่วแน่ทีจ่ะให้ความช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็ทุกคน	 โดยไม่เลือกชาติ	 ชัน้	 วรรณะ	 ลัทธ	ิ ศาสนา	 หรือ

ความคดิเหน็ทางการเมืองจอมพล	 สมเดจ็ฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ทรงด�ารงต�าแหน่งอปุนายกผู้อ�านวยการสภา

กาชาดสยาม	เป็นพระองค์แรก	ในช่วง	ระหว่างปี	พ.ศ.๒๔๕๗	–	๒๔๖๓	การท่ีพระองค์ได้รับโปรดเกล้าฯ	ให้

สานงานของสภากาชาดสยามต่อนัน้	 พระองค์ได้ทรงด�าริ	 ริเร่ิมการวางระเบยีบ	 และสร้างความเจริญให้แก่

สภากาชาดโดยรอบด้าน	 อนัเป็นประโยชน์ในการเก้ือกลูประชาชน	 ซ่ึงเจ็บไข้ได้อย่างดีต่อไป	 ภายหลังจากท่ี

พระองค์เสดจ็ทวิงคต	สภากาชาดสยามจงึสร้าง	“ตกึจักรพงษ์”	เพ่ืออทิุศถวายและระลึกถึงพระองค์	โดยใช้ตึก

แห่งนีเ้ป็นสาธารณประโยชน์	และขยายการท�างานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้กว้างขวางยิง่ข้ึนจวบจนปัจจุบนั	

ตกึจกัรพงษ์	“สภากาชาดสยาม”



	 วสิยัทัศน์	และความคดิสร้างสรรค์ของจอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เกีย่วกบัก�าลงัทางอากาศนัน้	

เกดิขึน้ภายหลงัจากเสดจ็กลบัมารบัราชการในต�าแหน่ง	ผู้ช่วยกรมยทุธนาธกิาร	ซ่ึงมกีรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช

เป็นผู้บังคับบัญชา	และพระเชษฐาต่างมารดาที่จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงมีความรัก	และเคารพ

เป็นอย่างสงู	ทัง้สองพระองค์ได้ทรงหารอืกันถงึแนวความคดิทีว่่า	“ประเทศสยามสมควรทีจ่ะมีก�าลงัทางอากาศ

ให้สมกับการเป็นประเทศที่พัฒนาทัดเทียมกับมหาอ�านาจยุโรป”๑๓	 	 แนวคิดนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่	 บริษัท

การบินแห่งตะวันออกไกล	(Societe	d’Aviation	d’Extreme	Orient)๑๔ โดยนาย	“คาร์ล	ออฟเฟอร์”	

(Karl	Offer)	ได้ขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	น�าเครือ่งบนิปีกสองชัน้

แบบ	“อองร	ีฟาร์มอ็ง	๔”	(Henri	Farman	IV)	ชือ่	“แวนด้า”๑๕		(Wanda)	โดยมนีาย	“ชาร์ล	วอ็ง	แดง็	บอร์น”	

(Charles	Van	Den	Born)	ลูกครึ่งฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม	เป็นนักบินมาแสดงการบินเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

โดยการเก็บเงินค่าเข้าชมและโฆษณาขายเครื่องบินแบบนี้ในสยาม	ให้ชาวไทยได้รู้จักกับเครื่องบินที่สนามม้า

สระปทุม	(ราชกรีฑาสโมสร)	

  ๑๓ หนังสือที่ระลึกการบินสยาม	สถาบันการบินพลเรือน	
  ๑๔ ครบรอบ	๑๐๐	ปี	การบินของบุพการีทหารอากาศ”	
  ๑๕ “แวนดา”	เป็นชื่อลูกสาวของผู้ปกครองอินโดจีน	(ประเทศเวียดนามในปัจจุบัน)	ที่นาย	“ชาร์ล	วอ็ง	แดง็	บอร์น”	
							เรียกเครื่องบินของตนที่ไปจัดแสดงการบินที่เมือง	“ไซง่อน”	ในวันที่	๑๐	ธันวาคม	พ.ศ.๒๔๕๓	เนื่องจากได้รับการ
							ต้อนรับอย่างอบอุ่น	นับเป็นการแสดงการบินครั้งแรกในตะวันออกไกล	ก่อนที่จะเดินทางต่อมายังราชอาณาจักรสยาม

๙๙

เครือ่งบนิแบบอองร	ีฟาร์มอ็ง	๔	(Henry	Farman	IV)	กบัการแสดงการบนิครัง้แรกในประเทศไทย	เม่ือ	พ.ศ.๒๔๕๓



	 การแสดงการบินครั้งนี้เป็นมูลเหตุให้จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงสนพระทัยพลังอ�านาจ

ทีม่าจากทางอากาศมาก	ต้องไม่ลมืว่าช่วงเวลานัน้	เป็นช่วงเวลาเร่ิมต้นของมนษุยชาติ	ท่ีเพ่ิงจะรู้จักอากาศยาน

หนกักว่าอากาศทีป่ระสบความส�าเรจ็	สามารถบินได้ในอากาศเป็นครัง้แรก	จากการทดลองของพีน้่องตระกลูไรท์

มาไม่ถงึ	๘	ปี	ความคดิของนกัการทหาร	และผูน้�ากองทพัชาติมหาอ�านาจส่วนใหญ่	ต่างยงัไม่เหน็ด้วยว่าอากาศยาน

จะมามีบทบาทในสนามรบแทนทหารบก	และทหารเรือได้อย่างไร	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงเล็ง

เห็นถึงศักยภาพและอนาคตของก�าลังทางอากาศ	จึงทรงขอพระบรมราชานุญาต	ด�าริให้กระทรวงกลาโหม

จัดตั้งกิจการบินขึ้นเป็นแผนกหนึ่งของกองทัพบก	 และให้ท�าการคัดเลือกผู้ท่ีสมัครไปศึกษาวิชาการบิน	 ณ	

ประเทศฝรัง่เศสในวนัที	่๑๘	มกราคม	๒๔๕๔	กระทรวงกลาโหมออกค�าส่ังท่ี	๒๑๑/๒๑๗๑๕	เพ่ือให้นายทหาร

สามนาย	 ภายหลังจากที่คัดเลือกแล้วไปเข้าเรียนโรงเรียนการบินและศึกษาวิชาการบินและการช่างอากาศใน

ประเทศฝรัง่เศส	โดยม	ีนายพลโท	กรมหมืน่ก�าแพงเพช็รอคัรโยธนิ	ผูร้ัง้ต�าแหน่งจเรทหารช่าง	เป็นผูจั้ดส่งนายทหาร

จ�านวน	๓	คน	(ภายหลงัได้รบัการยกย่องให้เป็นบพุการีทหารอากาศ)	เพ่ือไปศึกษาด้านการบนิ	ประกอบด้วย

	 ๑.	นายพันตรี	หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ	(สุนี	สุวรรณประทีป)	ผู้บังคับกองพันพิเศษ	กองพลที่	๕

	 ๒.	นายร้อยเอก	หลวงอาวุธสิขิกร	(หลง	สิน-ศุข)	ผู้รั้งผู้บังคับกองพันพิเศษ	กองพลที่	๙

	 ๓.	นายร้อยโท	ทิพย์	เกตุทัต	ผู้บังคับกองร้อยที่	๒	โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม

๑๐๐



	 จากนั้นกระทรวงกลาโหมได้สั่งซื้อเครื่องบินจากประเทศฝรั่งเศสมาด้วย	จ�านวน	๘	เครื่อง	จัดตั้งเป็น

แผนกการบินที่สนามราชกรีฑาสโมสร	(สนามม้าสระปทุม)	อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลโท	พระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าบรุฉตัรไชยากร	กรมขุนก�าแพงเพช็รอคัรโยธนิ	ต่อมา	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ

ทรงย้ายที่ตั้งแผนกการบินมาที่ต�าบลดอนเมือง	ตั้งแต่วันที่	๑	มีนาคม	๒๔๕๗	และทรงยกฐานะแผนกการบิน	

เป็นกองบินทหารบก	ในวันที่	๒๗	มีนาคม	๒๔๕๗	

	 การตดัสินพระทยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่ว	 เข้าร่วมสงครามโลกคร้ังท่ี	๑	ของสยาม	

ในปี	 พ.ศ.๒๔๖๐	 ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างมากมาย	 อันเนื่องจากสยามได้กลายมาเป็น

ประเทศผูช้นะสงคราม	ร่วมกบัพนัธมติร	องักฤษ	ฝรัง่เศส	สหรัฐ	และรัสเซีย	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	

เป็นเจ้านายในเสนาบดสีภาท่ีปรกึษาพระมหากษตัรย์ิ	 ผูม้ส่ีวนส�าคญัในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการตดัสนิพระทยั

ครัง้นีอ้ย่างมาก	กองทหารอาสาจ�านวน	๑,๒๕๐	คน	ทีจ่อมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ได้รับพระบรมราชโองการ

ให้คัดเลือก	และส่งไปร่วมรบ	ได้ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	๑๓	มิถุนายน	๒๔๖๑	และเมื่อเดินทาง

ถึงประเทศฝรั่งเศสก็ได้แยกย้ายกันไปฝึกหัด	

	 หน่ึงในหน่วยก�าลังท่ีพระองค์ทรงริเริ่มให้ไปเข้าร่วมรบ	 เพื่อเรียนรู้วิทยาการด้านการบิน	 ยุทธวิธี	

และเทคนิคด้านการช่าง	การซ่อมบ�ารุง	คือกองบินทหารบก	 โดยกองบินทหารบกนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสได้จัดส่ง

นายแพทย์มาตรวจร่างกายนายทหารและพลทหารทั้งหมด	 มีผู้ผ่านการตรวจร่างกายได้เข้ารับการฝึกหัดเป็น

ศิษย์การบิน	จ�านวน	๑๐๖	คน๑๖ 	และสามารถผ่านการฝึกหัดได้รับประกาศนียบัตรเป็นนักบินถึง	๙๕	คน

ได้ไปประจ�าในกองรบเพื่อฝึกหัดการต่อสู้ทางอากาศ	ทั้งการยิงปืนรบในอากาศและจากอากาศสู่ภาคพื้น	

การฝึกทิ้งลูกระเบิดสู่เป้าหมาย	ส่วนนายทหารและพลทหารที่ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย	จ�านวน	๒๒๕	คนนั้น

ได้เข้ารบัการฝึกหดัเป็นช่างซ่อมบ�ารงุอากาศยานพร้อมกันไปด้วย	เนือ่งจากการฝึกบนิและบ�ารุงรักษาอากาศยานนัน้

ต้องใช้เวลาฝึกหดัและเสรมิสร้างความช�านาญเป็นเวลานาน	 จงึปรากฏว่าในระหว่างทีน่ายทหารในกองบนิทหารบก

ก�าลังฝึกหัดอยู่นั้น	ถึงวันที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๔๖๑	ประเทศเยอรมนีได้ขอสงบศึกลง	แต่ในระหว่างที่ก�าลัง

เจรจาสงบศึกกันนั้นทางราชการก็ยังคงค�าสั่งให้กองบินทหารบกคงฝึกหัดต่อไป	 ผลของการเข้าร่วมกับฝ่าย

สมัพนัธมติรในครัง้นี	้นอกจากกองทหารบกรถยนต์จะได้ส่งผู้แทนไปร่วมสวนสนามอวดธงไตรรงค์	ณ	กรุงปารีส	

ประเทศฝรัง่เศส	กรงุลอนดอน	ประเทศองักฤษ	และกรุงบรัสเซลส์	ประเทศเบลเยยีมแล้ว	ยังได้ใชโ้อกาสที่เป็นคู่

สงครามนีเ้จรจายกเลกิสนธสิญัญาทีไ่ม่เป็นธรรมกบัชาติสัมพันธมติรและชาติอืน่	ๆ	จนส�าเร็จสมบรูณ์	นอกจาก

นั้นเมื่อสงครามสงบลงมีเครื่องบินรบของฝรั่งเศสเหลือใช้อยู่เป็นจ�านวนมาก	ก็ได้โปรดเกล้าฯ	ให้	นายพันเอก	

พระเฉลิมอากาศเลือกซื้อเครื่องบินที่ยังคงมีสภาพดีจ�านวนหนึ่งส่งกลับเข้ามากรุงเทพฯ	จนสามารถต้ัง

กรมอากาศยานทหารบกขึ้นได้ส�าเร็จ

  ๑๖ ประวัติกองทหารอาสา	ซึ่งไปในงานพระราชสงครามข้ามทะเล	พ.ศ.๒๔๖๐-๖๑-๖๒,	หน้า	๔๓๒-๔๓๔.
๑๐๑



	 หลงัสิน้สดุสงครามโลกคร้ังที	่ ๑	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	 ทรงท�านบุ�ารงุส่งเสรมิกิจการบนิ	

ทั้งในกิจการทหารและกิจการพลเรือนอย่างต่อเนื่อง	 ในปี	พ.ศ.๒๔๖๒	ทรงโปรดให้มีการทดลองใช้เครือ่งบนิ

น�าถงุไปรษณย์ีจากดอนเมืองไปจงัหวดัจนัทบุร	ีโดยรบัสัง่ให้กรมอากาศยานทหารบก	จดัเคร่ืองบนิแบบ	สปัด๑๗  

จ�านวน	๒	เครือ่ง	โดยม	ี“นายร้อยเอก	ชติ		รวดเรว็”	และ	“จ่านายสบิ	โทน		บนิด”ี	เป็นนักบนิท�าการบนิทดลอง

น�าส่งไปรษณีย์ทางอากาศตามพระด�าริ	โดยเครื่องบินของ	“นายร้อยเอก	ชิต		รวดเร็ว”	ได้น�าถุงไปรษณีย	์

เดนิทางถงึสนามบนิเนนิพลอยแหวน	เมือ่วนัท่ี	๑๗	กมุภาพันธ์	๒๔๖๒	ความส�าเร็จของการทดลองน�าส่งไปรษณย์ี

ทางอากาศครั้งแรก	ท�าให้ก�าลังทางอากาศ	สามารถก่อเกิดประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติในเวลาต่อมา

ทั้งในด้านการทหาร	 และการคมนาคมของชาติ	 นับว่าพระองค์ทรงริเริ่มแนวทางเสริมสร้างก�าลังทางอากาศ

ของประเทศไทยอย่างจริงจัง	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยือนกองบิน

ทหารบกที่ดอนเมือง	เมื่อวันที่	๒๓	กรกฎาคม	๒๔๖๔	เพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้า	ที่จอมพล	สมเด็จฯ	

เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	สมเด็จพระอนุชาธิราชอันเป็นที่รัก	ได้ทรงด�าริด้วยพระวิสัยทัศน์	และความคิดสร้างสรรค	์

ให้กองทัพไทยต้องมีก�าลังทางอากาศ	 สมดังพระด�ารัสของ	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	

“พระบดิำแห่งกองทพัอำกำศ”	ที่ว่า	

 “ก�ำลังในอำกำศเปนโล่ห์อันแท้จริงอย่ำงเดียว ที่จะกันมิให้กำรสงครำมมำถึงท่ำมกลำงประเทศ

ของเรำได้ ทั้งยังเปนประโยชน์ใหญ่ยิ่งในกำรคมนำคมเวลำปรกติ”  

  ๑๗ ข่าวกองทัพอากาศจัดกิจกรรมครบรอบ	๑๐๐	ปีการบินจ�าลองส่งไปรษณีย์ทางอากาศครั้งแรก,	กรมกิจการพลเรือน
							ทหารอากาศ

๑๐๒

นายพนัตร	ีหลวงทยานพฆิาฏ	และคณะ	ทีส่นามบนิ	ต�าบลเนนิพลอยแหวน	
จงัหวดัจนัทบรุ	ีเมือ่วนัที	่๑๗	กมุภาพนัธ์	๒๔๖๒



๑๐๓

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ	
เย่ียมกองบินทหารบกที่ดอนเมือง	เมื่อวันที่	๒๓	กรกฎาคม	๒๔๖๔



๑๐๔

พระจริยวัตรของ

จอมพล สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ภูวนำรถ 

กรมหลวงพิศณุโลกประชำนำรถ 

ที่ควรค่ำแก่กำรเป็นแบบอย่ำงของทหำรอำกำศ 

ควำมมีคุณธรรม จริยธรรม 

(Virtue, Merit and Moral Judgement)



๑๐๕

 พระจริยวัตรของ จอมพล สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ฯ ที่ควรค่ำแก่กำรเป็นแบบอย่ำง

ของทหำรอำกำศ ประกำรที่ ๓

 ควำมมีคุณธรรม จริยธรรม (Virtue, Merit and Moral Judgement)

	 หมายถึง	ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ	ความเมตตา	ความกตัญญูรู้คุณ	ความมี

ส�านึกที่ดี	ความประพฤติ	ปฏิบัติที่ดีเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา		



๑๐๖

	 อุปนิสัยใจคอของจอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	สามารถศึกษาได้จากพระราชบิดาและพระราช

มารดา	การที่จอมพล	สมเด็จเจ้าฟ้าฯ	จักรพงษ์ฯ	ทรงประสูติท่ามกลางพระเชษฐา	และพระอนุชาร่วมมารดา	

และต่างมารดา	รวมถึง	๙๗	พระองค์	ทั้งยังทรงเป็นพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์	มีล�าดับพระราชมารดา	

และพระราชโอรสตามกฎมนเทียรบาล	ย่อมต้องมีความไม่ลงรอย	และมีการแข่งขันกันเป็นธรรมดา	มิได้ต่าง

จากพระมเหสีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และเจ้าจอมทั้งหลาย๑	 หากแต่คุณลักษณะ

ของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี	พระบรมราชินีนาถ	พระราชมารดานั้น	แตกต่างจากมเหสีพระองค์อื่น

อย่างสิ้นเชิง		

	 บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี	พระบรมราชินีนาถ	พระราชมารดา	กล่าว

ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ท่ีทรงโปรดเมืองเพชรบุรีมากถึงกับต้ังพระราชหฤทัยสร้างพระท่ีน่ัง

ศรเพ็ชร์ปราสาท	เม่ือสร้างเสร็จแล้วจะเสด็จมาประทับท่ีเพชรบุรีแล้วย้ายท่ีน่ีให้เป็นพระราชส�านักประจ�าการ

ที่รัชกาลที่	๕	โปรดเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีบ่อยครั้งนั้น	เหล่าข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในก็ต้องตาม

เสด็จมาด้วยเพ่ือถวายงาน	รวมถึงเจ้าจอมก๊กออ๒		ซ่ึงเป็นบรรดาเจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ที่เป็นที่รู้จักในหน้าประวัติศาสตร์มากกลุ่มหนึ่งคือ	 “เจ้าจอมก๊กออ”๓ ประกอบ

ไปด้วยเจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมรวม	๕	ท่าน	ประกอบไปด้วย	เจ้าจอมมารดาอ่อน,	เจ้าจอมเอี่ยม	(สมเด็จ

พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี	พระบรมราชินีนาถ	พระราชมารดาในรัชกาลที่	๖	และจอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้า

จักรพงษ์ฯ),	เจ้าจอมเอิบ,	เจ้าจอมอาบ	และ	เจ้าจอมเอื้อน	ด้วยเหตุที่มีชื่อด้วยอักษร	อ.อ่าง	จึงเรียกเจ้าจอม

กลุ่มนี้ว่าเจ้าจอมก๊กออ	

	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงบันทึกไว้ว่า	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเมตตาและทรงเกรงพระหฤทัยเสด็จแม่	(สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี	พระบรมราชินีนาถ)	อยู่มาก

ทรงมีพระราชด�ารัสชวนให้เสด็จไปเมืองเพชรบุรีแต่	“เสด็จแม่”	เสด็จไปเพียงแค่ครั้งแรก	ครั้งเดียวเท่านั้น	

โดยทรงให้เหตุผลที่ไม่ตามเสด็จในครั้งหลัง	ๆ	เนื่องจาก	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย	

กรมพระเทพนารีรัตน์	 พระราชธิดาตามเสด็จไปเมืองเพชรบุรีแล้วประชวร	 เมื่อกลับสู่กรุงเทพฯ	 ก็ประชวร

จนส้ินพระชนม์	 อย่างไรก็ตาม	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงบันทึกว่า	 เหตุผลน้ันทรงยกเป็น

ข้ออ้างมากกว่า	เพราะสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี	พระพันปีหลวง	(สมเด็จ

พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี	พระบรมราชินีนาถ)	มีพระราชประสงค์	ไม่ต้องการให้เป็นท่ีระคายเคือง	เบ้ืองพระยุคลบาท

  ๑ ค�าว่า	“เจ้าจอม”	คือบาทบริจาริกาผู้ถวายงานรับใช้พระมหากษัตริย์	มีต�าแหน่งเทียบเท่าพระสนม	หากเจ้าจอมท่านใด
					มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาก็จะเรียกว่า	“เจ้าจอมมารดา”	
  ๒ กัณฑาทิพย์	สิงหะเนติ.	(๒๕๕๘).	เจ้าจอมก๊กออ.	พิมพ์ครั้งที่	ถ.	กรุงเทพฯ:	อมรินทร์.,	ฉัตรดาว	ลีเชวงวงศ์.	(๒๕๖๑).	
					การเมืองในราชส�านักฝ่ายในสมัยรัชกาลที่	๕.	กรุงเทพฯ:	มติชน.,	ราม	วชิราวุธ.	(๒๕๔๕).	ประวัติต้นรัชกาลที่	๖.	
					กรุงเทพฯ:	มติชน.
  ๓ https://www.silpa-mag.com/history/article_33796	



๑๐๗

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	 หากว่าเหล่าเจ้าจอมต้องมาพะเน้าพะนอคอยแข่งขนัชิงดีชงิเด่นเพ่ือ

เอาใจ	เคยรับสั่งกับพระองค์(รัชกาลที่	๖)	เองว่า	“แท้จริงเหตุที่ไม่อยากเสด็จเพ็ชรบุรีนั้น	เพราะจะทรงขวาง	

‘ก๊ก	 อ’”	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จึงกราบบังคมทูลว่าหากไม่ตามเสด็จจะท�าให้	 พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ไม่พอพระราชหฤทัย	 และอาจเปิดช่องให้	 “ผู้เป็นอมิตรฉวยโอกาสกราบ

บังคมทูลอะไรต่อมิอะไรได้”	สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ	ตรัสตอบว่า	

	 “	...อย่างไร	ๆ	เขาก็หาเรื่องทูลอยู่เสมอแล้ว	จะเสด็จไปหรือมิเสด็จก็คงเท่ากัน…	จะให้แม่ไปประจบ

เมียน้อยของพระบิตุรงค์นั้น	เหลือกำาลังละ”	

 คุณธรรมในจิตใจอันดีงามที่ไม่ประสงค์จะให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ต้องล�าบาก

พระทัย	 ทั้งไม่ประสงค์จะแก่งแย่งชิงดี	 เพียงเพราะต้องการเอาชนะ	 ของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี	

พระบรมราชินีนาถ	พระราชมารดา	ได้ถ่ายทอดมาสู่จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ดังหลักฐานที่เห็นได้

ในโอกาสต่อไป	

	 คุณธรรมด้านหนึง่ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ขณะทีส่ยามเริม่มเีค้ารางของความ

พยายามทีจ่ะเปล่ียนแปลงการปกครอง	จากหนงัสอื	“The	Rise	and	Decline	of	Thai	Absolutism”	ของ	

“กลุลดา	เกษบญุช	ูมีด้”	ซึง่เป็นหนังสอืประวติัศาสตร์เศรษฐกจิการเมอืงไทยในช่วงรัชกาลที	่๔	ถึงรัชกาลท่ี	๖	

อนัเป็นช่วงเปลีย่นผ่านทางการเมอืงและการก่อรปูรฐัสมยัใหม่ของไทย	 โดยสถาบนัพระมหากษตัริย์มบีทบาท

ส�าคญัท่ามกลางปัจจยัการเมอืงภายในและนอกประเทศ	ได้มกีารกล่าวถงึคณุลกัษณะ	และคณุธรรมของรชักาลที	่๕	

ไว้อย่างน่าสนใจ	กล่าวคือในช่วงต้นรัชกาล	นอกจากปัญหาลัทธิล่าอาณานิคมที่สยามเผชิญอยู่แล้ว	พระองค์

ยังต้องเผชิญกับปัญหาการเมืองภายใน	เนื่องจากขณะนั้นมีการแบ่งเป็นกลุ่มอ�านาจต่าง	ๆ	ประกอบด้วยกลุ่ม

สยามเก่า	น�าโดยกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ	(วังหน้า),	กลุ่มอนุรักษ์นิยม	น�าโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา

ศรีสุริยวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)	หรือตระกูลบุนนาคและพวกพ้อง	และกลุ่มสยามหนุ่ม	ซึ่งมีพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระยากระสาปนกิจโกศล	พระยาภาสกรวงศ์๔		ทั้งสามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มการเมือง

ท่ีมีอิทธิพลในช่วงต้นรัชกาล	 ยุทธศาสตร์การต่อสู ้ในกรณีกลุ่มแรกนั้น	 เป็นไปเพื่อการรวบอ�านาจของ

พระมหากษตัรย์ิ	 อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากภววสิยัทางประวติัศาสตร์ในระบอบราชาธิปไตยทีพ่ระมหากษตัริย์

มใิช่ผูม้อี�านาจสงูสดุในการปกครองหากแต่อ�านาจกระจายอยูที่เ่จ้าเมอืงหัวเมอืงต่าง	ๆ	โดยเฉพาะในราชส�านกั

อ�านาจการเมืองกระจุกตัวอยู่ที่ขุนนางตระกูลบุนนาคสืบต่อมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	 ๔	 ครั้นเมื่อรัชกาลที่	 ๕	

เสด็จขึ้นครองราชย์จงึต้องต่อสู้กบักลุ่มอ�านาจเก่าและปรบัเปลีย่นการบรหิารปกครองเสยีใหม่	 ให้สอดรบักบัสภาพ

เศรษฐกจิทนุนยิม	และการเมอืงโลกขณะนัน้	พระองค์ต่อสู้กบักลุ่มสยามเก่า	กลุ่มอนรัุกษ์นยิม	โดยมกีลุ่มสยาม

หนุม่เป็นแนวร่วม	ยทุธวธิทีีพ่ระองค์ใช้คอืไม่แตกหกักบัศตัรทูางการเมอืง	แต่ใช้วธิลีะมนุละม่อมต่อคูต่่อสูอ้ย่างช้า	ๆ

  ๔ The	Rise	and	Decline	of	Thai	Absolutism	ของ	กุลลดา	เกษบุญชู	มี้ด	



๑๐๘

เช่นกรณีปฏิรูปการคลัง	 รวบอ�านาจจัดเก็บภาษีของขุนนางไว้ที่ส่วนกลางในขณะเดียวกันก็สนองตอบข้อ

เรียกร้องจากกลุ่มการเมืองแต่ไม่ใช่ท�าให้ส�าเร็จในคราวเดียวเพื่อจะท�าให้กลุ่มการเมืองเห็นว่าพระองค์ยังมี

ประโยชน์ต่อพวกเขาอยู่	 ยุทธวิธีการหาแนวร่วมโดยชูประเด็นที่มีความเห็นตรงกันเช่น	 สร้างความก้าวหน้า

ทางเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดกลุ่มอนุรักษ์นิยม	โดดเดี่ยวกลุ่มสยามเก่า	อีกทั้งกรณีความขัดแย้งระหว่างวังหลวงกับ

วงัหน้าในปี	พ.ศ.๒๔๑๗	-	๒๔๑๘	พบว่า	เมือ่วงัหน้าอาศยักงสลุ	“โทมสั	นอ็กส์”	(Thomas	Knox)		เป็นพันธมติร	

และมแีนวโน้มน�าไปสูแ่ทรกแซงการเมอืงจากตะวันตก	 พระองค์กอ็าศยัสายสัมพันธ์กลุ่มสยามหนุม่สร้างพันธมติร

กบักงสลุ	“เซอร์	แอนดร	ูคลาร์ก”	(Sir	Andrew	Clarke)	เพ่ือทัดทานการแทรกแซงเช่นกนั

	 การสิน้อ�านาจของกลุม่อ�านาจเก่าปรากฏชัดเมือ่แกนน�าของแต่ละกลุม่ส้ินชวีติลง	 ในขณะท่ีพระองค์

เองก็เริ่มมีอ�านาจรวมศูนย์เพิ่มขึ้น	 ความใจเย็นรอเวลา	 ในขณะที่ตัวเองได้เปรียบดูเหมือนจะช่วยให้พระองค์

เอาชนะคู่ต่อสูท้างการเมืองทีม่อีายมุากกว่าและอยูใ่นฐานะเสียเปรียบ	ส่วนความได้เปรียบทางการเมอืงทีพ่ระองค์

มีนั้นเกิดจากยุทธวิธีเอาชนะคู่แข่งทางการเมืองบางกลุ่มเพื่อให้กลุ่มอื่น	 ๆ	 หันมาสวามิภักดิ์เป็นแนวร่วมเพิ่ม	

ส�าหรับกลุม่ทีไ่ม่สวามภิกัด์ิพระองค์ก็ไม่ได้ใช้วธิแีตกหักแต่ใช้วิธปีล่อยให้กลุ่มดังกล่าวถกูโดดเด่ียว	อ่อนตัวสลาย

ลงไปเอง	 วิธีดังกล่าวกระท�าผ่านกลไกการเมืองท่ีส�าคัญเช่นสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน	 (The	 Council	

of	state)	 เป็นที่ประชุมปรึกษาราชการ	โดยเชิญเจ้านายระดับเจ้าพระยามาเข้าร่วมทั้งจากกลุ่มสยามเก่า	

อนุรักษ์นิยมและกลุ่มอื่น	ๆ 	การตัดสินใจที่เกิดขึ้นในสภาเท่ากับเป็นการยอมรับของแต่ละกลุ่มการเมืองด้วย

แม้กระทัง่การตดัสนิลงโทษขุนนางที	่“คอร์รปัชัน”	เช่นกรณีพระยาอาหารบริรักษ์หนึง่ในเครือข่ายตระกลูบนุนาค	

ทว่าในทีส่ดุพระองค์กแ็สดงวธิกีารรกัษาอ�านาจของพระองค์ไว้ด้วยความเมตตา	 และประนปีระนอมไม่ลงโทษ

แตกหักที่อาจสร้างความโกรธแค้นให้เครือข่ายบุนนาค	 อันสะท้อนว่า	 วิธีจัดการกับชนชั้นน�าที่เป็นศัตรูต้อง

กระท�าอย่างระมัดระวัง	 ไม่แตกหัก	 หากพิจารณาผลการต่อสู้ทางการเมืองกับกลุ่มแรกนี้จะพบว่าพระองค์

ประสบความส�าเร็จ	 สามารถสถาปนาอ�านาจรวมศูนย์ไว้ได้	 การใช้ความเมตตาของรัชกาลที่	 ๕	 กับกลุ่ม

การเมอืงในช่วงต้นรชักาลนัน้สะท้อนให้เหน็บคุลกิภาพของพระองค์	ในฐานะนกัการเมอืงท่ีมคีณุธรรม	ไม่ผลัก

ให้ศัตรูรู้สึกหมดหนทางสู้แต่เป็นการเมืองแบบรวมคนเข้ามาร่วมกัน	 (Inclusive)	อีกทั้งแสวงหาแนวร่วมเพื่อ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งจากภายในและภายนอก	



๑๐๙

	 อย่างไรก็ดีคุณลักษณะของพ่อแม่ผู้ปกครอง

ที่มีลูกประสบความส�าเร็จนั้น	จากตัวอย่างต่างๆ	ที่ได้

ศกึษากนั	โดยทัว่ไปจะมคีณุลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกนัอยู่

หลายประการ	ข้อหนึ่งในนั้นคือ	ความมีคุณธรรม	

จรยิธรรม	อนัหมายถึงจิตใจท่ีมมีโนธรรม	ส�านกึในความดี

งาม	รวมทั้งรู้จักคิดไตร่ตรอง	แก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	โดย

ปราศจากอคติ		การแสดงออกถึงการยึดถือคุณธรรม	

จรยิธรรม	และความถูกต้อง	ไม่ลดละต่อเหตทุีจ่ะท�าลาย

ความดีงามให้เสื่อมถอยลง	ของ	พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 และสมเด็จพระนาง

เจ้าเสาวภาผ่องศร	ีพระบรมราชนินีาถ	ได้ถ่ายทอดเป็น

แบบอย่างสู่พระราชโอรสอย่างไม่ต้องสงสยั	คณุลกัษณะ

ที่คล้ายคลึงกันของจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	

มีหลักฐานให้เห็นในช่วงระหว่างที่พระองค์ก�าลัง

ศึกษาอยู่ที่รัสเซีย	 เป็นเรื่องของ	“นายพุ่ม	สาคร”	

สามัญชนผู้ที่รัชกาลที่	๕	ประสงค์ที่จะส่งมาศึกษาเล่า

เรียนคู่กับจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เพื่อให้มี

คูแ่ข่งจะได้มคีวามมานะพยายาม	เรือ่งราวของ	“นายพุม่”

เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นคุณธรรม	 จริยธรรมหลาย

ประการของพระองค์	

	 “...พ่อต้องการให้เอาคนฉลาดแลให้เป็นท่ี

ไว้ใจ	รกัใคร่กนัได้ตลอดไป	...เป็นคนทีฉ่ลาดแลมคีวามรู้

ดี	ถึงไม่มีตระกูล	ก็ไม่มีใครจะทิ้งเสียไม่ใช้ได้	แลบางที

ก็จะดีที่จะได้ทำาการติดร่วมหน้าที่กันไปได้ในภาย

หน้า	...”๕ 

  ๕ ถึงลูกชายเล็ก	หน้า	๗๓

สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี	พระบรมราชินีนาถ	
ทรงฉายร่วมกับ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	

รัชกาลท่ี	๕	ฉายพระรูปหมู่กับพระราชโอรส	และ
พระบรมวงศานุวงศ์	ณ	สวนสาธารณะมัวส์เดอบูลอญ	

กรุงปารีส	คราวเสด็จประพาสยุโรป



๑๑๐

	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	 ดังกล่าวข้างต้น	 แสดงให้เห็นถึงพระราชประสงค์

ให้พระราชโอรสที่พระองค์ส่งไปศึกษาในประเทศยุโรป	ได้

รู้จักความเป็นสามัญชน	 ได้อยู่ร่วมกับคนที่ฉลาด	 คนที่ไว้ใจ

ได้	 เพื่อที่จะได้ร่วมกันเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ

ชาตต่ิอไป		การคดัเลอืกนกัเรยีนไทย	ได้จ�านวนทัง้สิน้	๑๙	คน	

มีเพียงคนเดียวที่มาจากลูกชาวบ้าน	ผ่านการสอบคัดเลือก

จากนักเรียนทั่วไป	หนึ่งเดียวนี้ก็คือ	“นายพุ่ม”	บุตรนายซุ้ย๖ 

ชาวตลาดพลู	นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ	ได้รับคัดเลือก

ในปี	พ.ศ.๒๔๓๙	นกัเรยีนไทยทัง้	๑๙	คนนี	้จะต้องกระจายเรยีน

ตามประเทศต่าง	ๆ 	ในยุโรป	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	ทรงก�าหนดให้จอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	

เข้าเรียนการทหารที่รัสเซีย	 และจะต้องคัดเลือกนักเรียนไทย

อีกคนหนึ่งจากสามัญชนให้ไปร่วมเรียนด้วย	ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้

เกดิการแข่งขนั	ท�าให้พระเจ้าลกูยาเธอมขีตัตยิะมานะไม่ยอมแพ้

นักเรียนผู ้นั้น	การคัดเลือกนักเรียนที่จะไปเป็นคู ่แข่งกับ

จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ครั้งนี้	 มี ข้ันตอน	

วิธีการพิถีพิถันอย่างยิ่ง	มีนักเรียนไทยท่ีอยู่ในข่ายคัดเลือก	

๑๐	คน	โดยมีพระยาวิสุทธิศักดิ์	 (ม.ร.ว.เปีย	มาลากุล)	

อัครราชทูตไทยประจ�าราชส�านักเซ็นต์เจมส์แห่งอังกฤษ	 เป็น

ผู้คัดเลือกระหว่างที่พักอยู่กรุงลอนดอน	ท่านทูตได้ใช้วิธี

เรียกตัวมาพิจารณาคนละ	 ๔	 วัน	 โดยท่านทูตพิจารณาเอง	

๒	 วัน	 แล้วส่งไปให้จอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรง

พิจารณาอีก	๒	วัน	โดยมี	พันโท	ซี.วี.ฮยูม	และ	ดร.เอ็ม.เอฟ.

ยาร์	 พระอภิบาลและแพทย์ประจ�าพระองค์ของเจ้าฟ้ามหา

วชิราวุธ	 (รัชกาลที่	 ๖)	 ขณะด�ารงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราช

กุมารและก�าลังทรงศึกษาอยู่ท่ีอังกฤษ	 ถวายค�าปรึกษาแก่

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ด้วย

  ๖ “นายพุ่ม	บุตรนายซุ้ย”	ชาวตลาดพลู	ไปเป็น	ผบ.ทหารม้าฮุสซาร์ที่โด่งดังของโลก,	โรม	บุนนาค,		๒	ต.ค.๒๕๕๘

นายพุ่ม	สาคร	ในชุดนายทหารฮุสซาร์



๑๑๑

หลังการพิจารณา	ท่านทูตได้มีจดหมายกราบบังคมทูลไปยังพระเจ้าอยู่หัว	กล่าวว่า	 “นายพุ่ม”	 เป็นคนไม่ใช่

บุตรผู้มีตระกูล	แต่เกิดมาเป็น	“ช้างเผือก”	กิริยาวาจาเป็นที่ชอบของคนทั้งหลาย	ฉลาดในการเล่าเรียน	อายุ	

๑๕	ปี	ทูลกระหม่อมเล็ก	(จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ)	ทรงเลือกเป็นที่หนึ่ง

	 ภายหลังการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กในปี	พ.ศ.๒๔๔๑	ความสัมพันธ์ระหว่าง

จอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	กับนายพุ่ม	มิได้เป็นเช่นคู่แข่งขันเลยแม้แต่น้อย	กลับเป็นเสมือนเพื่อนคู่

ทุกข์คู่ยาก	ทั้งคู่อาศัยอยู่ในที่พักเดียวกัน	ไปร่วมงานต่าง	ๆ	ของราชส�านักพระเจ้าซาร์	นิโคลาสที่	๒	อยู่เสมอ	

ท้ังยังต้องไปถวายปฏิบัติ	กับพระราชมารดาของพระเจ้าซาร์	นิโคลาสที่	๒	และมหาราชินีอเล็กซิสด้วย๗ 

ทัง้คูจ่ะหารอืกนัในยามทีม่ปัีญหา	และคอยช่วยเหลอืกนัในระหว่างการเล่าเรียน	พระองค์ทรงมคีวามเมตตาต่อ

นายพุ่มในหลายโอกาส	 ครั้งหนึ่งเมื่อปีนายพุ่มมีปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องความรัก	 จนถึงขั้นเอ่ยกับจอมพล	

สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ว่าอยากจะฆ่าตัวตาย๘	พระองค์ได้ทรงให้ค�าแนะน�า	ท�าให้นายพุ่มตาสว่าง	ล้มเลกิ

การตดัสนิใจครัง้นัน้ไปได้	ความสมัพนัธ์ของทัง้คูไ่ด้ห่างหายไปภายหลังจากจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	

เสด็จกลับสยาม	 ด้วยปฏิภาณที่มุ่งมั่น	 และส�านึกในพระราชภาระที่จะน�าวิชาความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ

ชาติ	 ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป	 ส่วนนายพุ่มได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าซาร์	 นิโคลาสที่	 ๒	 ให้เป็นพันเอกพิเศษ	

แห่งกรมทหารม้าฮสุซาร์	ประสงค์จะรบัราชการรบัใช้ราชวงศ์โรมานอฟต่อไป	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	

กม็ไิด้ทรงขดัขวางแต่ประการใด	เพราะทรงถอืว่านายพุม่	จะได้มโีอกาสตอบแทน	แสดงความกตญัญู	ต่อแผ่นดนิ

  ๗ ภาพเก่าเล่าต�านาน	พันเอก	พุ่มสกี้	ชีวิตแบบนี้มีคนเดียว	
  ๘ จดหมายลายพระหัตถ์จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ถึงหม่อมคัทริน	หน้า	๓๗๙

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	และนายพุ่ม	สาคร	เม่ือเข้าประจ�าการโรงเรียนเสนาธิการ



๑๑๒

  ๙ จดหมายเหตุการเมืองระหว่างประเทศ	จักรวรรดิรัสเซีย	หมวดญี่ปุ่น	
  ๑๐ ถึงลูกชายเล็ก	หน้า	๒๑๕

รัสเซียและพระเจ้าซาร์	นิโคลาสที่	๒	ผู้มีพระคุณ	ความ

เมตตาของพระองค์ยังได้ถ่ายทอดมาสู่พระองค์เจ้า

จุลจักรพงษ์	พระโอรสของจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้า

จกัรพงษ์ฯ	ด้วย	โดยทรงรบันายพุม่ซ่ึงภายหลงัได้มาท�างาน

เป็นเสมยีนทีฝ่รัง่เศสให้พ�านกักบัพระองค์	และให้ตดิตาม

รับใช้ราชสกุลจักรพงษ์จนถึงช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต

จนกระทั่งถึงแก่กรรม	เมื่ออายุได้	๗๐	ปี	

	 จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงมีพระ

เมตตาต่อบุคคลรอบข้างพระองค์เสมอ	 ไม่แต่เฉพาะ

นายพุ่ม	ครั้งหนึ่งที่	“พระยาสุรินทราชา	สยามราชภักดี

พิริยะพาหะ”	 ชื่อเล่น	 “นายนกยูง”๙	 เชื้อพระวงศ์

พระองค์หนึ่งที่ถูกส่งมาศึกษาในยุโรป	 นายนกยูง	 ต้อง

ช่วยงานราชการของสถานเอกอัครราชทูตไทย	 ในขณะ

ท่ีต้องศกึษาเล่าเรียนไปด้วย	จึงมข้ีอขัดข้องเร่ืองเก่ียวกับ

เบี้ยเลี้ยง	ที่ใช้จ่ายไม่เพียงพอ	จอมพล	สมเด็จฯ		เจ้าฟ้า

จักรพงษ์ฯ	 ทรงมีพระราชหัตถ์ถึงรัชกาลที่	 ๕	 ทันที	

เพ่ือทรงขอพระราชวินิจฉัยให้พระราชทานเงินเดือน

ในฐานะข้าราชการ	เพราะได้ช่วยปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว	

	 “...เรื่องนายนกยูง	 บัดนี้ยังว้าเหว่	 ไม่ทราบว่า

ทางไหนแน่	 ยังเป็นนักเรียนข้าราชการครึ่ง	 ๆ	 อย่างไร

เงินทองอะไร	เขาก็ยังอยู่เหมือนนักเรียน	แต่เขาต้องมา

ทำางานเช่นกับข้าราชการ	ข้าพระพุทธเจ้าอยากจะขอ

รับพระราชทานให้ได้รับเงินเดือนเสียทีเดียว	...”๑๐  
นายพุ่ม	สาคร



๑๑๓

	 นอกจากนัน้	จอมพล	สมเด็จเจ้าฟ้าฯ	จกัรพงษ์ฯ	ยงัทรงแสดงน�า้ใจต่อนาย	“พนัเอก	ฮมู	ฯ”	นายทหาร

ที่เป็นพระอาจารย์	 สอนพิเศษ	 ในช่วงเวลาที่ก�าลังทรงศึกษาวิชายุทธวิธีการรบ	 ที่โรงเรียนเสนาธิการทหาร

รัสเซียในปี	พ.ศ.๒๔๔๗		โดยมีโทรเลข	ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ความว่า

	 “...อดีตพระอาจารย์สอนพิเศษ	 คือ	 พันเอกฮูม	 ...ผู้ซึ่งไม่ได้สอนเป็นระยะเวลาหนึ่ง	 ท่านได้ให้การ

ดูแลที่ดีมากและคอยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับการศึกษาของลูก	โดยไม่เคยรับค่าตอบแทนจากพ่อเลย	

ลูกคิดว่าควรจะพระราชทานเงินสัก	 ๕,๐๐๐	 รูเบิลให้พระอาจารย์	 หากพ่อเห็นด้วย	 ลูกขอให้ส่งเงินมาทาง

โทรเลขด้วย	...”๑๑

	 มิเพียงความเมตตาที่จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	มีต่อผู้น้อย	อันนับเป็นคุณธรรมที่ควรค่าแก่

การยกย่อง	และเป็นตวัอย่างเท่านัน้	พระองค์ยงัได้ทรงแสดงออกถึงคณุธรรมด้านความกตัญญ	ูกบัผู้มพีระคณุ	

ดังมีหลักฐานในจดหมายเหตุ	 ในช่วงปี	 พ.ศ.๒๔๔๗	 ที่รัสเซียท�าสงครามกับญี่ปุ่น	 เป็นช่วงเวลาที่โรงเรียน

เสนาธิการทหารรสัเซยีต้องส่งนายทหารจ�านวนมากออกไปรบทีแ่นวหน้าทีด่นิแดนแมนจเูรีย	 (ดนิแดนทีอ่ยูต่อน

เหนือของประเทศเกาหลี	ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน)	การศกึษาของจอมพล	สมเดจ็ฯ	

เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	ต้องหยดุชะงกั	ถงึแม้สงครามคร้ังนีไ้ม่มสีาเหตอัุนใดทีเ่ก่ียวข้องกบัสยามเลย	แต่พระองค์ก็มิได้

ทรงนิง่เฉย	ตรงกนัข้าม	พระองค์ได้กราบทลูเสนอพระองค์ต่อพระเจ้าซาร์	นโิคลาสท่ี	๒	ขอเข้าไปช่วยฝึกทหาร

  ๑๑ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๓๘๓

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ศึกษาวิชายุทธวิธีการรบ	ทีโ่รงเรียนเสนาธิการรัสเซีย



๑๑๔

ใหม่	ในกรมทหารม้าฮุสซาร์	ความตอนหนึ่งในจดหมายลายพระหัตถ์ที่เขียนถึงรัชกาลที่	๕	กล่าวไว้ว่า	

	 “...โดยเหตุว่าข้าพระพุทธเจ้าได้มารับความอุปถัมภ์ของรัสเซียอยู่นานหนักหนา	 ได้รับความรู้วิชา

จากรัสเซียทั้งสิ้น	 ครั้งถึงเวลาที่เขาได้ความลำาบากอับจน	 และไม่มีคนรับราชการพอ	 ...ข้าพระพุทธเจ้าจึง

กราบทูล	เมื่อประเทศได้ความลำาบากโดยมีสงครามขึ้น	ข้าพระพุทธเจ้าจะยินดีเสียอีกที่จะไปทำาสงครามนั้น

ด้วย	 แต่หากไปไม่ได้ก็อยากจะทำาการอย่างอื่นโดยเต็มกำาลัง	 ...เมื่อกราบทูลเช่นนั้น	 เอมเปรอทั้งเอมเปรส

ทรงพอพระทัยในถ้อยคำาของพระพุทธเจ้ามาก	...	”๑๒ 

  ๑๒ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๓๔๑

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	กับกรมทหารม้าฮุสซาร์รักษาพระองค์



๑๑๕

	 การแสดงออกถึงคุณธรรมด้านความกตัญญู	 รู้คุณของจอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ครั้งนี้	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงมีจดหมายตอบด้วยความชื่นชมว่า	

	 “...หนงัสอืทีม่มีาเรือ่งทีจ่ะรบัราชการในทหารฮสุซาร์นัน้	 พ่อชอบใจมาก	 ...พ่อมคีวามยนิดีท่ีมคีวาม

คดิรอบคอบมาก”

	 ในอีกมุมหนึ่งของจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เมื่อพระองค์ทรงมีพระชันษา	๒๐	ปีเศษ	

เป็นช่วงทีพ่ระองค์ยังอยู่ระหว่างการศึกษาที่วิทยาลัยเสนาธิการทหารรัสเซียปีแรก	 ในปี	พ.ศ.๒๔๔๗	ด้วยวัย

หนุ่มแน่น	 จึงเป็นเรื่องไม่แปลกที่พระราชโอรส	 รัชทายาทจากราชอาณาจักรสยาม	 จะได้มีโอกาสพบเพื่อน

สาวชาวรัสเซียในโอกาสต่าง	ๆ 	แต่เพราะด้วยฐานะความเป็นเจ้า	ท�าให้พระองค์ไม่สามารถทรงท�าตามพระทัย

ปรารถนาในการที่จะคบหากับหญิงสาวชาวรัสเซียเกินกว่าความเป็นเพื่อนได้	 ท�าให้ทรงรู้สึกเบื่อหน่ายฐานะ

ความเป็นเจ้าอย่างมาก	ถึงกับมีพระด�ารัสว่า

	 “…การเกิดเป็นเจ้าเป็นสิ่งที่น่าเบ่ือหน่ายอย่างยิ่ง	 เพราะต้องทำาอะไรตามขนบธรรมเนียมประเพณี	

ไม่อาจทำาอะไรตามอำาเภอใจได้	ไม่ว่าจะพูดหรือทำาอะไรก็อยู่ในสายตาคนอื่นตลอดเวลา	…”๑๓

  ๑๓ ศันสนีย์	วีระศิลป์ชัย,	ศิลปวัฒนธรรม,	ฉบับเดือนเมษายน	พ.ศ.๒๕๕๖	(ทรงมีพระด�ารัสกับพระยามหิบาลบริรักษ์	
						พระอภิบาลระหว่างที่ทรงศึกษา	ณ	วิทยาลัยเสนาธิการทหารปี	พ.ศ.๒๔๔๘)

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงเป็นผู้แทนพระองค์	ร่วมงานราชพิธีต่าง	ๆ



๑๑๖

	 จอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	ทรงยดึถือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	 อันถือเป็นกฎเหล็กที่พระราชโอรสทุกพระองค์ต้องทรงปฏิบัติ	 พระจริยวัตรของพระราชโอรสทุก

พระองค์จะอยู่ในสายตาของพระอภิบาล	 ซึ่งรัชกาลที่	 ๕	 ทรงให้ความไว้วางพระราชหฤทัยให้ตามเสด็จไป

ดูแลถวายงาน	ทรงให้สิทธิพิเศษกับพระอภิบาลในการที่จะกล่าวทัดทาน	 ห้ามปรามพระราชโอรสในสิ่งท่ี

ไม่ถูกต้องได้อย่างเสรี	 และสามารถที่จะกราบทูลถึงปัญหาต่าง	ๆ	 เกี่ยวกับพระราชโอรสได้โดยตรง	ความ

ตอนหนึ่งที่รัชกาลที่	๕	ทรงตรัสกับพระอภิบาลไว้ว่า		

	 “…ให้ถือเป็นหน้าที่ซึ่งจะต้องตรวจตราระวังความประพฤติของพระบรมโอรสาธิราช	สมเด็จพระเจ้า

ลูกยาเธอ	พระเจ้าลูกยาเธอ	เพื่อจะไม่ได้ตกไปในทางความประพฤติชั่ว	…เมื่อเห็นอย่างไรให้พูดมาตรง	ๆ	จึง

จะนับว่าเป็นผู้ใหญ่ใจจงรักภักดีแท้	…”๑๔

 ด้วยเหตุดังนี้การประพฤติปฏิบัติพระองค์ของพระราชโอรสทุกพระองค์จึงไม่พ้นจากพระเนตร

พระกรรณ	จอมพล	สมเดจ็ฯ	 เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	 เป็นพระราชโอรสพระองค์หนึ่งท่ีเป็นความหวังของพระบรม

ราชชนกชนนี	เพราะเป็นพระราชโอรสที่มีพระสติปัญญาฉลาดเฉลียว	พระจริยวัตรงดงาม	ได้รับการ

บ่มเพาะด้านคุณธรรม	จริยธรรมมาตั้งแต่พระเยาว์วัย	ทั้งยังทรงอยู่ในฐานะรัชทายาทพระองค์ที่	๒	ต่อจาก

สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธฯ	พระเชษฐา	จึงยิ่งต้องทรงประพฤติปฏิบัติ	 พระองค์ตามกรอบขนบประเพณี

อย่างเคร่งครัด	 โปรดไว้วางพระราชหฤทัยให้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารบกที่รัสเซีย	 ซ่ึงขณะนั้นเป็น

ประเทศมหามติรของสยาม	 มพีระยามหบิาลบรริกัษ์ท�าหน้าทีพ่ระอภิบาล	 พระอภบิาลจงึต้องเอาใจใส่สอดส่อง

วัตรปฏิบัติของพระราชโอรสพระองค์นี้อย่างเข้มงวด

  ๑๔ ศันสนีย์	วีระศิลป์ชัย,	ศิลปวัฒนธรรม,	ฉบับเดือนเมษายน	พ.ศ.๒๕๕๖	(ทรงมีพระด�ารัสกับพระยามหิบาลบริรักษ์	
							พระอภิบาลระหว่างที่ทรงศึกษา	ณ	วิทยาลัยเสนาธิการทหารปี	พ.ศ.๒๔๔๘)



๑๑๗

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงฉลองพระองค์
ส�าหรับร่วมงานเลี้ยงที่พระราชวังฤดูหนาวของรัสเซียในปี	พ.ศ.๒๔๔๖



	 ในขณะที่จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงก�าลังอยู่ในวัยหนุ่ม	พระอิสริยยศสูงส่ง	พรั่งพร้อม

ด้วยฐานะเกยีรตยิศชาตติระกลู	ท�าให้ทรงเป็นทีส่นใจหมายปองของหญงิสาวในวงสังคมราชส�านกัรัสเซีย	 และ

แน่นอนทีจ่ะต้องมสีตรบีางนางอยูใ่นความสนพระทยัของเจ้าชายหนุม่	 ดังปรากฏข้อความในบนัทึกประจ�าวัน	

ของพระองค์กล่าวนามหญิงสาวไว้หลายคน	 เช่น	 “นาตาชา”๑๕	 ซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนร่วมเรียน	 เพราะครั้งที่

ทรงสอบวิชากฎหมายพระธรรมนูญศาลทหารได้คะแนนสูงสุด	ทรงบันทึกไว้ว่า	

	 “…ฉันไม่มีทางที่จะได้คะแนนตำ่าไปกว่านี้	 เพราะนาตาชาบอกว่า	 จะคิดถึงฉันตลอดเวลาระหว่างที่

เรียนวิชานี้	…”

	 ทรงบันทึกถึง	“มาชิลเด	คเซสซินสกายา”	(Mathilde	Kchessinskaya)	นางระบ�าปลายเท้าซึ่งทรง

ใฝ่พระทัยหลงใหล	 เพราะความงาม	ความร่าเริงแจ่มใสมีชีวิตชีวา	นางจึงเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มใน

สังคมชั้นสูงของรัสเซีย	 โดยเฉพาะในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์หนุ่ม	ๆ	ท�าให้เกิดการแข่งขันที่จะพิชิตหัวใจของ

หญิงสาว	เจ้าชายสยามเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ร่วมในการแข่งขันนั้นด้วย	ปรากฏหลักฐานในบันทึกรายวัน

ที่ทรงบันทึกเกี่ยวกับหญิงสาวผู้นี้ครั้งที่เสด็จไปชมการแสดงของเธอว่า

	 “…โชคร้ายที	 แกรนด์ดุคแชร์จเสด็จไปชมการแสดงด้วย	 และ	ค.ก็ทำาท่าทางให้รู้ว่าพระองค์เสด็จอยู่

ในที่นั้นด้วยการไม่โค้งมาที่ฉันตรง	ๆ	 เพียงแต่สบสายตากับฉันเท่านั้น	 และหันไปโค้งให้กับผู้ชมอื่น	 ๆ	ความ

คิดที่ว่าแกรนด์ดุคทรงหึงฉันเป็นเรื่องน่าหัวเราะสิ้นดี	 แต่ฉันก็ยอมรับว่าฉันรักในตัวเธออยู่เหมือนกัน	 เพราะ

เธอช่างเป็นหญิงสาวที่มีเสน่ห์	น่ารัก	น่าชื่นชม	ทำาให้ฉันเบิกบานชุ่มชื่นใจได้อย่างน่ามหัศจรรย์	…”๑๖ 

	 ปัญหาด้านความรักของพระองค์กับหญิงสาวชาวรัสเซียซึ่งพร้อมที่จะสานสัมพันธ์รัก	 ท�าให้จอมพล	

สมเดจ็ฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ต้องทรงหักห้ามพระทัย	 ด้วยทรงยึดคุณธรรม	 และสามัญส�านึกที่ดี	 ที่ทรงระลึก

อยู่เสมอถึงสถานะท่ีถูกส่งมาเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีนั้น	 ส�าคัญยิ่งกว่าความรู้สึกส่วนพระองค์	 ความมีคุณธรรม	

จริยธรรมของจอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 นี่เองที่เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้พระองค์ไม่หลงตกลงไปใน

ทางเสื่อม	จนอาจจะกระทบกับการเรียนที่รัสเซียท�าให้ไม่ทรงส�าเร็จการศึกษาได้

	 จิตส�านึกอันดีงามของ	จอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน	๘	ปีที่ทรง

ศึกษาในรัสเซีย	 ทรงยึดถือคุณธรรม	 จริยธรรมไว้สูงสุด	 เห็นได้จากความประพฤติที่ได้รับค�าชม	 ผลการเรียน

ที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม	 และเกียรติยศที่ได้เข้ารับราชการในกรมทหารม้าฮุสซาร์	 ทั้งยังรับพระราชทานเครื่อง

ราชอิสริยาภรณ์เซนต์อันเดรย์	ชั้นสายสะพาย	และตราอัศวินพร้อมกระบี่	เซนต์วลาดิเมียร์	ชั้นท่ี	๔

  ๑๕ https://www.silpa-mag.com/quotes-in-history/article_41713
  ๑๖ เว็บไซด์เดียวกัน	

๑๑๘



(The	Knight	Fourth	Class	with	Swords	of	The	Order	

of	Saint	Vladimir)๑๗		อนัถอืเป็นเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์

ชัน้สูงสดุของรัสเซยี	พระเจ้าซาร์	นโิคลาสที	่๒	อนัหมายถงึ

เกียรติยศสูงสุดที่ชาวต่างชาติพึงจะได้รับ	 จากรัสเซีย	

เจตจ�านงค์	 และส�านึกที่ดีของจอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้า

จักรพงษ์ฯ	 น�ามาซึ่งความส�าเร็จ	 ภายหลังจากเสด็จนิวัติ

กลับสยามในปี	 พ.ศ.๒๔๔๙	 พระองค์ทรงตั้งมั่นในความ

ดีงาม	 และอุดมคติที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่	 น�าความรู้

ที่ได้รับมาถ่ายทอด	 สร้างสรรค์	 สิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติอย่างไม่ย่อท้อ	มรดกส�าคัญมากชิ้นหนึ่งท่ี

พระองค์ทรงมอบไว้ให้แก่เหล่าทหารไทยคอื	 “พงศาวดาร

ยุทธศิลปะ”

	 พงศาวดารยทุธศลิปะ	เป็นต�ารบั	 (ต�าราทีร่วบรวม

ไว้เฉพาะเรื่อง)	ที่แสดงให้เห็นว่า	วิธีกระท�าสงครามที่

ใช้กนัในโลกนีเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างไร๑๘	จอมพล	สมเดจ็ฯ	

เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงเริ่มแต่งไว้ตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๔๔๙	

พระองค์ได้เขยีนค�าอทุศิ	 ซึง่เป็นแบบอย่างของผูแ้ต่งหนงัสอื

ในประเทศยโุรปมอบแก่จอมพลเจ้าพระยาพีย่าเธอ	กรมหลวง	

นครไชยศรีสุรเดช๑๙ พระเชษฐาต่างพระมารดา		ทีพ่ระองค์

สนิทสนมต้ังแต่พระเยาว์วยั	กรมหลวงนครไชยศรีสรุเดช	

เป็นท้ังผูบ้งัคับบญัชา	และครูผูท้ีค่อยให้ค�าแนะน�า	สัง่สอน

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	เมือ่กลบัมารบัราชการ

ทหารทีส่ยาม	ค�าอทุศิของพระองค์แสดงออกถงึความกตัญญู	

รู้คณุ	อนัถือเป็นคณุธรรมสูงสุดของผู้เจริญ	ใจความว่า

๑๑๙

  ๑๗ https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Recipients_of_the_Order_of_St._Vladimir,_4th_class	บุคคล
							ส�าคัญที่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในระดับเดียวกันกับจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	คือ	
							พระเจ้าจอร์จที่	๖	แห่งอังกฤษ
  ๑๘ ค�าน�า	พงศาวดารยุทธศิลปะ	หน้า	ก
  ๑๙ พระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช	กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช	ส�านักหอสมุดแห่งชาติ	
							พ.ศ.๒๔๕๙

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ฉลองพระองค์
เต็มยศนายพันเอกพิเศษ	ประจ�ากรมทหารม้าฮุสซาร์	

แห่งพระเจ้าซาร์	นิโคลาสที่	๒



	 “ตั้งแต่เริ่มแรกท่ีข้าพเจ้าจะลงมือเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้	 ก็ได้มีความตั้งใจไว้ว่าจะประกาศอุทิศ

ถวายแด่จอมพลพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช	 ที่ข้าพเจ้าถือว่าเป็นผู้มีพระคุณแก่ข้าพเจ้าเป็น

อันมาก	ได้เป็นผู้คุ้นเคยสนิทสนมรักใคร่กันมาแต่ยังเยาว์	เป็นผู้แนะนำาหนทางการศึกษาของข้าพเจ้าใน

ยุโหรป	 ครั้งเสร็จการศึกษาข้าพเจ้าได้กลับเข้ามารับราชการฉลองพระเดชพระคุณในกองทัพบกสยาม	 ก็ได้

เป็นผู้ทรงปกครองบังคับบัญชา	 ทรงสั่งสอนชี้แจงให้ทราบทางการ	 ให้รู้จักหนักเบา	 ให้รู้จักปฏิบัติตนในทาง

ที่ชอบ	ให้รู้จักใช้ความคิด	ให้รู้จักดำาเนินการ	นับว่าเป็นองค์อาจารย์ที่อบรมปลูกฝังเป็นลำาดับมา	จนข้าพเจ้า

สามารถรับราชการในตำาแหน่งอันสูงอยู่ได้	ณะบัดนี้	พระคุณของพระองค์ท่านล้นพ้นหาที่เปรียบมิได้”๒๐

	 คุณธรรมที่เป็นส�านึกที่ดี	 ที่จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 แสดงให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับ

บญัชานัน้	มหีลายครัง้	หลายโอกาส	ตวัอย่างหน่ึงในงานเลีย้งทีก่ระทรวงกลาโหม	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ

ได้มีพระด�ารสักบันายทหารชัน้ผูใ้หญ่	ทีม่าร่วมงานเล้ียงครัง้น้ันว่า	พระองค์ทรงรูส้กึกบัทหารทกุคนว่า	เป็นเพือ่น

นายทหาร	ผู้บังคับบัญชา	ควรต้องแบ่งเวลา	ลงไปดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา	เพื่อจะได้มีความรักสามัคคี	ก่อให้เกิด

ขวัญก�าลังใจแก่หน่วยทหาร

	 “...ข้าพเจ้าขอกล่าวตอบแห่งสุนทรพจน์ของท่าน	 ในตอนข้างท้ายซึ่งมีว่า	 ข้าพเจ้าได้ให้เกียรติยศ

แก่ท่าน	 โดยมาเข้าที่ชุมนุมรื่นเริงพร้อมกับท่านโดยมิได้ถือตัวอย่างใดนั้น	 ข้าพเจ้าขอกล่าวว่าข้าพเจ้ามิได้คิด

ดังนั้นเลย	 เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าท่านกับข้าพเจ้าก็เป็นเพื่อนนายทหารด้วยกัน	 ซึ่งควรจะสมาคมกลมเกลียว

กันอยู่เสมอ	 ...ข้าพเจ้าขอถือโอกาสตักเตือนนายทหารทั้งหลายที่ได้มาชุมนุมอยู่ในที่นี้	 ซึ่งโดยมากย่อมเป็นผู้

บังคับบัญชาชั้นสูง	 ๆ	 	 อยู่แล้วว่าขอได้นำาคำาทักท้วงของข้าพเจ้า	 ไปอบรมผู้น้อยซึ่งอยู่ในใต้บังคับบัญชา	 ให้

รู้จักแบ่งเวลาและมีนำ้าใจดังข้าพเจ้ากล่าว	และตัวท่านผู้เป็นผู้บังคับบัญชาก็ต้องประพฤติตนให้เป็นเยี่ยงอย่าง

อันดีด้วย	จึงจะได้ประโยชน์ดีดังว่ามานั้น”๒๑ 

	 ประจักษ์พยานที่ส�าคัญที่สุด	 ในการศึกษาคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ที่

ควรค่าแก่การถือเป็นแบบอย่างของจอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 เห็นได้จากเนื้อหาในค�าอุทิศของ

หนังสือพงศาวดารยุทธศิลปะ	 ที่พิมพ์ออกเป็นครั้งที่	 ๒	 ในปี	 พ.ศ.๒๔๖๓	 เพื่อเป็นที่ระลึกในงานพระศพ

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงแสดงออกด้วยความ

อาลัย	 อาวรณ์	 รวมท้ังความรักท่ีมีต่อน้องชายคนเล็ก	 ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา	

ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณพระมหากษัตริย์ด้วยความจริงใจ	ความว่า

๑๒๐

  ๒๐ ค�าอุทิศ	พงศาวดารยุทธศิลปะ	
  ๒๑ จอมพล	สมเด็จ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ,	พระด�ารัสตอบในการดื่มถวายพระพร	
							ณ	สโมสรกลาโหม	พ.ศ.๒๔๕๗	



๑๒๑

	 “...ได้อยูด้่วยกนั	เหน็หน้ากนัมาแต่เลก็จนโต	ได้ไปศกึษาวชิาในต่างประเทศอยูเ่กอืบจะพร้อม	ๆ	กนั

สนิทสนมย่ิงกว่าผู้อื่น	จนทายใจกันถูกก็ว่าได้	ท่านผู้อ่านบางคนเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้บางทีอาจจะออกยิ้ม	ๆ	

ละกระมัง	และอาจจะนึก	ๆ	ในใจว่าน้องชายคนเล็กกับข้าพเจ้านั้นถูกกันเสมอจริง	ๆ	ฤา	?	ข้าพเจ้าขอกล่าว

ตามจริงใจว่า	 แน่ทีเดียวข้าพเจ้ากับเธอได้มีความเห็นไม่ตรงกันอยู่บ้างในคดีบางเรื่องบางเวลา	 แต่การที่เป็น

เช่นนี้ข้าพเจ้ากลับเห็นว่า	 เปนสิ่งซึ่งทำาให้ข้าพเจ้ารักเธอมากขึ้น	 เพราะการที่เธอกล้าแสดงความเห็นไม่ตรง

กับข้าพเจ้าบ้างบางครั้งบางคราวนั้น	 เปนพยานแห่งความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นคุณธรรม	 จริยธรรมที่มีอยู่ใน

สันดารของเธอ,	และว่าเธอตั้งใจให้ข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นประเด็นอีกฝ่าย	๑	ของคดี,	 เพื่อจะได้ชั่งนำ้าหนักได้โดย

ถ่องแท้...ถึงแม้ว่าตัวเธอเองจะมีความเห็นไม่ตรงกับข้าพเจ้าในคดีใด	ๆ	ก็ดี,	แต่เมื่อข้าพเจ้าได้วินิจฉัยเด็ด

ขาดแล้ว	น้องชายเล็กมิได้เคยทำาการกีดขวางหรือนิ่งเฉยเสียให้เสียการเลย,	แต่ตรงข้ามเธอได้ช่วยบันดาลให้

กิจกรรมนั้นดำาเนินไปโดยสดวกเปนผลสำาเร็จทุก	ๆ	ครั้งนอกจากทีเธอเปนน้องผู้ที่ข้าพเจ้ารักมากที่สุด,	เธอยัง

ได้เปนที่ปฤกษาและผู้ช่วยในราชการอย่างดีที่สุดหาผู้ใดจะเสมอเหมือนมิได้.	 โดยเหตุที่ข้าพเจ้าเปนผู้ที่มีอายุ

มากกว่าเธอ,	ข้าพเจ้าจึ่งได้เคยหวังอยู่ว่าจะ	ได้อาศัยกำาลังของเธอต่อไปจนตลอดชีวิตของข้าพเจ้า	ฉะนั้นเมื่อ

เธอได้มาสิ้นชีวิตลงโดยด่วนในเมื่อมีอายุยังน้อย,	 ข้าพเจ้าจะมีความเศร้าโศกอาลัยปานใดขอท่านผู้ท่ีได้เคย

เสียพี่น้อง	และศุภมิตร์ผู้สนิทชิดใจจงตรองดูเอาเถิด...”				



 คณุธรรม	จรยิธรรม	ความดงีามทีถ่กูปลกูฝังข้ึนในจติใจตลอดพระชนม์ชพีของจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้า

จกัรพงษ์ฯ	 จนเกดิเป็นจติส�านกึอนัประเสรฐิน้ัน	 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	 พระเชษฐาธริาชของ

พระองค์ได้ทรงสะท้อนให้เหน็ในค�าอทุศิอย่างชดัเจน	นบัเป็นแบบอย่างท่ีดทีีค่วรค่าแก่การยกย่องเป็นแบบอย่าง

ต่อไป		
๑๒๒

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	และจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	



๑๒๓



๑๒๔

พระจริยวัตรของ

จอมพล สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ภูวนำรถ 

กรมหลวงพิศณุโลกประชำนำรถ 

ที่ควรค่ำแก่กำรเป็นแบบอย่ำงของทหำรอำกำศ 

ควำมมีวินัย (Discipline)



๑๒๕

 พระจริยวัตรของ จอมพล สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ฯ ที่ควรค่ำแก่กำรเป็นแบบอย่ำง

ของทหำรอำกำศ ประกำรที่ ๔

 ควำมมีวินัย (Discipline)

	 หมายถึง	การปฏิบัติตามระเบียบ	กฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	ให้เรียบร้อยดีงาม	ตามแบบแผน	

ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน		



๑๒๖

	 จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงศึกษาภาษารัสเซียกับครูสอนภาษาช่ือ	นาย	“พาเวล	อาร์ดาเชพ”	

นักประวัติศาสตร์ชาวรัสเซีย	ที่เมืองแคมเบอร์ลี่	 ประเทศอังกฤษ	 เมื่อปลายปี	 พ.ศ.๒๔๔๐	ก่อนจะเสด็จเดิน

ทางไปรัสเซีย	พระองค์ทรงมีวินัยและความมุ่งมั่นที่จะเล่าเรียนให้เข้าใจจนสามารถพูดภาษารัสเซียให้ได้	ด้วย

ความต้ังใจท่ีจะสร้างความประทับใจให้พระเจ้าซาร์	นิโคลาสท่ี	๒	ในการเข้าเฝ้าคร้ังแรกในเดือนพฤษภาคม	๒๔๔๑	

ความตั้งใจนี้แสดงให้เห็นในจดหมายลายพระหัตถ์ที่พระองค์ทรงเขียนถึงพระราชบิดาพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ความตอนหนึ่งว่า	

 “...ข้าพระพุทธเจ้าหวังด้วยเกล้า	ฯ	อยู่ว่าในห้าเดือน	จะต้องเรียนให้รู้บ้าง	...แล้วจะไปพูดถวายเอม

เปรอ	คงจะตกพระทัยเพราะว่าอยู่ในเมืองอิงแลนด์อะไร	พูดรัสเซียได้	...”๑

 	 ภาษารัสเซียเป็นภาษาท่ีเรียนรู้ได้ยากท่ีสุดในโลกภาษาหน่ึง	ครู	“อาร์ดาเชพ”	สามารถพูดภาษาฝร่ังเศส

ได้คล่องแคล่วแต่ภาษาอังกฤษไม่สู้จะใช้การได้นัก	การส่ือสารกับจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	น่าจะมีปัญหา

อยู่บ้างไม่มากก็น้อย	เน่ืองจากพระองค์ทรงศึกษาเรียนรู้มาเฉพาะภาษาอังกฤษ	จดหมายของครู	“อาร์ดาเชพ”	

ท่ีมีถึงครอบครัวได้กล่าวถึงพระองค์หลายคร้ัง	ช่วงแรกในเดือนพฤศจิกายน	ครู	“อาร์ดาเชพ”	ได้กล่าวถึงความ

ไม่ม่ันใจว่าการเรียนการสอนจะประสบความส�าเร็จหรือไม่	 เน่ืองจากมีเวลาส้ันมากเพียง	 ๕	 เดือน	 ขณะท่ีการ

เรียนตามปกติจะใช้เวลาถึง	๒	ปีเต็ม	ครู	“อาร์ดาเชพ”	ได้เขียนเล่าให้ครอบครัวของเขาฟังว่า

	 “...คำาถามต่อไปคือ	พระองค์จะทรงเรียนรู้ได้มากเท่าไหร่ในระยะเวลา	๕	 เดือน	พระองค์ไม่เคยพูด

รัสเซียหรือฝรั่งเศสมาก่อนเลย	...”๒

	 เม่ือเวลาผ่านไปได้เดือนเศษ	จดหมายของครู	“อาร์ดาเชพ”	ท่ีแสดงความรู้สึกต่อลูกศิษย์ผู้น้ีก็เปล่ียนไป

	 “...สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ผู้ซึ่งทำาได้เกินความคาดหวังของผมมาก	 พระองค์มีพัฒนาการอย่าง

รวดเร็ว	 ผมไม่เคยสอนนักเรียนที่ตั้งใจ	 และมากความสามารถเท่านี้มาก่อน	 ...การเรียนการสอนของพวกเรา

กำาลังไปได้ด้วยดี	พระองค์ทรงตั้งใจเรียนอย่างไม่น่าเชื่อและไม่เคยบ่นอะไรเลย	ผมรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่าง

มากกับความพยายามของพระองค์	 เนื่องจากทรงสามารถเรียนหนักเป็นระยะเวลา	๒	หรือ	๒	ชั่วโมงครึ่งได้	

โดยพัก	๑๐	 -	๑๕	นาทีเพียงครั้งเดียว	 ...ผมมักจะทูลถามท่านเป็นภาษารัสเซียว่า	“เหนื่อยไหม”...ทรงตอบ

กลับเป็นภาษารัสเซียว่า	“ยังไม่เหนื่อย...”

 ๑ ถึงลูกชายเล็ก	หน้า	๔๗
 ๒ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๕๗	



๑๒๗

	 ครู	“อาร์ดาเชพ”	ยังแสดงความประทับใจในจดหมายฉบับต่อมาด้วยว่า	

	 “...ผมขอสารภาพว่า	ผมประทับใจในสมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ที่มีพระชนม์	๑๗	พรรษาเป็นอย่าง

มาก	 เพราะทรงเลือกที่จะเรียนแทนการพักผ่อนหรือเล่น...ท้ายที่สุดพระองค์ทรงเขียนและอ่านภาษารัสเซีย

ได้เป็นประโยคปฏิเสธและประโยคเชื่อมเล็กน้อย	อีกทั้งยังทรงจำาบทกวีสั้น	ๆ	ที่ชื่อว่า	“Mountain	Peaks”	

ได้ขึ้นใจ	...”

	 หลังจาก	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กรัสเซีย	

หรอื	Corps	des	Pages	ณ	กรงุเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก	ในปี	พ.ศ.๒๔๔๑	พระองค์ได้ทรงเร่ิมต้นชวีตินกัเรียนทหาร

ตัง้แต่บดันัน้	ทรงมคีวามมุง่มัน่และตัง้ใจทีจ่ะศกึษาเรยีนรู้ในวชิาการต่าง	ๆ	อย่างเต็มท่ี	บนัทึกของผู้อ�านวยการ

โรงเรียนนายร้อยมหาดเล็ก	นายพล	“นิโคไล	อะเล็กไซวิตช์	เอเปชิน”	ด�ารงต�าแหน่งในช่วงปี	พ.ศ.๒๔๔๓	-	

๒๔๔๙	ซึ่งเป็นช่วงที่	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ก�าลังทรงศึกษาอยู่ในชั้นปีที่	๓	ได้บันทึกถึงพระองค์

ไว้ว่า

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ขณะศึกษาท่ีโรงเรียนเสนาธิการ	รัสเซีย



๑๒๘

  ๓ ถึงลูกชายเล็ก	หน้า	๑๑๑
  ๔ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๑๒๔	

	 “...ในขณะที่ทรงศึกษาที่สถาบันนี้	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ยังได้ศึกษาภาษาฝรั่งเศส	 เยอรมัน	

อังกฤษ	 และนิติศาสตร์อีกด้วย	 พระองค์มีความสามารถดี	 ทรงงานหนักและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน	 ๆ	

เสมอ	 และมีความประพฤติดี	 เคารพพระอาจารย์	 และเจ้าหน้าที่	 ทรงยึดถือวินัยอย่างไม่มีข้อยกเว้น	 และไม่

สร้างปัญหาใด	ๆ	เลยในระหว่างการศึกษาของพระองค์ที่นี่	...”๓  

	 การเข้ารบัศกึษาในโรงเรยีนนายร้อยมหาดเลก็รสัเซยีนัน้	ผูอ้�านวยการโรงเรยีนได้จดัให้ร้อยเอก	“ครลูอฟ”

เป็นพระพี่เลี้ยง	เพื่อคอยให้ค�าแนะน�า	ดูแล	และช่วยเหลือในเรื่องต่าง	ๆ 	เพราะความเป็นห่วงจากพระเจ้าซาร์

นโิคลาสที	่๒	ทีเ่กรงว่า	จอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	จะทรงประสบกบัความยากล�าบากในการปรับตัว	

และการสื่อสารด้วยภาษารัสเซียกับเพื่อนร่วมรุ่น	 รายงานจากนายร้อยเอก	“ครูลอฟ”	ถึงพระยาสุริยานุวัตร	

(เกิด	บุนนาค)	อัครราชทูตสยาม	ณ	กรุงปารีส	กลับแสดงความชื่นชมในความสามารถของพระองค์	มีใจความ

ส่วนหนึ่งว่า	

 “...ด้วยความรู้สึกประหลาดใจและยินดียิ่ง	 ผมรู้สึกชื่นชมในความสามารถและพลังอันยิ่งใหญ่ของ

สมเด็จ	ฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ที่	ทุ่มเทให้กับการเรียน	ทรงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในวิชาวิทยาศาสตร์	นอกจาก

นี้ยังทรงเข้าใจภาษารัสเซียได้ดีเยี่ยม	 ...ผมไม่ได้พยายามยกยอสมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์หรือพยายามจะพูด

เกินเหตุ	แต่ผมอดไม่ได้จริง	ๆ	ที่จะกล่าวว่า	เมื่อเทียบกับเด็กคนอื่น	ๆ	ที่รุ่นราวคราวเดียวกันแล้ว	คงมีเด็กที่

มีความเข้าใจในทุก	 ๆ	 ด้านเช่นพระองค์เพียงไม่กี่คนเท่านั้น	 ทรงเป็นบุคคลที่สมควรจะได้รับการชื่นชมอย่าง

แท้จริงในหมู่ผู้ที่รู้จักพระองค์	...”๔ 

 จอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	ทรงปฏบิติัตนเป็นตัวอย่างในเร่ืองความเป็นทหาร	ด้วยการยดึถือ

ในระเบยีบวนิยัอย่างเคร่งครดัตลอดช่วงเวลา	 ๘	 ปีของการศกึษาท่ีโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็ก	 และวทิยาลัย

เสนาธกิารทหาร	 ส่งผลให้การประเมนิผลจากการสอบไล่ในสองสถาบนั	 พระองค์ได้คะแนนสูงท่ีสุดในชัน้เรียน	

ทัง้ยงัได้อนัดบัหนึง่จากทัง้สองสถาบนั	 เมือ่จอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงกลับมารับราชการท่ีสยาม

ภายหลงัส�าเรจ็การศกึษาจากรสัเซยี	เมือ่ปี	พ.ศ.๒๔๔๙	พระองค์ทรงด�ารงต�าแหน่งผูบ้ญัชาการโรงเรยีนนายร้อย

ทหารบก	ทรงปรบัปรงุหลกัสตูรการศกึษาและปรบัเปลีย่นโครงสร้างการเรยีนการสอนนกัเรยีนนายร้อยใหม่ทัง้หมด	

สิง่หนึง่ทีพ่ระองค์มุง่เน้นและให้ความส�าคญัอยูเ่สมอ	คอืทหารจักต้องเป็นผู้ท่ียดึถือวนิยั	ต้องเป็นผู้ปฏบิติัตนให้

อยู่ในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้ส่วนรวมมีความเรียบร้อย	 หลายโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระด�ารัสต่อ

บรรดาลกูศษิย์นกัเรยีนนายร้อยถงึความเป็นทหาร	ดงัพระด�ารัสตอนหนึง่ว่า



๑๒๙

 “...นายทหารนั้นไม่ใช่มีแต่หน้าท่ีจะต้องปฏิบัติการด้วยตนเองเท่านั้น	และไม่ใช่ต้องอยู่ใต้บังคับ

บัญชาเท่านั้น	 กับนอกจากท่ีจะต้องการแสดงการรักษา	 ยุทธวินัย	 ความกล้าหาญ	 ความว่องไวในการ

ปฏิบัติการและความพร้อมใจท่ีจะสละชีวิตของตนเอง	 ทั้งนี้ด้วยตนของตนเองแล้ว	 ยังต้องทำาตนให้เป็น

ตัวอย่างอันดีสำาหรับพลทหารท่ัวไปอีกช้ัน	๑	...”๕ 

  ๕ จอมพล	สมเด็จ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ,	พระนิพนธ์เรื่อง	หัวข้อยุทธวิธีทั่วไป,	
					หน้า	๖๙

รัชกาลท่ี	๖	และจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ร่วมถ่ายภาพหมู่นายทหาร



๑๓๐

  ๖ พจนานุกรม	ฉบับราชบัณฑิตสถาน	
  ๗ พจนานุกรมแปล	ไทย-ไทย	อ.เปลื้อง	ณ	นคร
  ๘ จอมพล	สมเด็จ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ,	พระนิพนธ์เรื่อง	หัวข้อยุทธวิธีทั่วไป,	
					หน้า	๖๑

	 “ยุทธวินัย”๖	ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานหมายถึง	“กฎของการรบ”	แต่ตามนัยที่จอมพล	

สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	มีพระด�ารัสกับนักเรียนนายร้อยนั้น	หมายถึง	“กฎของทหาร”๗	ที่ต้องยึดถือและ

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ทหาร	 พระองค์ทรงให้ความส�าคัญ

กับ	“ยุทธวินัย”	และการรักษาเกียรติยศความเป็นทหารอย่างสูง	พระด�ารัสของพระองค์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

ครั้งหนึ่งใจความว่า

	 “...นายทหารเป็นผูร้กัษาเกยีรตคิณุ	รกัษาตำานานและยทุธวนิยั	 ซ่ึงเป็นหลักสำาคญัของกองทัพ	 ต้องมี

นำา้ใจอ่อนโยนต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา	สำาหรบัผูท้ีเ่สมอกัน	ต้องมคีวามรักใคร่และพยายามช่วยเหลืออดุหนนุกนัเอง	

ต้องรกัษาความประพฤต	ิ และแสดงกรยิาทีง่ดงามและเคร่งครัด	 ปราศจากความบกพร่อง	 ซ่ึงจะให้เป็นทาง

เสือ่มเสยีเกยีรตยิศทีต่นม	ี ต้องฟังคำาสัง่ผูบ้งัคบับญัชาเหนอืตนโดยแน่นอน	สำาหรับบ้านเกดิเมอืงนอนต้องยอม

เสยีสละเลอืดเนือ้	 นายทหารย่อมมหีน้าทีต่่าง	 ๆ	 มากมาย	 ซ่ึงตนต้องทำาไปโดยละเอยีดลออ	 หน้าท่ีนีม้ท้ัีงทาง

ตรงคอืทีป่รากฏในกฎข้อบงัคับว่านายทหารต้องทำา	 ท้ังหน้าท่ีทางอ้อมซ่ึงใจของตนเองรู้สึกว่าต้องกระทำา	 เพ่ือ

รกัษาเกยีรตคิณุและความสจัจะของตน	นายทหารต้องเพ่ิมพูนความดีของตน	ในทางการทหารอยูเ่สมอ...”๘

 การยดึมัน่ในการรกัษาวนิยัทหารของ	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 อย่างเข้มงวดนัน้	 ได้ถูก

ถ่ายทอดมาสูพ่ระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าจลุจกัรพงษ์	พระโอรสพระองค์เดียวของจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้า

จกัรพงษ์ฯ	กบัหม่อมคทัรนิ	ณ	พศิณโุลก	ในปี	พ.ศ.๒๔๕๘	จอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	เสนาธกิารทหารบก

ในขณะนั้น	ได้ทรงมอบหมายให้พระสารสาสน์พลขันธ์	เป็นผู้สอนหนังสือในฐานะเป็นครูคนแรกแก่พระโอรส

วยั	๗	ปี	ทีว่งัปารสุกวนั	โดยเดมิทสีมเดจ็พระศรพีชัรินทราบรมราชินนีาถ	พระบรมราชชนน	ีพระพันปีหลวง	มี

พระประสงค์ให้พระนัดดาเข้าโรงเรียนราชินี	แต่พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์	ไม่ทรงยินยอม	ต่อมาจากนั้นอีก	๒	ปี

คอื	ในปี	พ.ศ.๒๔๖๐	พระองค์เจ้าจลุจกัรพงษ์	กไ็ด้เสดจ็เข้าศกึษาในโรงเรยีนนายร้อยชัน้ประถม	ทีถ่นนราชด�าเนินนอก	

ตามกฎของโรงเรียนนายร้อยประถมนักเรียนทุกคนต้องเข้าเป็นนักเรียนกินนอน	แต่เนือ่งจากหม่อมแม่เหน็

ว่า	ยงัเดก็เกนิไป	จอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	กท็รงอนโุลมให้ใช้เวลาเรียนท่ีโรงเรียนนายร้อยประถมอยู	่

๔	ปี	จนจบ	พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์	ทรงแต่งหนังสือที่มีชื่อเสียงมากเล่มหน่ึงในประวัติศาสตร์ของไทย	

ชือ่	“เกดิวงัปารสุก์”	เน้ือหาบางตอนได้ถ่ายทอดความรู้สกึต่อพระบดิา	ในวนัท่ีถกูส่งไปเรยีนทีโ่รงเรยีนนายร้อย

ชัน้ประถม	พร้อมกบัพระสหายที่เป็นพระโอรสของเจ้านายพระองค์อื่น	ๆ	ไว้ว่า



๑๓๑

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	และพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์



 “...วนัทีข้่าพเจ้าไปโรงเรยีนวนัแรก	...ดเูหมอืนเราไปถึงโรงเรียนเช้าตรู่	๐๖๓๐	นาฬิกา	พระสรชาญ	ฯ

พาข้าพเจ้าไปหานายพนัเอกพระอปุเทศทวยหาญ	เวลานัน้เป็นเจ้ากรมยทุธศกึษาทหารบก	ทัง้เป็นผู้ร้ังผู้บงัคบัการ

โรงเรียนนายร้อยช้ันประถม	 ...ข้าพเจ้าถูกนำาตัวเข้าไปหาท่านในห้องทำางาน	 พระคุณได้ลุกขึ้นถวายคำานับ

รบัรองข้าพเจ้าอย่างด	ีบอกให้นัง่ลง	พอข้าพเจ้านัง่ลง	พระคณุกเ็ลิกแสดงความเคารพต่อเจ้านายเล็ก	ๆ	กลับ

เปลีย่นเป็นคำาพดูอย่างผูบ้งัคบัการเตม็ที	่อธบิายว่าพ่อได้ส่ังห้ามมใิห้นายทหารหรือครูผู้ใดลดหย่อนให้ทางยทุธ

วนิยัแก่ข้าพเจ้าใด	ๆ	เลย	ต้องทำาเหมอืนนกัเรยีนคนอืน่	ๆ	ทุกประการ	 ถ้ามฉิะนัน้จะถูกกร้ิว	จนถึงอาจจะถูก

ออกจากราชการก็ได้	ท่านแนะนำาให้ข้าพเจ้ารักษาวินัย	แสดงความเคารพต่อนายทหารและครู	ต้ังอกต้ังใจ

เล่าเรยีน	และทำาการฝึกหดัอย่างด	ี...”๙

  ๙ พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์,	เกิดวังปารุสก์ฉบับสมบูรณ์	หน้า	๙๗	
๑๓๒

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์



เหตุกบฏ ร.ศ.๑๓๐ 

	 ในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	หลังจากพระองค์ขึ้นครองราชย์ได้ราวปีเศษ	

ทางการสืบทราบว่ามีคณะนายทหารและพลเรือนกลุ่มหนึ่งจัดตั้งสมาคม	“อานาคิช”	(Anarchist)	หรือคณะ	

ร.ศ.๑๓๐๑๐ โดยมีเป้าหมายหลักคือต้องการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มา

เป็นระบอบประชาธปิไตย	 โดยให้พระมหากษตัรย์ิพระราชทานรัฐธรรมนญูและให้อยูภ่ายใต้กฎหมาย	 เหมอืน

พระมหากษตัรย์ิของประเทศองักฤษหรอืพระมหาจกัรพรรดิของประเทศญีปุ่น่	 แต่การลงมอืกระท�าไม่ส�าเร็จ	

เนือ่งจากทางการได้เข้าจบักมุผู้ร่วมก่อการส�าคญัในวนัศกุร์ท่ี	๑	มนีาคม	๒๔๕๔	(ร.ศ.๑๓๐)	จ�านวนสองคนคอื	

ร้อยตร	ีเหรยีญ	ศรจีนัทร์ ๑๑ 	กบัร้อยตร	ีจรญู	ษตะเมษ	นายทหารกรมทหารราบท่ี	๑๒	รักษาพระองค์	และได้

จับกุมตัว	ร้อยเอก	ขุนทวยหาญพิทักษ์	(หมอเหล็ง	ศรีจันทร์)	ผู้บังคับกองพยาบาลโรงเรียนนายร้อยทหารบก	

ผูเ้ป็นหวัหน้าผูก่้อการ	รวมทัง้นายทหารผูร่้วมขบวนการท่ีส�าคญัหลายคน	เช่น	ร้อยโท	จรูญ	ณ	บางช้าง	สังกดั

กรมพระธรรมนญูทหารบก	ร้อยตร	ีเนตร	พนูววิฒัน์	สังกดักองปืนกลท่ี	๑	และร้อยตรี	เจือ	ศลิาอาสน์	สังกดั

กรมทหารปืนใหญ่ที	่ ๒	 เป็นต้น	 การคดิก่อการครัง้นีม้แีผนการถึงข้ันหมายลอบปลงพระชนม์พระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	พร้อมกบัจะอญัเชญิเจ้านายบางพระองค์	รวมถึงจอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ

ขึน้ครองราชย์แทน๑๒	หากการเปลีย่นแปลงการปกครองไปเป็นสาธารณรฐัยงัไม่สามารถกระท�าในแบบสมบรูณ์

ได้	คณะผูก่้อการได้มอบหมายให้	 ร้อยเอก	ยทุธ	คงอยู	่ (หลวงสินาดโยธารักษ์)	 เป็นผู้ลงมอืลอบปลงพระชนม์	

แต่เกดิเกรงกลวัความผดิจึงน�าความไปแจ้งหม่อมเจ้าพันธุป์ระวติัผูบ้งัคบัการ	กรมทหารช่างท่ี	๑	รักษาพระองค์	

และพากนัน�าความไปแจ้งแก่	 จอมพล	 สมเดจ็ฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 พระองค์ทรงพิโรธมากท่ีทหารเหล่านีไ้ม่

ด�ารงตนให้อยูใ่นวนิยัทหาร	 ตามทีพ่ระองค์ทรงพยายามปฏบิติัให้เหน็เป็นแบบอย่างตลอดมา	 ความทราบถึง

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทีป่ระทบัอยูท่ี่พระราชวงัสนามจันทร์	จังหวดันครปฐม	คณะท้ังหมด

จึงถูกจับกุมเมื่อวันท่ี	๒๗	กุมภาพันธ์	๒๔๕๔	และถูกส่งตัวไปคุมขังที่คุกกองมหันตโทษ	ในท้ายที่สุดคณะ

ผูก่้อการได้รบัพระราชทานอภยัโทษในพระราชพธิฉัีตรมงคล	ในเดือนพฤศจิกายน	๒๔๖๗	

  ๑๐ ชาญวิทย์	เกษตรศิริ.	หนึ่งศตวรรษ	:	รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับการเมืองสยามประเทศไทยจาก	กบฏ	ร.ศ.๑๓๐	
							ถึงรัฐประหาร	๑๙	กันยายน	๒๕๔๙.	มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,	๒๕๒๒.
  ๑๑ ร.ต.	เหรียญ	ศรีจันทร์,	ร.ต.	เนตร	พูนวิวัฒน์.	ปฏิวัติ	ร.ศ.๑๓๐.	กรุงเทพฯ	:	มติชน,	๒๕๕๖
  ๑๒ วารสารศิลปวัฒนธรรม,	ฉบับเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.๒๕๕๐

๑๓๓



๑๓๔

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	



	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย	และพระบรมราชโองการ

พระราชทานอภยัโทษ	 โดยละเว้นโทษประหารชวีติแก่ผู้ก่อการด้วย	 ทรงไม่มจิีตพยาบาทต่อผู้คดิประทุษร้าย

แก่พระองค์	 และทรงเห็นว่าปัจจัยที่เป็นเหตุให้นายทหารกลุ่มนี้คบคิดเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองคือ

สภาพการเกดิปัญหาการเติบโตในต�าแหน่งทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัภายในกองทพั	 ประกอบกบัการมีข้อได้เปรียบของ

พระบรมวงศานวุงศ์	 ท�าให้สามญัชนท่ีได้รบัการศกึษาและเป็นข้าราชการเกิดความรู้สกึว่าถูกปิดกัน้อย่างไม่เป็น

ธรรมประกอบกบัการทีพ่ระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	 ทรงมคีวามใกล้ชดิกบัข้าราชการพลเรือนมากขึน้

กว่าอดตีทีผ่่านมา	 ท�าให้ความเชือ่ทีว่่าพระมหากษตัริย์เป็นสมมติเทพเส่ือมคลายลง	 ความย�าเกรงในพระราช

อ�านาจจึงลดน้อยลงไปด้วย	 	สาเหตุอีกประการหนึ่งคือ	การเปิดเสรีทางความคิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	 โดยให้มหีนงัสอืพมิพ์ทีส่ามารถวจิารณ์ระบอบการปกครองได้อย่างเสรี	 ท�าให้เกดิข้อ

วจิารณ์และชีใ้ห้เหน็ข้อบกพร่องของระบอบการปกครองมากขึน้	รวมไปถึงความไม่พอใจของทหารทีม่กีารจดัตัง้

กองเสือป่า	 และกรณีการวิวาทระหว่างทหารกับมหาดเล็ก	 ท�าให้ทหารที่รับการลงโทษเกิดความไม่พอใจ	

ประกอบกับความคิดเรื่องประชาธิปไตยและการจ�ากัดอ�านาจของพระมหากษัตริย์เริ่มแพร่หลายในหมู่คนที่มี

การศกึษา	น�าไปสูก่ารรวมกลุม่และการคบคดิล้มล้างระบอบการปกครอง	ในท่ีสุดสาเหตุต่าง	ๆ	 เหล่านี	้ จึงน�า

ไปสูเ่หตกุารณ์	ร.ศ.๑๓๐	

๑๓๕

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงฉายร่วมกับเหล่าเสือป่า	
(ภาพจากส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)



  ๑๓ พลโท	ทวี	แจ่มจ�ารัส,	๑๐๐	ปี	สยามกับผลประโยชน์ของชาติ	ในสงครามโลกครั้งที่	๑	ด้วยวีรกรรมของทหารไทย,	
							หน้า	๓

๑๓๖

	 หลังเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงหวั่นวิตกว่าอาจเกิดเหตุการณ์ลักษณะ

ดงักล่าวซ�า้ขึน้อกี	 จงึได้มกีระแสพระราชด�ารสัเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองหลายประการ	 โดยพยายามชีใ้ห้

เห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นยังไม่เหมาะสมท่ีจะน�ามาใช้ในประเทศไทย	เหตุการณ์คร้ังนี้ยัง

ความเสยีพระทยัแก่	จอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	เป็นอนัมาก	เนือ่งจากบรรดานายทหารเหล่านัน้ล้วน

เป็นอดตีผูใ้ต้บงัคบับญัชา	 และลกูศษิย์ของพระองค์	 ท่ีโรงเรียนนายร้อยทหารบกท้ังส้ิน	 ความเสียพระทัยของ

พระองค์มาจากการทีน่ายทหารเหล่านี	้ไม่ยดึถอืในเกียรติภมูคิวามเป็นทหาร	วนิยั	และความจงรักภกัดีซ่ึงเป็น

ค่านยิมหลกัทีส่�าคญั	

	 เหตกุารณ์ส�าคญัอกีเรือ่งหนึง่ทีแ่สดงถงึการยดึถือในคณุสมบติัของทหารด้านความมวีนิยัของ	จอมพล								

สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	เหน็ได้จากเมือ่ครัง้ทรงด�ารงต�าแหน่งเสนาธกิารทหารบก	ในปี	พ.ศ.๒๔๖๐	พระองค์

ได้รบัโปรดเกล้าฯ	ให้ไปดแูลการคดัเลอืกทหารอาสา	 ซ่ึงมท้ัีงทหารและพลเรือน	เพ่ือเข้าร่วมรบในสงครามโลก

ครัง้ที	่๑	จอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	ทรงให้พระราโชบายว่าต้องคดัเลือกจากผู้ทีม่คีวามรู้	ความสามารถ	

ความกล้าหาญ	ทัง้ยงัต้องยดึถอืในวนิยัทหาร	และกฎระเบยีบต่าง	ๆ 	อย่างเคร่งครัด	เพราะต้องไปข้ึนการบงัคบั

บญัชากบัผูบ้ญัชาการทหารต่างชาต๑ิ๓	 พระองค์ทรงจัดระบบการรับสมคัรและคดัเลอืก	 จนได้ทหารอาสามา

จ�านวน	๑,๒๕๐	นาย	ทรงจดัเป็น	๒	กองคอื	กองบนิทหารบก	กองรถยนต์ทหาร	และหน่วยแพทย์อกี	๑	หน่วย	

สงครามครัง้นัน้ยดืเยือ้ยาวนานถงึ	๔	ปี	จนกระทัง่ในวนัท่ี	๖	พฤศจิกายน	๒๔๖๑		เยอรมนขีอเจรจาสงบศกึต่อ

ฝ่ายสมัพนัธมติร		ทัง้สองฝ่ายได้ลงนามในสญัญาสงบศกึบนรถไฟ	ณ	เมอืงคองเปียน	ประเทศฝร่ังเศส	เมือ่วนัท่ี	

๑๑	พฤศจกิายน	๒๔๖๑	การเฉลมิฉลองชยัชนะเกดิข้ึนในหลายประเทศ	ส�าหรับประเทศไทย	พระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทรงกระท�าพธิปีฐมกรรมในพระบรมมหาราชวงั		ในวนัท่ี		๒	ธนัวาคม	๒๔๖๑	มกีาร

ชมุนมุทหารทีก่ลบัมาสูม่าตภุมู	ิณ	ท้องสนามหลวง	บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุน่และสมเกยีรติ	เมือ่วนัท่ี	๒๑	

กนัยายน	 ๒๔๖๒	 กองทหารบกรถยนต์เดนิทางถึงท่าราชวรดิฐ	 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	

ทรงกล่าวต้อนรบั	กองทหารอาสา	เสรจ็แล้วทรงผกูเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์อนัมศีกัด์ิรามาธบิดี	พระราชทานแก่

ธงชยัเฉลมิพล	 และพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์แก่ทหารอาสา	 จากการตัดสินใจดังกล่าวได้ก่อให้เกดิ

ประโยชน์แก่ชาตเิป็นอนัมาก	ได้แก่	ท�าให้ประเทศต่าง	ๆ	ในโลกโดยเฉพาะชาติสัมพันธมติร	ยโุรป	และอเมริกา

ได้รูจ้กัประเทศไทย	เนือ่งจากทหารอาสาของไทยทีไ่ปร่วมรบได้สร้างชือ่เสยีงด้วยความมรีะเบียบวนิยัทีดี่	มคีวาม

กล้าหาญ	และเดด็เดีย่ว	ตลอดจนมมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่	ีสามารถสร้างความประทบัใจให้เกดิแก่บรรดาสมัพนัธมติร	

เกดิความชืน่ชมประเทศไทยและทหารไทยเป็นอย่างมาก	ทีส่�าคญัยิง่ต่อชาติคอืการทีช่าติต่าง	ๆ 	ในยโุรป	๑๓	ประเทศ	

ทีเ่คยท�าสญัญาผกูมดัประเทศไทยยอมแก้ไขสญัญาทีท่�าไว้เดิม	โดยเฉพาะการยกเลิกอ�านาจศาลกงสุลส�าหรับ



๑๓๗

ชาวต่างชาติกระท�าผิดในประเทศมาขึ้นศาลไทยและยังได้อิสรภาพในการก�าหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร	

ตลอดจนประเทศไทย	ได้มีโอกาสเข้าร่วมลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพที่กรุงปารีส	และได้รับเชิญให้เข้าร่วม

ก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติ

	 ด้วยการยึดมั่นในความมีวินัย	 การปฏิบัติตามระเบียบ	 กฎเกณฑ์	 ข้อบังคับ	 ให้เรียบร้อยดีงาม	 ตาม

แบบแผนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่ีจอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ทรงใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกทหาร

อาสา	 ไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 ครั้งนี้	 จึงท�าให้ประเทศไทยได้เชิดหน้าชูตาในสายตาประชาคมโลก	

จริยวัตรข้อนี้ของพระองค์ท่านนับเป็นคุณสมบัติส�าคัญยิ่งของทหารที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป			



๑๓๘

พระจริยวัตรของ

จอมพล สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ภูวนำรถ 

กรมหลวงพิศณุโลกประชำนำรถ 

ที่ควรค่ำแก่กำรเป็นแบบอย่ำงของทหำรอำกำศ 

ควำมขยันหมั่นเพียร (Diligence)



๑๓๙

 พระจริยวัตรของ จอมพล สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ฯ ที่ควรค่ำแก่กำรเป็นแบบอย่ำง

ของทหำรอำกำศ ประกำรที่ ๕

 ควำมขยันหมั่นเพียร (Diligence)

	 หมายถึง	ความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างแข็งขัน	ด้วยความ

มุ่งมั่น	เอาใจใส่อย่างจริงจัง	และไม่ย่อท้อต่อความยากล�าบาก



๑๔๐

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	และนายพุ่ม	สาคร	
กับคณะอาจารย์โรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กรัสเซีย



๑๔๑

	 เม่ือจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงสอบไล่ได้ท่ี	๑	ของโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กแห่งรัสเซีย	

ในปี	 พ.ศ.๒๔๔๕	 เน่ืองด้วยผลการเรียนท่ีทรงสอบได้สูงกว่านักเรียนทุกคนท่ีเคยสอบไล่ได้ท่ี	 ๑	 ของโรงเรียน	

พระนามของพระองค์จึงได้ถูกจารึกลงบนแผ่นหินอ่อนซ่ึงติดอยู่ท่ีห้องประชุม	 โรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กมีช่ือ

ในภาษาฝร่ังเศสว่า	Corps	des	Pages	(กอร์-เด-ปาจ)	 ต้ังอยู่ในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	ไม่ห่างจากพระราชวัง

ฤดูหนาว	อันเป็นพระราชวังท่ีประทับของ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	

	 ตลอดระยะเวลาของการศึกษา	 พระองค์ได้แสดงออกถึงความขยันหม่ันเพียร	 และอดทน	 ให้เป็นท่ี

ประจักษ์ชัด	 บันทึกจากราชกิจจานุเบกษากรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของนายร้อยเอก	 ครูลอฟ	 นายทหารม้าใน

พระเจ้าซาร์	 นิโคลาสท่ี	 ๒	 พระอภิบาลของ	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 กล่าวถึงพระองค์ในช่วงการ

ศึกษาท่ีโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กว่า	

 “...ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือและทรงสนพระทัยในวิทยาศาสตร์ยุโรปอย่างมาก	

พระองค์ทรงสามารถเรียนรู้	 แม้วิชาที่ยาก	 ๆ	 ได้ในระยะเวลาอันสั้น	 พระองค์ไม่เคยประสบปัญหาเดียวกับ

นักเรียนของเราในสมัยที่เขาเริ่มเรียนคณิตศาสตร์เลย	...”๑ 

 ในขณะที่ทรงศึกษาด้านการทหารที่รัสเซีย	 ทรงใช้ความพยายาม	 เข้มแข็ง	 อดทน	 ไม่ท้อถอย	 เป็น

คุณสมบัติที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ	 พระองค์ทรงเล่าถึงความส�าเร็จให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในจดหมายลายพระหัตถ์ฉบับวันที่	๑๙	มกราคม	๒๔๔๙	(ร.ศ.๑๒๔)๒		ใจความว่าตอนหนึ่งว่า

 “...ข้าพระพุทธเจ้าได้สอบไล่ครั้งที่สุด	...ได้แต้ม	๑๒	คือแต้มสูงสุด	ที่จะให้ได้ทุกเรื่องที่ได้สอบไล่	รวม

แต้มเข้าหมด	เปนสูงที่สุดที่ใครจะอาจรับได้ในอาคาเดมีนั้น	แต้มสูงเช่นนี้	ตั้งแต่อาคาเดมีได้ตั้งมาจน	๑๐๐	ปี	

เคยมี	๒	ครั้งเท่านั้นก่อนข้าพระพุทธเจ้านี้	...”๓

 

  ๑	บทความจากราชกิจจานุเบกษา	กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	บทสนทนากับนายร้อยเอกครูลอฟ	พระอภิบาล	หน้า	๙๙
  ๒ ถึงลูกชายเล็ก	หน้า	๓๘๒
  ๓ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๒๖๔



๑๔๒

พระเจ้าซาร์	นิโคลาสที่	๒	แสดงความยินดีกับ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	
ที่ทรงสอบไล่ได้ที่	๑	ของโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กแห่งรัสเซียในปี	พ.ศ.๒๔๔๕



๑๔๓

  ๔ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๓๘๓ 
  ๕ จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ,	หัวข้อยุทธวิธีทั่วไป	หน้า	๖๙

	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ทรงครองตนและปฏิบัติตนสมตามความตั้งใจของพระราชบิดา

อย่างครบถ้วน	ผลของความขยันหม่ันเพียร	อันเป็นคุณสมบัติโดดเด่นของพระองค์ในคร้ังน้ี	ยังท�าให้พระองค์ได้รับ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์	อัศวิน	“เซนต์วลาดิเมียร์”	ช้ันท่ี	๔	(Knight	Fourth	Class	with	Swords	

of	the	Order	of	Saint	Vladimir)	ซึ่งโดยปกติแล้ว	ไม่พระราชทานให้แก่ชาวต่างประเทศเลย	และในรัสเซีย

ก็จะพระราชทานส�าหรับผู้รับราชการพิเศษ	หรือรับราชการนานเท่าน้ัน	จึงเป็นเกียรติยศอย่างสูงส�าหรับพระองค์	

ความภาคภูมิใจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชโทรเลขท่ีมีถึง	พระเจ้าซาร์	นิโคลาสท่ี	๒	

ความตอนหน่ึงมีว่า๔  

	 “หม่อมฉันมีความพึงพอใจมากที่การสอบที่ประสบความสำาเร็จของเล็กในกองทัพรัสเซีย	 ซึ่งหม่อม

ฉันคิดว่าเกิดจากพระบรมราชโองการของใต้ฝ่าพระบาทที่เตรียมการสำาหรับการศึกษาทั้งหมดให้เล็ก	 ซึ่งเล็ก

ได้ทำาสำาเร็จ	” 

	 พระราชโทรเลขตอบจากพระเจ้าซาร์	นิโคลาสที่	๒	ความว่า

 “...ขอขอบพระทัยสำาหรับพระราชโทรเลข	 พระราชโอรสของใต้ฝ่าพระบาท	 เล็ก	 ได้ผ่านการสอบ

ทั้งหมดอย่างหลักแหลมพร้อมกับความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม	 หม่อมฉันพร้อมที่จะให้

เขาปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งทหารม้าฮุสซาร์ต่อไป	ซึ่งจะช่วยให้เล็กรู้สึกเสมอว่านี่คือบ้านของเขา	เมื่อใดก็ตาม

ที่เขากลับมารัสเซียด้วยความรักและนับถือในใต้ฝ่าพระบาทและสมเด็จพระราชินี	...”

 เมื่อจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เสด็จฯ	กลับราชอาณาจักรสยาม	พระองค์ตั้งพระทัยที่จะเข้า

รับราชการ	และปฏิบัติหน้าท่ีสนองพระเดชพระคุณในทันที	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เข้ารับราชการครั้งแรกในต�าแหน่ง	ผู้ช่วย

ผูบ้ัญชาการกรมยุทธนาธิการ	ในปี	พ.ศ.๒๔๔๙	และต่อมาในปีเดียวกันก็ทรงได้รับต�าแหน่งเป็นผู้บัญชาการ

โรงเรียนนายร้อยทหารบกอีกต�าแหน่งหนึ่ง	ความมุ่งมั่นของพระองค์คือการสร้าง	“กองทัพอย่างใหม่”

เสยีตัง้แต่รากฐาน	โดยเฉพาะการสร้าง	“นายทหาร”	พระด�าริของพระองค์ในหนงัสือหวัข้อยทุธวธิท่ัีวไปกล่าว

ไว้ว่า

	 “...เราเห็นได้ชัดว่านายทหารสมัยนี้	 ต้องแสดงความสามารถ	 ๒	 ทาง	 เป็นผู้ปฏิบัติการเองอย่าง	 ๑	

เป็นนายอีกอย่าง	๑	การที่ทำาย่อมได้ผลโดยทางตรง	๑	กับได้ผลทางอ้อม	คือการชักจูงนำ้าใจพลทหารนั้นอีก

อย่าง	๑	...เพราะฉะนั้นนายทหารต้องพยายามบำารุงคุณวุฒิ	และความสามารถของตนให้เจริญยิ่ง	ๆ	ขึ้นเสมอ	

ต้องศึกษาตระเตรียมตน	ต้องทำางานอย่างหนัก	และทำาติดต่อไปเสมอไม่ละทิ้งเวลาให้ว่างเปล่าเลย	...	”๕ 



๑๔๔

  ๖ ตรวจการฝึกหดั	เป็นบคุคลท่าแถวชดิท่าที	่๑	กองร้อยที	่๑	โรงเรยีนนายร้อยชัน้ประถม	หมวดที	่๓	กบัหมวดที	่๔	สมเดจ็	
					พระเจ้าน้องยาเธอ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ	เสนาธิการทหารบกทรงชี้แจงตักเตือน	
  ๗ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๑๐๙

	 จอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	ทรงเน้นว่านายทหารต้องปฏบิติัหน้าท่ีได้ท้ังการเป็นผู้บงัคบับญัชา	

และผูป้ฏบิตัด้ิวยตนเอง	ซึง่ต้องมคีวามรูค้วามเข้าในในภารกิจและหน้าท่ี	ท่ีได้รับมอบหมาย	ข้อความ	“ท�างาน

อย่างหนกั”	 ในพระด�ารติอนท้าย	 หมายถงึการท�างานด้วยความทุ่มเท	 มคีวามเพียรเป็นท่ีต้ังและปฏบิติัอย่าง

ต่อเนื่องอย่างไม่ย่อท้อ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงเล็งเห็นว่าทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุด	ที่จะต้องเร่ง

สร้างข้ึนมาให้เร็วที่สุดก็คือทรัพยากรบุคคล	 โรงเรียนนายร้อยทหารบกที่พระองค์ทรงพระด�าริจัดตั้งขึ้นน้ัน

พระองค์ทรงเป็นผูค้ดัเลอืกนายทหาร	 ครฝึูก	 และผูท่ี้จะเชญิมาเป็นอาจารย์สอนทุกคนด้วยพระองค์เอง	 ท้ังยงั

ทรงสัง่สอนให้นายทหารทีจ่ะไปปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นครฝึูก	ต้องท�าตนให้เป็นตัวอย่าง	และต้องเตือนตนอยูเ่สมอว่า

ตนเองนัน้คอืแบบอย่าง	พระด�ารสัตอนหนึง่ทีท่รงตกัเตือนเหล่านายทหารครูฝึกว่า	

	 “...ตามที่พูดมานี้เพื่อจะชี้ให้เห็นว่า	นายทหารมักจะกวดจี้แก่นักเรียนเท่านั้น	ส่วนตัวของนายทหาร

เองหาได้กวดจี้ไม่	ที่ถูกควรจะกวดให้เหมือน	ๆ	กัน	การบกพร่องจะได้มีน้อยขึ้น	...”๖ 

	 ความเอาใจใส่อย่างไม่ย่อท้อต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของจอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ

มีอย่างต่อเนือ่งไปจนถึงเมือ่ครัง้พระองค์ได้รบัพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	 ให้ปฏบัิตหิน้าทีเ่สนาธิการทหารบกพร้อมกบั

เจ้ากรมยทุธศกึษาทหารบกอีกต�าแหน่งหนึง่	 ขณะท่ีทรงรับต�าแหน่งเสนาธกิารทหารบกนัน้เอง	 ทรงริเร่ิมการ

พฒันาระบบงานเสนาธกิารให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้	และยงัได้ทรงพระด�าริเร่ิมจัดต้ังโรงเรียนเสนาธกิารทหาร

บก	 ทรงจดัการวางแนวทางหลกัสูตรการศกึษาโรงเรียนเสนาธกิารทหารบก	 และทรงคดัเลือกนายทหารท่ีมี

คณุสมบตัเิหมาะสมเข้ารบัการศกึษา	ทรงเป็นผูก้�าหนดหลักสูตรการศกึษาของโรงเรียนเสนาธกิารทหารบกใหม่

ด้วยพระองค์เองทัง้หมด	 แน่นอนว่าอทิธพิลทางความคดิท่ีพระองค์ได้รับมาในการจัดต้ังโรงเรียนเสนาธกิาร

ทหารบกนี	้ มาจากการทีพ่ระองค์ได้ทรงศึกษาวชิาการด้านเสนาธกิารจากวทิยาลัยเสนาธกิารทหารรัสเซียใน

ช่วง	 ๒	 ปีสดุท้ายก่อนเสดจ็กลบัประเทศสยาม	 นบัว่าเป็นการวางรากฐานและเป็นวชิาการทางทหารท่ีสมยั

ใหม่ทีส่ดุเท่าทีส่ยามจะรูจ้กั	อย่างไรกด็ก่ีอนทีจ่อมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	จะทรงต้ังโรงเรียนเสนาธกิาร

ทหารบกขึน้นัน้	พระองค์ได้ทรงเปิดการศึกษา	 	 เพือ่ทดลองก่อนถึง	๓	คร้ัง๗	 เพื่อกลั่นกรองผู้ที่มีความเหมาะ

สมที่จะเป็นนักคิดจริง	ๆ	จอมพลอากาศ	ฟื้น	รณนภากาศ	ฤทธาคนี	หนึ่งในลูกศิษย์นักเรียนนายร้อยฯ	ของ

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ได้เขียนบอกเล่าในบันทึกไว้ว่า

	 “โรงเรยีนเสนาธิการทหารทีส่มเด็จเจ้าฟ้าชายองค์น้ีประทานกำาเนดิน้ัน	แรกเร่ิมกก่็อต้ังข้ึนในกองทัพบก

เป็นครั้งแรก	ในสมัยของพระองค์ท่าน	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๕๒	แต่ก่อนที่สถานศึกษาแห่งนี้จะตั้งขึ้น	...ได้



๑๔๕

เปิดการศึกษาเป็นขั้นทดลองมาก่อนแล้วถึง	๓	ครั้ง	คัดเลือกนายทหารจากเหล่าต่าง	ๆ 	ที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่า	

มคีวามรูค้วามสามารถพอทีจ่ะเข้ารบัการศกึษาผ่านไปได้ตลอด	...ปรากฏว่ามนีายทหารทีไ่ม่อาจผ่านหลกัสตูร

ไปได้หลายนาย	ต้องส่งตัวกลับไปปฏิบัติงานในสังกัดเดิม	...	”๘ 

	 ความเพียรพยายามจนสามารถจัดตั้งสถาบันการศึกษา	“โรงเรียนเสนาธิการทหารบก”	แหล่งผลิต

มนัสมองของกองทพัที	่จอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	ทรงสร้าง	ทดลองปฏบิติั	น�ามาซ่ึงการวางรากฐาน

อันมั่นคง	 ได้รับการสืบทอดมาเป็นสถาบันหลักในการผลิตนายทหารที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการของ

ทกุเหล่าทพัตราบจนถงึปัจจบุนั	นอกเหนอืจากการวางฐานโครงสร้าง	และระบบการศกึษาโรงเรียนเสนาธกิาร

ทหารบกแล้ว	 จอมพล	 สมเดจ็ฯ	 เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	 ทรงพระด�าริท่ีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเสนาธกิารให้แก่

บรรดานายทหารลูกศิษย์ของพระองค์โดยทรงเพียรพยายามรวบรวมข้อมูล	พร้อมกับแต่งต�าราต่าง	ๆ	ด้วย

พระองค์เองหลายเล่ม	หนึง่ในต�าราทีเ่ป็นต้นฉบบัของเอกสารทรงคณุค่าสูง	ในการศกึษาประวติัศาสตร์การทหาร

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ฉลองพระองค์นายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

  ๘ จอมพลฟื้น	รณนภากาศ	ฤทธาคนี,	อนุสาวรีย์	“องค์บุพการี”,	หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	
					จอมพลอากาศ	ฟื้น	รณนภากาศ	ฤทธาคนี



ยุทธศาสตร์	และยุทธวิธีการรบ	คือ	“พงศาวดารยุทธศิลปะ”	หนังสือเล่มนี้ถือเป็นต้นแบบของต�าราทาง

วชิาการทางทหารเล่มแรก	ๆ	ของกองทพัไทย	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงเพียรพยายาม	ใช้เวลา

ยาวนานเกอืบ	๗	ปี	ในการแต่งต�ารา	๘๐๐	กว่าหน้านีไ้ด้จนส�าเร็จ	พระองค์ทรงกล่าวในความตอนหนึง่ของค�าน�า	

ซึง่พระองค์มพีระประสงค์ถวายผลงานแห่งความเพยีรเล่มนี	้ แด่	พระเจ้าพ่ียาเธอ	กรมหลวงนครไชยศรีสรุเดช	

พระเชษฐาต่างพระมารดาที	่จอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงให้ความเคารพนบัถืออย่างสูง	ใจความว่า

	 “...แต่การเรียบเรียงสมุดเล่มนี้ชักช้ามาก	เพราะเรื่องนั้นก็ยาว	ทั้งข้าพเจ้าก็มีราชการสะสมอยู่มาก	

หาเวลาว่างสำาหรับแต่งหนังสือได้ยาก	 ...ได้มาพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มต่อเมื่อจอมพลพระเจ้าพี่ยาเธอ	 กรมหลวง

นครไชยศรสีรุเดช	ได้สิน้พระชนม์ล่วงลบัไปแล้ว	การท่ีพระองค์ท่านได้ส้ินพระชนม์ไปเสียนัน้	ทำาให้เป็นท่ีโศรก

เศร้าอาไลยในใจข้าพเจ้าเพยีงใดไม่ต้องพึงกล่าว	 แต่ยงัทำาให้ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์จะบำาเพ็ญการกศุล	 เพ่ือ

อทุศิถวาย	...ข้าพเจ้าถอืว่าเมือ่ทำาการใด	ๆ	ซึง่เป็นประโยชน์แก่ชนจำานวนมากทำาด้วยนำา้พักนำา้แรงของตนและ

ด้วยทนุทรพัย์ของตนแล้ว	การนัน้กเ็รยีกว่าเป็นกศุล	ต้องด้วยพุทธบญัญติัเหมอืนกนั	...”๙

	 ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	จอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ		ยงัทรงปฏบิตัิ

พระกรณยีกจิสนองพระเดชพระคณุอย่างต่อเนือ่ง	 สยามในเวลานัน้มกีารพฒันาบ้านเมอืงให้เจรญิรุง่เรอืง	 ทดัเทยีม

นานาอารยประเทศไปแล้วหลายด้าน	 อย่างไรก็ตามพันธสัญญาที่สยามจ�าต้องยอมท�ากับอังกฤษและฝรั่งเศส

ช่วงการล่าอาณานิคมในรัชสมัยรัชกาลท่ี	๕	ยังมีผลอยู่	 หนทางที่จะยุติสนธิสัญญาเหล่านั้นได้มาถึง	 เมื่อ	

จอมพล	 สมเดจ็ฯ	 เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	 ทรงกราบทลูสนบัสนนุให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั	 ทรง

ตดัสนิพระทยัให้สยามเข้าร่วมกบัฝ่ายพนัธมติรในสงครามโลกคร้ังท่ี	๑	เมือ่ปี	พ.ศ.๒๔๖๐	ด้วยความมุง่มัน่	ใน

การพฒันากจิการทหารอย่างต่อเนือ่ง	 ทัง้ยงัทรงปรับปรุงกองทัพจนเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเรว็	 บวกกบัพระ

ปรชีาสามารถของจอมพล	 สมเดจ็ฯ	 เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	 พระองค์จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้เป็นผู้คดั

เลอืกทหารอาสา	 เพือ่จะได้ส่งไปร่วมรบกบัฝ่ายพนัธมติรท่ีประเทศฝร่ังเศส	 ความตอนหนึง่จากหนงัสือ	 “เจ้า

ชวีติ”	ประพนัธ์โดย	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า	จุลจักรพงษ์		พระโอรสพระองค์เดียวในจอมพล	สมเด็จฯ	

เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	กล่าวถงึเสดจ็พ่อไว้ว่า

	 “...ทูลกระหม่อมจักรพงษ์ตั้งพระทัยอย่างเต็มกำาลังที่จะจัดกำาลังทหารบกส่งไปในการสงคราม	

พระองค์เองอยากจะได้เห็นทหารไทยซัก	๑	กองพลน้อยผสม	ไปทำาการรบที่ยุโรป	เพ่ือเผยแผ่ชาติไทย	

พระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นด้วย	...ทูลกระหม่อมจักรพงษ์	ฯ	ทรงควบคุมการฝึก	การจัดเครื่องแต่งกาย	และอาวุธ

ยทุธภณัฑ์ต่าง	 ๆ	 ของทหารอาสาด้วยความสนพระทัยอย่างใกล้ชิด	 ท้ังยงัเสด็จโดยเรือไปส่งกองทหารเมือ่ลง

เรอืใหญ่ไปยโุรปทีป่ากนำา้ด้วย	...	”๑๐

  ๙ จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ,	พงศาวดารยุทธศิลปะ,	ค�าน�า
  ๑๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า	จุลจักรพงษ์,	เจ้าชีวิต,	หน้า	๒๘๓

๑๔๖



๑๔๗

กองทหารอาสาสยามท่ีเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังท่ี	๑	ณ	ประเทศฝร่ังเศส



  ๑๑ บทความจาก	“นิทรรศการ	๑๐๐	ปี	สยามกับสงครามโลกครั้งที่	๑”,	พ.ศ.๒๕๖๐	หอวชิราวุธานุสรณ์	หอสมุดแห่งชาติ	

	 การเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรครั้งนั้น	เป็นที่ทราบกันดีว่าพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะสงคราม	ยุทธศาสตร์

การเมอืงระหว่างประเทศ	 ทีม่เีป้าหมายยกระดบัให้สยามขึน้มายืนเคยีงบ่าเคยีงไหล่ประเทศมหาอ�านาจในยโุรป

ได้ประสบความส�าเรจ็	 ยงัความภาคภมิูใจแก่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั	 และ	 จอมพล	 สมเด็จฯ	

เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 รวมทั้งประชาชนชาวสยามอย่างมาก	 การประชุมเพื่อเจรจาสันติภาพที่พระราชวังแวร์ซาย	

ประเทศฝรัง่เศส	จดุเร่ิมต้นของการก่อต้ัง	“สนันบิาตชาต”ิ	(League	of	Nations)	สยามของเราได้รบัเกยีรติให้มี

สถานะเป็นหนึง่ในสมาชกิก่อตัง้	ต�าแหน่งทีน่ัง่ของอคัรราชทตูสยามอยู่ตดิกบัประเทศฝรัง่เศสใกล้กบัประธานใน

ทีป่ระชมุ๑๑	 ถอืว่าเป็นต�าแหน่งทีด่มีากทีส่ดุในบรรดาประเทศเอเชีย	 พิธสีวนสนามเฉลิมฉลองชยัชนะของฝ่าย

สมัพนัธมติร	 ณ	 กรงุปารสี	 ประเทศฝรัง่เศส	 กองทหารไทยกไ็ด้รับเชญิให้ส่งทหารกองเกยีรติยศไปร่วมในการ

เดนิสวนสนามครัง้นี	้ ธงไตรรงค์ของไทยได้โบกสะบดัท่ามกลางธงชาติต่าง	 ๆ	 ท่ีเป็นฝ่ายชนะสงคราม	 เป็นการ

ประกาศเกยีรตคิณุของชาตใิห้เป็นทีรู่จั้กในบรรดาชนชาติต่าง	ๆ 	นอกจากนัน้กองทหารไทยยงัได้ร่วมเดินขบวน

สวนสนามอกี	๒	ครัง้	คอื	ทีก่รงุลอนดอนและนครบรัสเซลล์	ตามล�าดับ	กองทหารอาสาได้เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทยในเดอืนกนัยายน	๒๔๖๒		

	 การเข้าร่วมสงครามโลกครัง้ที	่๑	ของประเทศไทยนัน้	เป็นการประกาศเกยีรติคณุให้โลกรู้จักประเทศไทย

ดีขึ้น	 และให้โลกรู้จักถึงความเข้มแข็ง	 กล้าหาญของทหารไทยอันสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษของเรา	 ซึ่งท�า

หน้าท่ีเป็นนกัรบป้องกนัประเทศชาตใิห้มเีอกราชยนืยาวมาได้จนกระทัง่ทุกวนันี	้หากแต่พวกเราจกัต้องพึงระลกึ

เสมอว่าเบือ้งหลงัความส�าเรจ็นัน้	มาจากความเพยีรพยายาม	สร้างกองทพัให้เจรญิ	เข้มแขง็	ตามพระปณธิานอัน

แน่วแน่	ทีไ่ม่ย่อท้อต่อความยากล�าบากของ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	นัน่เอง

๑๔๘

แถวทหารอาสาสยามที่พระราชวังแวร์ซาย



	 ตลอดระยะเวลาการรบัราชการทหาร	 สนองพระเดชพระคณุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัถงึ	 ๒	 รชักาล	

ของจอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	พระองค์มไิด้ทรงหยดุคดิ	ท่ีจะพัฒนางานและกจิการต่าง	ๆ	เลย	หาก

นบัจากปีทีพ่ระองค์เสดจ็กลบัจากรัสเซียตัง้แต่ปี	พ.ศ.๒๔๔๙	จนเสด็จทิวงคต	เมือ่วนัท่ี	๑๓	มถุินายน	๒๔๖๓	

ระยะเวลา	๑๔	ปีทีท่รงงานด้วยความเพยีร	ความมุง่มัน่	และความเอาใจใส่	เราจะเหน็ได้จากพระกรณยีกจิท่ีได้

ทรงปฏบิตัไิว้ดงันี้

	 ๑.	วางรากฐานด้านการทหาร	เช่น

	 	 ๑.๑	ทรงปรับปรุงการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก		

	 	 ๑.๒	ทรงวางระบบการศึกษาทางทหารยุคใหม่		

	 	 ๑.๓	ทรงก่อตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารบก	

	 	 ๑.๔	ทรงแต่งต�ารา	“พงศาวดารยุทธศิลปะ”	และต�าราทางทหารอื่น	ๆ		

	 	 ๑.๕	ทรงก่อตั้ง	“ค่ายจักรพงษ์	ฯ”	อันถือเป็นค่ายทหารแห่งแรกของไทย	

	 	 ๑.๖	ทรงจัดให้มีการซ้อมรบของกองทัพบก	อันเป็นรากฐานการฝึกร่วมของกองทัพไทยมา

	 	 						จนปัจจุบัน

	 ๒.	สานต่อพระบรมราโชบาย	เช่น

	 	 ๒.๑	ทรงสานต่อการสร้างโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง	

	 	 ๒.๒	ทรงสานต่อการจัดตั้งสภากาชาด

	 ๓.	ถวายค�าแนะน�า/เสนอแนะ	ในเหตุการณ์ส�าคัญแด่	พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว	เช่น

	 	 ๓.๑	การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่	๑

	 	 ๓.๒	การยุติความขัดแย้งระหว่างทหารราบและทหารมหาดเล็ก	และทรงยับยั้งนายทหาร	

	 	 						กลุ่มผู้ก่อการในเหตุ	กบฏ	ร.ศ.๑๓๐

	 ๔.	พระราชกรณียกิจตามที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้รับผิดชอบ	เช่น

	 	 ๔.๑	คดัเลอืก	จดัก�าลงั	และส่งทหารอาสาจ�านวน	๑,๒๕๐	นาย	เข้าร่วมสงครามโลกคร้ังที	่๑	

	 	 ๔.๒	เสด็จเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พระเจ้าจอร์จที่	๕	แห่งอังกฤษ	อันน�ามาซึ่ง

	 	 						ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง	๒	ราชวงศ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่	๑		

	 ๕.	ริเริ่ม/วางรากฐานกิจการด้านการบิน	เช่น

	 	 ๕.๑	ทรงหารือกับกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช	เรื่องการริเริ่มให้สยามมีก�าลังทางอากาศ		

	 	 ๕.๒	ส่งบุพการีทหารอากาศทั้ง	๓	คน	ไปศึกษาและฝึกบินที่ประเทศฝรั่งเศส	และดูงาน

	 	 						ด้านการบินที่รัสเซีย	และอังกฤษ

๑๔๙



	 	 ๕.๓	การจัดตั้งแผนกการบินขึ้นกับกองทัพบก

	 		 ๕.๔	การจัดซือ้เครือ่งบนิจากฝรัง่เศสจ�านวน	๗	เครือ่ง	และได้รับการบรจิาคอกี	๑	เครือ่ง

	 		 ๕.๕	ปรับขยายหน่วยเป็นกองบินทหารบก	พร้อม	ๆ	กับย้ายมาตั้งอยู่ที่ดอนเมือง

	 		 ๕.๖	ปรับขยายหน่วยเป็นกรมอากาศยานทหารบก	ซึ่งต่อมาปรับเป็นกรมอากาศยาน	นับ

	 	 						จุดเริ่มต้นของการแยกจากกองทัพบกมาเป็นกองทัพอากาศ

						 						 ๕.๗	ทรงทดลองการคมนาคมทางอากาศ	เป็นการพิสูจน์ว่าก�าลังทางอากาศสามารถน�ามา

	 	 						ปรับใช้ในกิจการงานด้านพลเรือนเพื่อพัฒนาประเทศชาติได้

	 		 ๕.๘	จัดส่ง	“หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์	สวัสดิวัตน์”	ไปศึกษาที่โรงเรียนนายเรืออากาศ	

	 					 						“แครนเวล”	ของอังกฤษ	เพื่อวางรากฐานด้านโครงสร้างและการจัด	ตามแบบ

	 			 						กองทัพอากาศแรกของโลกที่แยกตัวจากกองทัพบกและกองทัพเรือ	

	 แม้นภายหลงัจอมพล	 สมเดจ็ฯ	 เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	 ได้ทิวงคตไปแล้ว	 ผลงานท่ีได้ทรงทุ่มเทด้วยความ

ขยันหม่ันเพียรตรากตร�าพระวรกายอย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย	ได้ผลิดอกออกผลสร้างคุณูปการ

แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง	ก็เพราะด้วยทุกปณิธานของพระองค์ล้วนเป็นเร่ืองของชาติบ้านเมืองทั้งสิ้น	

นายทหารระดบัผูบ้งัคบับญัชาของโรงเรยีนนายร้อยทหารบกคนหนึง่	ได้บอกเล่ากบัเพ่ือนนายทหารด้วยกนั	ถึง

คณุลกัษณะ	และพระจรยิวตัรของพระองค์	ไว้ให้พวกเราได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า

	 “...เขาพูดว่าท่านเปนคนจริง	 ทำาการเด็ดขาด	 คิดบำารุงทหารซึ่งเปนของสำาคัญของประเทศโดยแท้	

แลเขาได้เห็นความอดทนของท่านมามาก	 เจ้าฟ้าทุกองค์สู้ไม่ได้	 ยังอ้างพยานเปนการปลีกการย่อยว่า	 ดูซ้อม

รบทีไรซิ	เสด็จทุกคราว	เมื่อไปราชบุรี	ซ้อมรบโรงเรียน	ทรงคุมกองทหารเอง	ฝนตกก็เสด็จ	มีพยานอีกคือ	เขา

หลายคนอ่านหนังสือการสงครามซึ่งได้ทรงแต่งไว้ว่าดีวิเศษจริง	...”๑๒

 ความขยันหมั่นเพียร	 ในการปฏิบัติพระกรณียกิจ	 ด้วยความแข็งขัน	 มุ่งมั่น	 อดทน	 เอาใจใส่อย่าง

จรงิจัง	และไม่ย่อท้อของ	จอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	นัน้	 เป็นแบบอย่างทีดี่ทีพ่วกเราชาวทหารอากาศ	

สมควรน้อมน�าไปปฏบิตัต่ิอไป

๑๕๐

  ๑๒ สจช.	ร.๖	บ.๑๗/๑,	หนังสือและถ้อยค�าที่กรรมการพิเศษได้พิจารณาเพิ่มเติม,	๓๐	เมษายน	๒๔๕๔	-	๒๓	เมษายน	
							๒๔๕๕



๑๕๑



๑๕๒

พระจริยวัตรของ

จอมพล สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ภูวนำรถ 

กรมหลวงพิศณุโลกประชำนำรถ 

ที่ควรค่ำแก่กำรเป็นแบบอย่ำงของทหำรอำกำศ 

จิตวิญญำณควำมเป็นทหำร และควำมจงรักภักดี 

(Servicemen Spirit and Allegiance) 



๑๕๓

 พระจริยวัตรของ จอมพล สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ฯ ที่ควรค่ำแก่กำรเป็นแบบอย่ำง 

ของทหำรอำกำศ ประกำรที่ ๖ 

 จิตวิญญำณควำมเป็นทหำร และควำมจงรักภักดี (Servicemen Spirit 

and Allegiance) 

	 หมายถึง	 ความมีจิตใจกล้าหาญ	 อดทน	 ไม่หวั่นต่อความยากล�าบากต่อเหตุการณ์ที่จะ

เผชิญ	ความเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งส่วนรวม	การแสดงออกซึ่งความเคารพ	

ความซื่อสัตย์ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 ด้วยเจตคติที่มั่นคง	 และเทิดทูน

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์		



๑๕๔

รัชกาลที่	๕	กับ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ณ	ประเทศอังกฤษ	ในปี	พ.ศ.๒๔๔๐



๑๕๕

	 ลายพระหัตถ์จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ที่เขียนจดหมายถึงพระราชบิดาในช่วงที่ทรง

ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ	 จะมีค�าข้ึนต้นว่า	 “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ”	 ใช้ค�าแทนพระองค์ว่า	

“ข้าพระพุทธเจ้า”	 และใช้ค�าลงท้ายว่า	 “ควรมิควรสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ข้าพระพุทธเจ้า	

จักรพงษ์”	 ทุกฉบับ	 แสดงถึงพระจริยวัตรของพระองค์ท่ีมุ่งม่ันถวายพระเกียรติ	 และระลึกเสมอว่าพระราชบิดา

ของพระองค์คือพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสยาม	 เม่ือพระองค์ทรงได้รับพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณ์

จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ลายพระหัตถ์ตอนหน่ึงในจดหมายฉบับวันท่ี	 ๑๕	 มกราคม	 ๒๔๔๔	

(ร.ศ.๑๑๙)	ขณะทรงศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กรัสเซีย	ใจความว่า	

 “...ข้าพระพุทธเจ้าได้รับทราบจากพระยามหิบาลว่า	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานเคร่ือง

ราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าพิเศษแก่ข้าพระพุทธเจ้า	 ข้าพระพุทธเจ้ามีความยินดี	 แลรลึกถึงพระเดช

พระคุณเปนอันมาก	เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์น้ัน	ข้าพระพุทธเจ้าได้รับไว้แล้วแลจะรักษาไว้อย่างดีท่ีสุด	ไม่ให้เปน

ที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศ	 พระมหากรุณาอันใหญ่หลวงนี้	 ทำาให้ข้าพระพุทธเจ้าตั้งใจมั่นที่จะฉลองพระเดช

พระคุณต่อไป	 โดยสัจสุจริต	 แลถ้ามีบุตรหลานก็จะได้ส่ังสอนแลบำารุงรักษาให้ดำารงอยู่ในทางดี	 แลมีความสัจซ่ือ	

เป็นผู้เชิดชูเกียรติยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เขาจะได้รับต่อไป	...”๑ 

 หลักฐานดังกล่าวแสดงถึงความมีอุดมการณ์	 และความจงรักภักดีของพระองค์	 อย่างไม่เป็นที่สงสัย	

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงทราบดีตั้งแต่ได้รับมอบความไว้วางพระราชหฤทัยให้ไปทรงศึกษา

ต่อที่รัสเซีย	ว่าพระองค์คือความหวังของพระราชบิดา	ความมุ่งมั่น	ความขยันหมั่นเพียร	และความจริงจัง

ในหน้าท่ีจนท�าให้มีผลการเรียนท่ีดีเลิศ	เป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงการต้ังม่ันในอุดมการณ์ท่ีจะสนองพระเดชพระคุณ

	ดังเช่นความในจดหมายที่มีถึงพระราชบิดา	พระอัจฉริยภาพของพระองค์	ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งหรือสองครั้ง	

แต่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาที่ทรงศึกษาอยู่ในรัสเซีย

	 การถูกหล่อหลอมบ่มเพาะให้ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยมหาดเล็ก	 และโรงเรียนเสนาธิการ

ทหารรัสเซีย	 รวมระยะเวลาถึง	 ๘	 ปี	 ท�าให้พระองค์มีคุณลักษณะของความเป็นทหารอย่างเต็มตัว	 แต่ความ

เป็นทหารของพระองค์น้ัน	ไม่ได้หมายถึงความเป็นทหารรัสเซีย	หรือความเป็นทหารม้าฮุสซาร์	แต่เพียงอย่างเดียว

ความรู้สึกรักชาติบ้านเกิดเมืองนอนแห่งสยาม	 กลับมิได้ลดน้อยถอยลงจากพระทัยของพระองค์เลย	 จอมพล		

สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงระลึกเสมอว่า	พระองค์จะต้องกลับไปรับใช้ชาติบ้านเมือง	ปฏิบัติพระกรณียกิจ

สนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จิตวิญญาณความเป็นทหารของพระองค์

แสดงออกในลายพระหัตถ์ฉบับวันที่	 ๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๔๔๘	 เมื่อทรงเขียนถึงพระราชบิดา	 ทรงวิเคราะห์บท

เรียนจากสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซีย	ว่าสาเหตุที่ญี่ปุ่นได้รับชัยชนะเพราะมีความพร้อม	มีการเตรียมการ	

  ๑	ถึงลูกชายเล็ก	หน้า	๒๑๑



๑๕๖

และมียุทธวิธีท่ีดี	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงเห็นโอกาสท่ีสยามจะเตรียมความพร้อมทางการทหาร	

เพื่อจะตอบโต้ฝรั่งเศสที่ก�าลังข่มขู่ขอดินแดนต่าง	ๆ	ไปเป็นอาณานิคมของตน

	 “...ข้าพระพุทธเจ้าฯ	เหน็ด้วยเกล้าฯ	ว่าเวลานีเ้ปนเวลาทีเ่ราจดัการกบัฝรัง่เศสสงบไปได้ครัง้	๑	สมควร

ทีจ่ะถอืเอาช่วงโอกาสนีต้ระเตรยีมกำาลงัให้เข้มแข็ง...ยีปุ่่นทำาได้	 เราทำาได้เหมอืนกนั	 แต่เราต้องมคีวามเพยีร

เหมอืนยีปุ่น่เท่านัน้...ข้าพระพทุธเจ้าไม่คิดจะกล่าวโดยเหตเุย่อหยิง่เลย	แต่คดิด้วยเกล้าฯ	ว่าถ้าตกลงจะทำาจรงิ	ๆ 	

...ข้าพระพทุธเจ้ารบันำากองทพัออกตฝีรัง่เศส	 แลรบไม่ชะนะเกือบยอมถวายหวั	 เปนการกราบบังคมทลูความ

เหน็ตามทีม่อียู่ในศศีะเท่านัน้	จะผิดถกูประการใด	พระราชอาญาไม่พ้นเกล้าฯ	...”๒ 

	 ลายพระหัตถ์อีกฉบับหนึ่งที่	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงขอพระบรมราชานุญาต	

ที่จะช่วยพระเจ้าซาร์	 นิโคลาสท่ี	๒	ฝึกพลทหารที่เข้ามาประจ�าการใหม่	ขณะที่รัสเซียก�าลังท�าสงคราม

กับญี่ปุ่นในช่วงปี	พ.ศ.๒๔๔๗	-	๒๔๔๘	เน่ืองจากทหารรัสเซียต่างออกไปรบกันเป็นจ�านวนมาก	จอมพล	

สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ไม่สามารถศึกษาเล่าเรียนได้ตามปกติ	 พระองค์ทรงแสดงออกถึงจิตส�านึก

ของความเป็นทหารท่ีจะช่วยเหลือรัสเซียในภาวะที่ก�าลังประสบความยากล�าบาก		

	 “...ข้าพระพุทธเจ้าได้มารับความอุปถัมภ์ของรัสเซียอยู่นานหนักหนา	ได้รับความรู้วิชาจากรัสเซีย

ทั้งสิน้	 ...ข้าพเจ้าจะยนิดเีสยีอกีทีจ่ะไปทำาสงครามนัน้ด้วย	 แต่หากไปไม่ได้กอ็ยากจะทำาการอย่างอืน่โดยเต็ม

กำาลงั	 ...เอมเปอเรอ	 และเอมเปรสทรงพอพระทยัในถ้อยคำาของข้าพระพุทธเจ้ามาก	 ทรงยิม้แย้มแลรับส่ังขอ

ให้ข้าพระพทุธเจ้านำาพระราชโองการไปบอก	 ครวู่า	 ให้ผ่อนผันการเล่าเรียนลงให้ข้าพระพุทธเจ้ารับราชการใน

กองทหารได้แลให้เปนผู้ฝึกทหารใหม่	โดยเหตุว่าเวลานี้มีสงคราม	แลไม่มีทหารในกองเพียงพอ...” ๓

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงแสดงความพึงพอพระราชหฤทัย	 และภูมิใจที่

จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ทรงมีจิตวิญญาณความเป็นทหาร	 แสดงความกล้าหาญ	 ที่จะตอบแทน

บุญคุณของพระเจ้าซาร์	 นิโคลาสท่ี	 ๒	 แต่ก็อดแสดงความเป็นห่วงและกังวลต่อพระราชโอรส	 ที่ก�าลังอยู่

ท่ามกลางภาวะศึกสงครามในต่างแดน	ในช่วงเวลานั้นประชาชนชาวรัสเซีย	เริ่มมีการประท้วง	แสดงความไม่

พอใจที่ประเทศต้องท�าสงคราม	ท�าให้เกิดความยากจน	เพราะต้องใช้เงินงบประมาณกับการท�าสงคราม	

อีกทั้งมีแนวโน้มว่าจะพ่ายแพ้	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ได้ยืนยันถึงเจตนารมณ์ที่จะรักษาชีวิตให้

กลบัมาพฒันาบ้านเมอืงสยามภายหลงัจากส�าเรจ็การศึกษาจากรัสเซียตามพระประสงค์ของพระราชบดิาให้จงได้

  ๒ ถึงลูกชายเล็ก	หน้า	๓๔๘
  ๓ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๓๘๙	เอมเปอเรอ	และเอมเปรส	ในจดหมายเหตุ	หมายถึง	“พระเจ้าซาร์	นิโคลาสที่	๒”	
					และจักรพรรดินี		“อเล็กซานดรา”	แห่งรัสเซีย



๑๕๗

	 “...ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคม

ทูลพระกรุณาโดยแม่นยำาอีกครั้ง	๑	ว่า	ข้าพระพุทธเจ้า

เกิดมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณชุบเกล้าฯ	 เพื่อสำาหรับ

รับราชการฉลองพระเดชพระคุณเป็นประโยชน์แก่บ้าน

เมือง	 ที่จะท้ิงชีวิตเสียโดยไม่ได้รวังเพื่อรับราชการใน

ทางอ่ืน	เปนไม่มีเลย	แต่โดยท่ีจะรวังชีวิตเช ่นนั้น	

ข้าพระพุทธเจ้าจะทำาเปนคนขลาดไม่ได้เปนอันขาด	

ความขลาดไม่สมแก่พระราชโอรสของใต้ฝ่าละอองธุลี

พระบาท	 ถ้าข้าพระพุทธเจ้ากระทำาความขลาด	 ก็ย่อม

เปนที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศ	 แต่ความตายเปนของที่

ทราบไม่ได้ว่าจะมาเมื่อไร	 ถ้าหากข้าพระพุทธเจ้าป่วย

แลสิ้นชีวิตลง	 จะนับว่า	 ข้าพระพุทธเจ้าไม่กระทำาน่าที่

รับราชการ	มาด่วนตายเสียหรือก็คงหาเปนได้ไม่	เพราะ

ฉะนั้นความตายเปนของไม่เที่ยง	ถ้าถึงเวลาแล้ว	ก็หนีไม่

พ้นเท่านั้นเอง	...”๔ 

  ๔ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๓๕๓

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	
ฉลองพระองค์นักเรียนนายร้อยมหาดเล็กรัสเซีย



๑๕๘

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ฉลองพระองค์ทหารม้าฮุสซาร์



๑๕๙

	 เมื่อจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เสด็จกลับมารับราชการที่สยามเมื่อปี	พ.ศ.๒๔๔๙	พระองค์

ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบก	 สิ่งที่นับเป็นคุณูปการ	

และเป็นมรดกอันทรงคุณค่าต่อระบบการศึกษาทางทหารของไทยเราจนถึงปัจจุบัน	คือการที่พระองค์ทรง

ปรับปรุงการจัดองค์กรของโรงเรียนนายร้อยทหารบก	ให้เป็นระบบแบบแผน	ประกอบด้วยการจัดระบบ

ชั้นเรียน	และระบบการบังคับบัญชา	การสอบคัดเลือกครูผู้สอน	และการยกระดับฐานะของครู	สิ่งส�าคัญที่สุด

คือการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นทหารอาชีพ	 ผู้มีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์	 ดังเห็นได้จากการเปิดรับ

สมัครนักเรียนนายร้อยตั้งแต่ชั้นเตรียม	เพื่อที่จะปลูกฝัง	อบรมกล่อมเกลาให้กุลบุตรไทย	มีนิสัย	และน�้าใจรัก

วิชาทหารมาตั้งแต่เยาว์วัย	ซึ่งจะมีจิตวิญญาณความเป็นทหารอาชีพเมื่อเติบโตขึ้น	จอมพลอากาศ	ฟื้น	

รณนภากาศ	ฤทธาคนี	ซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาตามพระด�าริดังกล่าว	ได้บันทึกไว้ว่า

	 “...ส่วนที่เกี่ยวกับกิจการทหารบก	ซึ่งทูลกระหม่อมทรงได้รับการถ่ายทอดมาโดยตรง	สิ่งใดเป็น

ประโยชน์และเหมาะสมท่ีจะนำามาใช้กับประเทศไทย	 ก็นำาเอาวิธีการนั้น	 ๆ	 มาทดลองดำาเนินการทันทีที่มี

โอกาส	เช่นในสมัยที่ดำารงตำาแหน่ง	ผู้บัญชาการโรงเรียนทหาร	มีแผนดำาเนินงานอย่างหนึ่ง	ที่โรงเรียนนายร้อย

มหาดเล็กรุสเซียในสมัยนั้นใช้อยู่	คือทางราชการมีนโยบายให้ผู้ที่จะเป็นนายทหารรุสเซียต่อไปในอนาคต

มเีลอืดทหารทีเ่ข้มข้นสมลกัษณะทหารอย่างแท้จรงิ	จึงวางโครงการรับผู้ท่ีจะเข้าเป็นนกัเรียนนายร้อยอายนุ้อย	

ตั้งแต่	๗	-	๘	ขวบ	เพื่อหล่อหลอมจิตใจกันตั้งแต่เด็ก	เข้าทำานอง	‘ไม้อ่อน	ดัดง่าย’	ซ่ึงต้ังความมุ่งหมายเข้า

ไว้ว ่า	โดยวิธีการเช่นนี้	กองทัพรุสเซียในอนาคตอันใกล้	จะได้นายทหารท่ีแข็งแกร่ง	มีบุคลิกลักษณะ

สมเป็นนายทหารสมบูรณ์แบบ	อย่างไม่ต้องสงสัย	ดังนั้นทูลกระหม่อมจักรพงษ์	เมื่อดำารงตำาแหน่งผู้บัญชาการ

โรงเรียนทหาร	จึงมีนโยบายรับนักเรียนนายร้อยรุ่นเด็กขึ้น	ในชั้นแรกรับเด็กลูกหลานของทหาร	และผู้ใกล้ชิด

อายุ	๗	-	๘	ขวบ	เข้าเป็นนักเรียนทหาร	เป็นการทดลอง	โดยวางหลักสูตรให้เรียนวิชาสามัญร่วมไปด้วย	...”๕

  ๕ พระด�าริในการจัดการศึกษาฝ่ายทหาร	ของจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ,	ปิยนาถ	บุนนาค,	วารสารราชบัณฑิต
					สถาน	ปีที่	๓๑	ฉบับที่	๑	ม.ค.	-	มี.ค.๒๕๔๙	



	 หลักฐานอีกชิ้นที่บันทึกเกี่ยวกับความรักในเกียรติภูมิความเป็นทหาร	 และจิตวิญญาณอันแรงกล้า	

ของจอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 เมื่อปี	พ.ศ.๒๔๕๐	ขณะพระองค์ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียน

นายร้อยทหารบก	เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างทหารราบ	และทหารมหาดเล็ก	สาเหตุเกิดจากการแย่งกัน

เกี้ยวหญิงสาวขายหมากบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์	 ทหารมหาดเล็กเก็บความเจ็บใจไว้	 จนค�่าวันหนึ่ง

เมื่อสบโอกาสขณะนายทหารราบผู้หนึ่งก�าลังเดินออกไปเที่ยวตามล�าพัง	 กลุ่มทหารมหาดเล็ก	 ได้ใช้ไม้รุมตี

ทหารราบผู้นั้นจนศีรษะแตกเลือดอาบ	จนต้องว่ิงหนีกลับเข้าไปในกรมทหาร	และเข้าไปรายงานตนต่อ

ร้อยเอก	โสม	ผู้บังคับกองร้อยของตนทันที	ในขณะที่พวกทหารมหาดเล็กที่วิ่งตามมา	ยังคงร้องท้าทาย	

อยูห่น้ากรมทหาร	ร้อยเอก	โสม	พร้อมด้วยนายร้อยตร	ีผูบ้งัคับหมวด	และนายดาบทีถ่กูตี	ได้วิง่ออกไปดโูดยไม่มี

อาวุธติดมือไป	แต่ได้เก็บกิ่งก้ามปูที่โคนต้นติดมือไปด้วย	และได้ใช้ไม้นั้นไล่ตีทหารมหาดเล็ก	ซึ่งวิ่งหนีไปทาง

วังปารุสกวัน	 พอดีกับนายสิบและพลทหารอีก	 ๒	 คน	 เดินกลับจากการตรวจท้องที่	 จึงวิ่งสมทบตามไปด้วย

เป็น	 ๕	 คน	 เม่ือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 สยามมกุฎราชกุมาร	 (รัชกาลที่	 ๖)	 ในขณะนั้น	 ทรงทราบ

เหตกุารณ์	จงึโปรดให้ผูบ้งัคบัการกรมทหารราบที	่๒	สอบสวนร้อยเอก	โสม	ทนัท	ีทหารทัง้	๕	นาย	ได้รับสารภาพ	

และได้เล่าเหตกุารณ์ให้ผูบ้งัคับบญัชาฟัง	 จงึถูกคมุขงัไว้ก่อน	 สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช	 สยามมกฎุราชกุมาร	

(รชักาลที	่๖)	ได้ทรงน�าความขึน้กราบบงัคมทลูพระบรมชนกนาถ	ขอให้ทรงลงพระอาญา	ตามจารีตนครบาล	

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทรงตดัสนิให้ลงโทษด้วยการโบยหลงั	เรือ่งนีไ้ด้กลายมาเป็นความคบัแค้นใจ

๑๖๐



  ๖ เหตุการณ์กบฏ	ร.ศ.๑๓๐	(กบฏเหล็ง	ศรีจันทร์),	วารสารประวัติการปกครองของไทย,	พ.ศ.๒๕๕๓	
  ๗ วาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์	ศันสนีย์	วีระศิลป์ชัย	ส�านักพิมพ์มติชน	พ.ศ.๒๕๕๘	หน้า	๒๘๒
  ๘ เรื่องเดียวกัน	หน้า	๒๘๖

ของนกัเรยีนนายร้อยทหารบก	ถงึขัน้จะพากนัไม่ยอมเข้าชัน้เรยีน๖	ความทราบถงึจอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบก	พระองค์ทรงเข้าใจถึงความรู้สึกของนักเรียนนายร้อยเป็นอย่างดี

เพราะพระองค์เป็นพระครผููส้อนวชิาการทหารแก่นกัเรียนนายร้อยด้วยพระองค์เอง	พระองค์จึงทรงพยายาม

เข้ามาช่วยแก้ปัญหา	 และรักษาสถานการณ์ไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามจนไปท�าลายเกียรติภูมิความเป็นทหาร

ได้	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ทรงมีรับสั่ง	ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า

 “...ทหารหรือเจ๊กลากรถย่อมมฐีานะในความเป็นพลเมืองเท่ากัน	 แต่พระเจ้าแผ่นดินทรงอำานาจทีจ่ะ

ลงโทษพลเมืองฐานบิดากับบุตรได้เสมอ	การเฆี่ยนพลเมืองก็ทรงถือว่าเป็นการสั่งสอนบุตร	...”๗  

	 เพ่ือเป็นการเตือนสติให้นายทหารท้ังหลาย	 ร�าลึกถึงความจงรักภักดี	 พระองค์ยังได้ตรัสให้เหล่า

ทหาร	ทั้งทหารราบ	และทหารวัง	(มหาดเล็ก)	หันกลับมามีความรัก	สามัคคีกันอีกครั้ง	

	 “...ทหารเป็นทหารของชาติ	 แต่มหาดเล็กมันเป็นคนใช้ส่วนตัว	 ถ้าเป็นฉัน	 ฉันจะเรียกเด็กของฉัน

พร้อมด้วยทหาร	มาสั่งสอนให้มีความสามัคคีต่อกัน	อย่าได้ถือพวกถือเหล่า	เพราะเป็นคนไทยด้วยกัน	พูดกัน

เพียงเท่านี้ก็พอแล้ว	...”๘ 

 พระประสงค์ของจอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ที่ทรงมุ่งหวังให้เหล่าทหาร	 มีความรักใน

เกยีรตภูิมขิองตน	ไม่ท�าเหตใุห้เสือ่มเสยี	มจีติวญิญาณทีจ่ะเสียสละเพ่ือบ้านเมอืง	โดยไม่เห็นแก่ความเป็นพวกพ้อง	

ให้มีความสมัครสมานสามัคคี	 และให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 ได้ท�าให้เหตุการณ์นี้สงบ

จบลงได้ด้วยดี	ไม่บานปลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต

๑๖๑



๑๖๒

กองทหารอาสาสยามท่ีเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังท่ี	๑	ณ	ประเทศฝร่ังเศส



  ตามที่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์การตัดสินพระทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ให้สยาม

เข้าร่วมสงครามโลกครั้งท่ี	๑	ในปี	พ.ศ.๒๔๖๐	จากข้อเสนอแนะของจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ

ท่ีทรงเห็นการณ์ไกล	เพราะทรงศึกษาสังเกตการณ์เคล่ือนไหวของประเทศคู่สงครามอย่างใกล้ชิด	หน้าท่ีของ

จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ในต�าแหน่งเสนาธิการทหารบก	 ซึ่งต้องวางแผน	 อ�านวยการกระท�าการ

สงครามร่วมกบัประเทศฝ่ายสมัพนัธมติรด้วยการเป็นผู้รับผิดชอบในการคดัเลือก	 และจัดก�าลังพลทหารอาสา

ไปราชการสงครามยงัทวปียโุรป	 พระองค์สามารถปฏบิติัหน้าท่ีให้ลุล่วงไปเป็นตามท่ีพระองค์ทรงวางแผนการ

ไว้เป็นอย่างดียิ่ง	 ได้ท�าการจับกุมชาวเยอรมันและชนชาติที่เข้ากับเยอรมัน	 และยึดทรัพย์สินของเชลยศึกใน

พระนครให้เป็นไปโดยเรียบร้อย	 การส่งก�าลังทหารไปท�าราชการสงครามในคราวนั้นได้จัดเป็น	 ๒	 กอง	 คือ

กองบนิทหารบก	กองรถยนต์ทหาร	และหน่วยแพทย์อกี	๑	หน่วย	มกี�าลงัพลทัง้สิน้	๑,๒๕๐	คน	ก่อนทหารอาสา

ออกเดินทางไปร่วมสงคราม	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว		พระราชทานเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน	

ณ	 พระบรมมหาราชวัง	 หลังอาหารทรงโปรดให้มีการฉายภาพยนตร์เรื่อง	 Britain	 Prepared	 เป็นหนังที่

กองทัพอังกฤษท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ศักยภาพทางทหารของอังกฤษ	 ท้ายภาพยนตร์ชุดนั้นมีโคลงภาษาอังกฤษ

ของ	Rudyard	Kipling	อยู่	๒	บรรทัด	กล่าวว่า	“Who	dies	if	England	lives?	Who	lives	if	England	

dies?”๙	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	เสนาธิการทหารบก	ทรงโปรดมาก	ด้วยเป็นโคลงทีป่ลกุจติวิญญาณ

ความเป็นทหารให้รักชาติบ้านเมือง	พร้อมที่จะเสียสละแม้นชีวิตได้	ทรงกราบบังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานค�าเตือนใจแด่บรรดาทหารและพลเรือนเช่นนั้นบ้าง	 ในวันรุ ่งขึ้นก็

พระราชทานโคลง	ที่มีชื่อว่า	“สยามานุสสติ”	ที่พวกเรารู ้จักมาจนถึงทุกวันนี้

    “หำกสยำมยังอยู่ยั้ง ยืนยง

    เรำก็เหมือนอยู่คง ชีพด้วย

    หำกสยำมพินำศลง ไทยอยู่ ได้ ฤ ๅ  

    เรำก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้นสกุลไทย ฯ”

            พระรำชนิพนธ์โดย รัชกำลที่ ๖

๑๖๓
  ๙ https://readthecloud.co/scoop-4/



 จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 เสด็จพระด�าเนินไปส่งทหารอาสาถึงเรือที่จะใช้ขนส่งเดินทางไป

ประเทศฝรั่งเศสด้วยพระองค์เองท่ีเกาะสีชัง๑๐	 และในเดือนธันวาคมปีนั้นเองก็ได้มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ	 ให้เลื่อนพระยศจากพลเอก	 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถฯ	 เป็นจอมพล	

แต่แทนที่พระองค์จะทรงดีพระทัยเช่นบุคคลทั้งหลายทั่วไป	กลับมิทรงเห็นเช่นนั้น	เพราะพระองค์ตั้งพระทัย

ที่จะปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณ	 ให้สมกับความไว้วางพระราชหฤทัย	 โดยมิได้มุ่งหวังยศ	 ต�าแหน่ง	

เป็นการแสดงออกถึงจิตวิญญาณความเป็นทหาร	และความจงรักภักดี	อย่างแท้จริง	คุณลักษณะข้อนี้สมควร

อย่างย่ิงที่พวกเราควรน้อมน�าไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนในฐานะทหารของชาติ	ที่มีหน้าที่

ต้องปกป้องอธิปไตยและสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงสถาพรสืบไป	

  ๑๐ วารสารราชบันทิตยสถาน	ปีที่	๓๑	ฉบับที่	๑	ม.ค.-มี.ค.๒๕๔๙		หน้า	๑๒๕
๑๖๔

กองทหารอาสาเดินทางกลับถึงสยาม



๑๖๕



๑๖๖



๑๖๗

 หากศึกษาวิเคราะห์พระประวัติ	สภาพเหตุการณ์บ้านเมืองสยาม	และความเป็นไปของโลกในช่วง

เวลานั้น	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงมองเห็นศักยภาพในตัวของจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้า

จักรพงษ์ฯ	จึงทรงมุ่งหวังให้เป็นก�าลังส�าคัญทัดทานลัทธิการล่าอาณานิคม	เพื่อรักษาบ้านรักษาเมืองไว้ให้

อนชุนรุน่หลงั	จอมพล	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	จงึได้เสียสละความสุขส่วนพระองค์	น�าความรู้	และวทิยาการ

สมัยใหม่จากการศึกษาที่รัสเซีย	มาช่วยพัฒนาให้ราชอาณาจักรสยามมีพลังอ�านาจที่เข้มแข็งขึ้น	เช่น	ริเริ่มให้

มกี�าลงัทางอากาศ	 และจดัระบบการฝึกศกึษาทางทหาร	 เป็นภมูคิุม้กนัประเทศชาติในรอดพ้นจากภยัคุกคาม

ทัง้ปวง	พระองค์ได้ทรงปฏบิติัพระกรณยีกิจสนองพระเดชพระคณุ	ด้วยคณุลกัษณะทีไ่ด้ถกู	หล่อหลอม	กล่อมเกลา	

ตัง้แต่เยาว์วยัจวบจนส�าเรจ็การศกึษาทีร่สัเซยี	 แสดงให้พวกเราได้ประจักษ์ถึง	 ความเฉลียวฉลาด	 การมคีวาม

คิดสร้างสรรค์	มีคุณธรรมจริยธรรม	ความมีวินัย	ความขยันหมั่นเพียร	และจิตวิญญาณความเป็นทหาร	

กอรปกบัความจงรกัภกัด	ีอย่างไม่มข้ีอแม้ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์



๑๖๘

	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	 ได้ทิวงคตเม่ือวนัที	่ ๑๓	 มถินุายน	 ๒๔๖๓	 ในขณะทีม่พีระชันษา

เพยีง	๓๗	ปี	๓	เดอืน	๑๐	วนั	ถอืเป็นความสญูเสยีเจ้านายผูม้พีระคณุต่อชาตบ้ิานเมืองอย่างใหญ่หลวง	พระองค์

ได้รบัการสถาปนาพระอสิริยยศ	เป็นสมเดจ็พระอนชุาธริาช	พธิพีระบรมศพได้รบัพระราชทานพระเศวตฉตัร	๕	ชัน้	

ประดับเหนือพระโกศ	 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เสด็จฯ	 งานพระราชทานเพลิงพระศพ	

สมเด็จพระอนุชาธิราช	ณ	เมรุท้องสนามหลวง	ด้วยพระองค์เอง	เม่ือวันที่	๒๔	กันยายน	๒๔๖๓	จอมพล	

สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	 ได้ทรงรเิริม่ให้มกี�าลังทางอากาศ	 สบืสานต่อโดยบพุการทีหารอากาศ	 และบรรพชน

ทหารอากาศ	ถอืก�าเนดิเป็น	“กองทัพอากาศ”	เมือ่วนัที	่๙	เมษายน	๒๔๘๐	ในทีส่ดุ	แม้นว่าพระองค์ท่าน	จะมไิด้

ทอดพระเนตรความส�าเรจ็ทีไ่ด้ทรงวางรากฐานไว้	 แต่ด้วยพระอจัฉริยภาพของพระองค์	 ทีไ่ด้สร้างคณุประโยชน์

แก่ประเทศชาติ	 และกองทพัอากาศอย่างอเนกอนนัต์	 	 จงึเป็นมรดกท่ีพวกเราชาวทหารอากาศทกุคนสมควรท่ี

จะรกัษา	 สบืสาน	 เทดิทูนและระลกึไว้ตลอดไปว่าพระองค์ท่านทรงเป็น	 “พระบดิาแห่งกองทพัอากาศ”	 พร้อม

ประพฤตปิฏบิตัตินให้สมดังพระด�ารัส	ทีว่่า	

	 “…ทหารมีหน้าที่ป้องกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ป้องกันบ้านเมืองไม่ให้ศัตรูภายนอก	ภายใน

รบกวน	 ป้องกันศัตรูภายในนั่นคือรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน	 ทหารจึงไม่ควร

ทำาให้ราษฎร	เดือดร้อน	เรื่องนี้นายทหารต้องเป็นหลัก	เพราะอยู่ประจำานาน	ๆ	ส่วนพลนั้นผลัดเปลี่ยนเสมอ	

เพราะฉะน้ันนายทหารต้องไม่เกะกะ	ให้เป็นการเดือดร้อนราษฎร	ให้ต้ังใจเสมอว่า	เราทำาอะไร	ต้องทำาเพื่อ

ความสะดวกแก่ราษฎรท้ังสิ้น	ไม่ใช่สะดวกแก่ตนเองเป็นอันขาด....”๑

                      จอมพล	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ

  ๑ จอมพล	สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ,	ค�าชี้แจงของเสนาธิการทหารบก	
					กระแสร์พระด�ารัส	และค�าชี้แจง	๑๐๐	ปี	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	เล่ม	๑	



๑๖๙



“ ...กำรป้องกันศัตรูภำยในและภำยนอกนั้น 

เป็นหน้ำที่ของรัฐบำลที่จะจัดกำรป้องกัน 

แต่ต้องเกณฑ์เอำคนในชำติให้ช่วยกันป้องกัน 

จึงต้องเป็นหน้ำที่ของบุคคลทุกคนที่จะเป็นผู้ป้องกันชำติ 

แต่จะเกณฑ์ให้ช่วยกันนั้น รัฐบำลจะต้องจัดให้เป็นไปโดยยุติธรรม...”
            

๑๗๐

พระด�ำรัส
จอมพล สมเดจ็พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟำ้จักรพงษ์ภูวนำรถ 

กรมหลวงพิศณุโลกประชำนำรถ
พระบิดำแห่งกองทัพอำกำศ

(คัดมำจำกกำรแสดงปำฐกถำ เรื่อง หน้ำที่ของบุคคลที่มีต่อชำติ 
ลงวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๔๕๖)



๑๗๑



๑๗๒



พระบิดำแห่งกองทัพอำกำศ

	 ด้วยพระจรยิวตัร	และพระวสิยัทศัน์อันยาวไกลของ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ฯ	ท�าให้กจิการบนิ

ทีท่รงรเิริม่จดัตัง้ในวนันัน้พฒันาสูก่ารเป็นกองทพัอากาศในปัจจบุนั	 กองทพัอากาศจงึได้น้อมร�าลกึในพระกรณุาคณุ

และเทิดพระเกียรติ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	เป็น	“พระบิดำแห่งกองทัพอำกำศ”	ดังสาระในค�า

กราบบังคมทูลถวายรายงานของ	พลอากาศเอก	ประพันธ์		ธูปะเตมีย์	ผู้บัญชาการทหารอากาศ			ในโอกาสที่	

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิด		พระอนุสาวรีย์	จอมพล	

สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ณ	บริเวณภายในอาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ	เมื่อวันศุกร์ที่	๑๕	มิถุนายน	

๒๕๒๗	 เอกสำรช้ินนี้นับได้ว่ำเป็นบทสรุปบันทึกประวัติศำสตร์ที่ส�ำคัญของกองทัพอำกำศ	 ในการจัด

สร้างพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน	 พร้อมทั้งพระเกียรติประวัติ	 และพระคุณูปการของ	 จอมพล	 สมเด็จฯ	

เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ที่ทรงมีต่อกองทัพอากาศ	และกิจการบินในประเทศไทย	ความว่า

๑๗๓



๑๗๔

	 “...จอมพล	 สมเด็จพระอนุชาธิราช	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	 กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ	

ประสูติในพระบรมมหาราชวัง	 เมื่อวันที่	 ๓	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๒๕	ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	 และทรงเป็นสมเด็จพระ

อนุชาธิราช	 ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงสำาเร็จการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรียนราชกุมาร

ในพระบรมมหาราชวัง	 แล้วเสด็จไปทรงศึกษาวิชาต่อในประเทศอังกฤษ	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๔๓๙	 ในปี

พุทธศักราช	 ๒๔๔๐	 เสด็จไปทรงศึกษาในโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็ก	 อันมีชื่อเสียง	 และเก่าแก่ของกองทัพ

บกรัสเซีย	ณ	กรุงเซนต์ปิเตอร์สเบิร์กหรือกรุงเลนินกราดในปัจจุบัน	ทรงสำาเร็จการศึกษาสอบไล่ได้เป็นที่	

๑	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๔๕	แล้วทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารสัญญาบัตร	ประจำากรมทหารม้าฮุสซาร์	

ของพระจักรพรรดิ	นิโคลาสที่	๒	ของรัสเซีย	ในสมัยนั้น

สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี	พระบรมราชินีนาถ	
ทรงฉายร่วมกับ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	



๑๗๕

	 ต่อจากนั้น	 ได้เสด็จกลับมาเยี่ยมประเทศไทย	

ระยะหนึ่ง	 แล้วในปีพุทธศักราช	 ๒๔๔๖	 ได้เสด็จกลับ

ไปทรงศึกษาต่อที่วิทยาลัยการทหาร	 ประเทศรัสเซีย	

ในหลักสูตรนายทหารฝ่ายเสนาธิการอีก	 ๒	 ปี	 ทรง

สอบไล่ได้ที่	 ๑	 อีกครั้งหนึ่ง	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๔๔๘	

ซึ่งพระจักรพรรดินิโคลาสที่	 ๒	 ทรงชื่นชมยินดี	 แต่งตั้ง

ให้พระองค์เป็นนายพันเอกพิเศษ	 ในกองทัพบกรัสเซีย	

และเป็นนายทหารพิเศษประจำากรมทหารม้าฮุสซาร์

ด้วย

	 เมื่อเสด็จกลับมาประเทศไทยแล้ว	พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อม	ให้ทรงดำารงตำาแหน่ง	ผู ้ช ่วย

ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ	 และเป็นนายพันเอกแล้ว

ได้ทรงเริ่มจัดการงานต่าง	 ๆ	 ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	

เยี่ยงอารยประเทศยิ่งขึ้น	ประกอบกับที่ทรงมีพระปรีชา

สามารถอนัยอดเย่ียม	เมือ่ทรงดำารงตำาแหน่ง	ผูบ้ญัชาการ

โรงเรียนทหารบก	 หรือต่อมาทรงรั้งตำาแหน่ง	 เจ้ากรม

ยุทธศึกษาทหารบก	 ก็ได้ทรงจัดวางระเบียบการศึกษา

ขึ้นใหม่	 ให้กว้างขวางและทันสมัยทัดเทียมกับโรงเรียน

ทหารในต่างประเทศ	 ทรงเอาพระทัยใส่งานทุกชนิดแม้

จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม

จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	



๑๗๖

	 ...ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ก็ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจอันเป็น

คุณประโยชน์แก่ประเทศไทย	ท้ังในกิจการทหารและพลเรือน	ทรงดำารงตำาแหน่งพิเศษอีกหลายตำาแหน่ง	

ที่สำาคัญ	 เช่น	ทรงเป็นอุปนายกผู้อำานวยการสภากาชาดสยาม	ทรงเป็นองคมนตรี	 และที่สำาคัญที่สุดเกี่ยวกับ

กองทัพอากาศ	ก็คือ

	 ประมาณปีพุทธศักราช	 ๒๔๕๔	 อันเป็นระยะเวลาที่ประเทศในยุโรปกำาลังตื่นตัว	 พัฒนาการ

ด้านการบิน	 ขณะน้ันทรงดำารงตำาแหน่งเสนาธิการทหารบก	 ได้ทรงเห็นความจำาเป็นและความสำาคัญ

ที่ประเทศไทยจะต้องจัดหาอากาศยานไว้ป้องกันประเทศ	 เช่นอารยประเทศ	 จึงทรงดำาริจัดตั้งกิจการบินขึ้น

เป็นแผนกหนึ่งของกองทัพบกตั้งแต่บัดนั้น	และได้ทรงจัดให้มีการคัดเลือก	ได้นายทหาร	๓	นาย	ส่งไปศึกษา

วิชาการบิน	ณ	ประเทศฝรั่งเศส	เมื่อนายทหารทั้ง	๓	สำาเร็จวิชาการบิน	จะเดินทางกลับประเทศไทย	ก็ได้ทรง

ให้นายทหารทั้ง	๓	ดูงานโรงเรียนการบินที่	Central	Flying	School	ของอังกฤษ	ที่	Upavon	Wilts	และของ

รัสเซียที่เมือง	Gatchina	ด้วย

การแสดงการบินคร้ังแรกท่ีสนามราชกรีฑาสโมสร	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	และหม่อมคัทริน	
ชมการแสดงการบิน



๑๗๗

	 เมือ่นกับนิทัง้	๓	คน	 เดินทางกลับประเทศไทยนัน้	

กระทรวงกลาโหมได้สัง่ซือ้เครือ่งบนิจากประเทศฝรัง่เศสมา

ด้วย	จำานวน	๘	เครือ่ง	เป็นเครือ่งบินแบบเบรเกต์	๔	เครือ่ง	

และแบบนิออร์ปอร์ต	๔	 เครือ่ง	จดัตัง้เป็นแผนกการบนิ	ที่

สนามราชกรีฑาสโมสร	สระปทุมวัน	ขึ้นอยู่ในบังคับบัญชา

ของจเรทหารช่าง	และเมือ่วนัที	่๒๙	พฤศจกิายน	พุทธศกัราช

๒๔๕๖	ได้จัดให้มกีารแสดงการบนิด้วยนกับนิไทย	เป็นครัง้

แรกในประเทศไทย	ซึง่มีหลกัฐานปรากฎว่า	สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยาภานพุนัธ์วงษ์วรเดช	 และ

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	เจ้าฟ้ากรมหลวงพศิณโุลกประชา

นารถ	เสด็จทอดพระเนตรอยูด้่วย	ท่ามกลางข้าราชการ	และ

ประชาชนอีกเป็นอันมาก	การแสดงการบินได้ดำาเนินไป

โดยเรียบร้อย	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าท้ัง	๒	พระองค์	ได้ทรง

ประทานพร	และทรงแสดงความยนิดกีบันักบนิทัง้สามด้วย

	คอื	พลอำกำศโท พระยำเฉลิมอำกำศ นำวำอำกำศเอก 

พระยำเวหำสยำนศลิปสทิธิ ์ และนำวำอำกำศเอกพระยำ

ทะยำนพิฆำต ได้เป็นกำาลังสำาคัญของพระองค์	และ

กองทัพอากาศได้ยกย่องไว้เป็น	“บุพกำรีกองทัพอำกำศ” 

(ปัจจุบนักองทัพอากาศได้ก�าหนดการเรยีกนกับนิทัง้	๓	คน	

นีว่้า	“บพุการีทหารอากาศ”)

องค์ริเร่ิมกิจการบินในประเทศไทย	(จากซ้ายไปชวา)
		-	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
		-	นายพลเอก	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้า	
				จักรพงษ์ภูวนารถ	กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
		-	นายพลเอก	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า
				บุรฉัตรไชยากร	กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน
		-	จอมพล	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า
				จิรประวัติวรเดช	กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช

บุพการีทหารอากาศท้ัง	๓	คน	
ถ่ายภาพร่วมกับคณะนายทหารรัสเซีย



๑๗๘

	 	จอมพล	สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	ทรงใฝ่พระทัยทำานุบำารุงส่งเสริมกิจการบินเป็นอันมาก	

โดยยกฐานะเป็นกองบนิทหารบก	 ในปีพุทธศกัราช	 ๒๔๕๗	 และได้ย้ายทีต่ัง้มายงัตำาบลดอนเมอืง	 ตัง้แต่วนัที	่

๒๗	มนีาคม	๒๔๕๗	ต่อมาอกีประมาณเดอืนเศษ	เมือ่วนัท่ี	๔	พฤษภาคม	๒๔๕๗	ขณะนัน้ทรงเป็นนายพลเอก	

ได้เสดจ็ทอดพระเนตรการบนิ	 และตรวจกจิการต่าง	 ๆ	 เมือ่กองบนิเข้าต้ังท่ีดอนเมอืง	 พร้อมด้วย	 นายร้อยโท

สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้า	 กรมขนุศโุขทยัธรรมราชา	 นายเวรพิเศษเสนาธกิารทหารบก	 และนายพลโท

พระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมหมืน่กำาแพงเพชรอรรคโยธนิ	 จเรการช่างทหารบก	 และในเดือนมนีาคม	 พุทธศกัราช	

๒๔๕๘	ได้ทรงจดัให้กองบนิทหารบกจดัเครือ่งบนิเข้าร่วมการประลองยทุธใหญ่ประจำาปีเป็นคร้ังแรก	และเป็น

ครัง้ทีส่องในเดอืนมนีาคม	พทุธศกัราช	๒๔๕๙	ได้ผลเป็นท่ีพอใจมาก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	เสด็จฯ	เย่ียมกรมอากาศยานทหารบก	เม่ือวันท่ี	๒๓	กรกฎาคม	๒๔๖๔



๑๗๙

	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๔๖๐	 เกิดมหาสงครามโลกคร้ัง

ท่ี	 ๑	 ในทวีปยุโรป	 พระองค์เป็นผู้รับผิดชอบตามพระบรม

ราชโองการในการประกาศสงคราม	 และส่งกองทหารอาสาไป

ทำาการร่วมรบกับสัมพันธมิตรในประเทศยุโรป	 ในการส่งกอง

ทหารอาสาไปในครั้งนั้น	นอกจากเหตุผลทางการเมือง	ส่งเสริม

เกียรติคุณของประเทศชาติ	และเกียรติศักดิ์ของทหารไทยแล้ว	

ยังมีพระประสงค์ให้ทหารได้รับความชำานาญ	 ที่จะได้ปฏิบัติ

การรบจริง	และสังเกตจดจำาความรู้ความชำานาญของทหาร

สัมพันธมิตร	 นำามาจัดใช้เป็นหลักบำารุงของกองทัพบกให้มี

ความเจริญ	จึงได้จัดกำาลังเป็นกองบินทหารบกหน่วยหนึ่ง

มนีกับนิและช่างเคร่ืองยนต์	 และกองทหารบกรถยนต์อกีหน่วย

หนึ่ง	 ในกองบินทหารบกมีกำาลังพลทั้งสิ้น	 ๓๑๕	 นาย	 นักบิน

และช่างเครื่องยนต์เหล่านี้	 เมื่อสงครามโลกครั้งที่	๑	สิ้นสุดลง	

ได้เดินทางกลับมายงัประเทศไทย	และได้เป็นกำาลงัสำาคญัในการ

วางรากฐานของกองทพัอากาศเป็นอย่างยิง่	สมตามพระประสงค์

ทุกประการ



๑๘๐

	 จอมพล	สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	ทรงใฝ่พระทัย	ทำานุบำารุงส่งเสริมกิจการบินทุกวิถีทาง	

นอกจากในกิจการทหารแล้ว	ยังทรงจัดให้ทดลองการลำาเลียงผู้เจ็บป่วยทางอากาศ	และยกฐานะกองบิน

ทหารบกเป็นกรมอากาศยาน	ในปีพุทธศกัราช	๒๔๖๑	ทัง้น้ีด้วยความตระหนกัถึงแสนยานภุาพทางการบนิ

เป็นอย่างยิ่ง	 ดังมีพระดำารัสไว้ว่า “ก�ำลังทำงอำกำศเป็นโล่อันแท้จริงอย่ำงเดียว ที่จะกันมิให้สงครำม

มำถึงท่ำมกลำงประเทศของเรำได้ ทั้งนี้เป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในกำรคมนำคมเวลำปกติ”

	 พระองค์ทรงให้การสนับสนุนนายทหารทั้ง	 ๓	 นาย	 ที่ได้ส่งไปศึกษาวิชาการบิน	 ณ	 ประเทศ

ฝรั่งเศสเต็มที่ตลอดมา	แม้ในเรื่องส่วนตัว	เช่น	นายพันตรี	หลวงทะยานพิฆาต	ทำาการวิวาห์มงคล	ที่บ้าน

วรจักร์	เมื่อวันที่	๑๓	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๔๖๐	ก็ได้เสด็จพร้อมด้วยพระชายา	ไปประทานนำ้า

พระพุทธมนต์	ซึ่งแสดงให้เห็นพระจริยวัตรที่ทรงรักใคร่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่ง

	 พระกรุณาธิคุณ	 ที่ทรงมีต่อกองทัพอากาศ	 และกิจการบินในประเทศไทย	 มีอยู่อเนกประการ	

จึงเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๐๐	 กองทัพอากาศในสมัย	 จอมพลอากาศ	 ฟื้น	 รณนภากาศ	 ฤทธาคนี	 เป็นผู้

บัญชาการทหารอากาศ	ได้พิจารณาเห็นควรสร้างพระอนุสาวรีย์ขึ้นไว้เป็นที่เคารพสักการะ	และเทิดทูน

ว่า	 เป็นผู้ทรงก่อตั้งรากฐานสถาบันการบินในประเทศไทย	 โดยให้กรมศิลปากรดำาเนินการปั้น	 และหล่อ	

และให้ประดิษฐานไว้หน้ากรมการบินพลเรือน	ในขณะนั้นอยู่ทางตะวันตกของสนามบินดอนเมือง	

และเป็นเขตท่าอากาศยาน	มีความสง่างาม	โดยได้กระทำาพธีิเปิดเมือ่วันที	่๒๗	มนีาคม	พทุธศกัราช	๒๕๐๐



๑๘๑

	 ต่อมาในปีพุทธศักราช	 ๒๕๒๓	 กองทัพ

อากาศได้เตรยีมการย้ายทีต่ัง้	 กองบญัชาการกองทพั

อากาศ	 จากฝั ่งตะวันตกของสนามบิน	 มายังฝั ่ง

ตะวนัออก	 เพือ่มอบพืน้ทีใ่ห้	 การท่าอากาศยานแห่ง

ประเทศไทย	 ใช้พฒันาขยายสนามบนิดอนเมอืง	 การ

ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย	 ขอให้กองทพัอากาศ

ระงบัการย้ายพระอนสุาวรย์ี	และขอให้ประดษิฐานไว้

เพือ่เป็นศนูย์รวมด้านจติใจ	 และเป็นทีเ่คารพสกัการะ

ของพนกังาน	 ลกูจ้าง	 และประชาชน	 ทีเ่ข้ามาปฏบิติั

งานและประกอบกิจการ	 ณ	 ท่าอากาศยานกรุงเทพ	

ต่อไปดังเดิม	กองทัพอากาศจึงมอบพระอนุสาวรีย์

องค์เดิมไว้แก่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย	

และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้าง

พระอนสุาวรย์ี	จอมพล	สมเด็จเจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภวูนารถ

กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ	ข้ึนใหม ่	เพื่อ

ประดิษฐานไว้ภายในกองบัญชาการกองทัพอากาศ	

ในแบบประทบัยนื	ขนาดสงู	๒	เมตร	ในฉลองพระองค์

เต็มยศจอมพล	 โดยขอให้กรมศิลปากรดำาเนินการ

ปั้นและหล่อ	 ทั้งนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อม	พระราชทานพระบรมราชานุญาต	กรม

ศลิปากรได้ดำาเนนิการป้ันและหล่อ	 สิน้เงนิค่าใช้จ่าย

เงินงบประมาณในส่วนของกองทัพอากาศ	เป็นเงิน	

ห้าแสนห้าหมืน่บาทถ้วน		และเป็นค่าฐานพระอนสุาวรย์ี	

เก้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน	แล้วนำาขึ้นประดิษฐาน

เรียบร้อย	เมื่อวันที่	๑	มิถุนายน	พุทธศักราช	๒๕๒๗



๑๘๒

  ๑	ค�ากราบบังคมทูลถวายรายงานของ	พล.อ.อ.ประพันธ์		ธูปะเตมีย์	ผู้บัญชาการทหารอากาศ		
					เมื่อวันศุกร์ที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๒๗

	 จอมพล	สมเดจ็เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภวูนารถ	กรมหลวงพิศณโุลกประชานารถ	ทรงอบุติัข้ึนในพระบรมราช

จกัรวีงศ์	ทรงมพีระปรชีาสามารถ	และมพีระอจัฉรยิภาพทางทหาร	รับราชการสนองพระเดชพระคณุ	ทรงวาง

รากฐานต่าง	ๆ	โดยเฉพาะทางการฝึกศกึษาไว้ในกองทัพบกจนมัน่คงทุกวนันี	้ทรงมคีวามจงรักภกัดีต่อประเทศ

ชาต	ิ พระมหากษตัรย์ิ	 อย่างยอดเยีย่ม	 ยากทีจ่ะหาบคุคลใดเสมอเหมอืน	 ทรงเป็นท่ีรักใคร่เทิดทูนของบรรดา

ผูใ้ต้บงัคบับญัชา	 และทหารโดยทัว่ไป	 พระเกยีรตคิณุยงัปรากฎสืบทอดมาเนิน่นานจนบดันี	้ นบัว่าทรงมพีระ

คณุปูการแก่กองทพัอากาศเป็นอย่างยิง่ล้นพ้น	 ในแผ่นจารึกด้านหลังพระอนสุาวรีย์นี	้ กองทัพอากาศจึงได้

จารกึยกย่องถวายพระเกยีรตไิว้ว่า	เป็น	“พระบดิำแห่งกองทพัอำกำศไทย”…”	๑ 



พระอนุสำวรีย์ 
จอมพล สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ภูวนำรถ กรมหลวงพิศณุโลกประชำนำรถ

	 กองทัพอากาศ	ได้สร้างพระอนุสาวรย์ี	จอมพล	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภวูนารถ	

กรมหลวงพศิณโุลกประชานารถ	“พระบิดำแห่งกองทพัอำกำศ”	เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระกรณุาธคิณุของพระองค์

ท่านทีม่ต่ีอกองทพัอากาศ

อนุสาวรีย์	จอมพล	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	
กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ	ประดิษฐาน	ณ	หน้ากรมการบินพลเรือน	

	 ในปี	พ.ศ.๒๔๙๘	กองทัพอากาศได้สร้างพระอนุสาวรีย์	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ

เป็นพระรูปประทับยืนเต็มพระองค์ขนาดเท่าพระองค์จริง	 โดยกรมศิลปากรด�าเนินการปั้น	 และหล่อพระรูป	

ส่วนฐานที่ประดิษฐานพระรูปกรมศิลปากรช่วยคิดแบบ	 กรมช่างอากาศเป็นหน่วยจัดสร้าง	 เสร็จเรียบร้อย

ในปี	พ.ศ.๒๔๙๙	ใช้เวลาการจัดสร้าง	๑๕	เดือน	ประดิษฐานไว้หน้ากรมการบินพลเรือน	(ซึ่งในขณะนั้นเป็น

หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ	 ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย)	 กระท�า

พิธีเปิดเมื่อวันที่	๒๗	มีนาคม	๒๕๐๐	

๑๘๓

	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 นอกจากพระองค์จะทรงมีพระจริยวัตรที่สมควรน�าไปเป็นแบบ

อย่างในการประพฤติปฏิบัติตนแล้ว	พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง		ดังนั้น	

หน่วยงานต่าง	ๆ	จึงได้พร้อมใจกันสร้างพระอนุสาวรีย์	 และพระอนุสรณ์ต่าง	ๆ	 เพื่อเป็นการร�าลึกถึง

พระกรุณาธิคุณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาติ	ตามสถานที่ต่าง	ๆ	ดังนี้	



๑๘๔

	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.๒๕๒๓	 กองทัพอากาศได้เตรียมการย้ายที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพอากาศ	 จากฝั่ง

ตะวันตกมายังฝั่งตะวันออกของสนามบินดอนเมือง	 เพื่อมอบพื้นที่ให้กับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย	

ใช้พัฒนาขยายสนามบินดอนเมืองซึ่งการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย	 ได้ขอพระอนุสาวรีย์ฯ	 ประดิษฐาน

ไว้ที่เดิม	 เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านจิตใจและเป็นที่เคารพสักการะของพนักงาน	 ลูกจ้าง	 ตลอดจนประชาชนที่

เข้ามาปฏิบัติงานและประกอบกิจการ	ณ	ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ	ด้วยเหตุดังกล่าว	 กองทัพอากาศจึงได้ขอ

พระบรมราชานุญาตสร้างพระอนุสาวรีย์ฯ	ขึ้นใหม่	โดยประดิษฐาน	ณ	บริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ

แห่งใหม่	เป็นพระรูปหล่อด้วยทองแดงรมด�า	ลักษณะประทับยืนสูง	๒	เมตร	บนแท่นหินอ่อน	ฉลองพระองค์

เต็มยศจอมพล	ทั้งนี้	 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมศิลปากรด�าเนิน

การปั้นและหล่อพระรูป	แล้วน�าขึ้นประดิษฐานเรียบร้อย	เมื่อวันที่	๑	มิถุนายน	๒๕๒๗



๑๘๕

	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	(รชักาลที	่๙)	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช	ฯ	

สยามมกฎุราชกมุาร	เสดจ็พระราชด�าเนนิแทนพระองค์ทรงเปิดพระอนสุาวรย์ี	จอมพล	สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ	ณ	บริเวณอาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ	

เมือ่วันศกุร์ท่ี	๑๕	มิถุนายน	๒๕๒๗



๑๘๖

พระอนุสาวรีย์	จอมพล	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	กรมหลวงพิศณุโลก	
ประชานารถ	ประดิษฐาน	ณ	กองบัญชาการกองทัพอากาศ	



๑๘๗

 พระอนสุำวรย์ี ณ ค่ำยจกัรพงษ์ ซึง่พระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดพระอนุสาวรีย์	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	ณ	ค่ายจักรพงษ	์

ต�าบลดงพระราม	อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี	จังหวัดปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	๑๓	มิถุนายน	๒๕๑๕	



๑๘๘

 พระอนุสำวรีย์ จอมพล สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ฯ ณ	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	พระองค์เป็น

ผู้ทรงก่อตั้งวางรากฐานโรงเรียนนี้มาแต่เริ่มแรก	 และเมื่อครั้งได้สร้าง	 “อาคารประภาสโยธิน”	 ซึ่งเป็นอาคาร

ถาวรของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก	จึงได้ถือโอกาสสร้าง	และอัญเชิญพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน	

มาประดิษฐานคู่กับอาคารหลังนี้	



๑๘๙

 ตึกจักรพงษ์ ณ สภำกำชำดไทย สร้างขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.๒๔๖๖	 ณ	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

สภากาชาดไทย	ด้วยเงินบริจาคของพระบรมวงศานุวงศ์	 พ่อค้า	 ข้าราชการ	 และประชาชน	 เพื่อให้เป็น

อนุสรณ์เชิดชูพระเกียรติคุณของ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	อุปนายกผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	



๑๙๐

 ตึกจักรพงษ์ ณ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์	ประทานเงิน

จ�านวน	๒๐,๐๐๐	บาท	ในปี	พ.ศ.๒๔๗๓	ก่อสร้างตึกจักรพงษ์ส�าหรับเป็นท่ีท�าการของสโมสรนิสิต	

เป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา	 คือ	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 ผู้ประทานแนวคิดองค์กรบริหารของนิสิต

นักศึกษา



๑๙๑

 ถนนจักรพงษ์ โรงพยำบำลศิริรำช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างถนนจักรพงษ์ขึ้น	 ซึ่งตั้งมาจากพระนามของ	จอมพล	สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	อยู่ใน

เขตพระนคร	 กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ถนนเจ้าฟ้าถึงสะพานนรรัตน์สถาน	 (สะพานข้ามคลองรอบกรุง)	

เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างแขวงชนะสงครามกับแขวงตลาดยอด	 และถนนจักรพงษ์อีกแห่ง	 อยู่ใน

โรงพยาบาลศิริราช	โดยเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จนิวัติกรุงเทพฯ	ชั่วคราว	ระหว่างทรงศึกษาวิชาทหารที่รัสเซีย	

ได้เสด็จมาโรงพยาบาล	 ศิริราช	 และทรงเห็นว่าถนนไม่เรียบร้อย	 เดินล�าบาก	 จึงประทานเงินสร้างถนนจาก

ท่าน�้ายาวไปกลางโรงพยาบาลจนถึงตึกแพทยาลัย	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา	อธิบดีกรม

พยาบาลขณะนั้น	จึงตั้งชื่อถนนว่า	“ถนนจักรพงษ์” 



๑๙๒

	 และมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวนัออก วทิยำเขตจักรพงษภวูนำรถ เมือ่วนัที	่๑	เมษายน	

๒๕๑๗	ผู ้บัญชาการทหารบก	(ในขณะนั้น)	พลเอก	กฤษณ์	สีวะรา	ได้มอบอาคารเรียน	อุปกรณ์	ท่ีดิน	

และทรัพย์สินให้กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนอาชีวศึกษาบุตรข้าราชการกองทัพบกสังกัดกรมอาชีวศึกษา	

และเพือ่เป็นเกียรตแิละระลกึถงึกองทพับก	 กระทรวงศกึษาธกิาร	 จึงได้ขอพระราชทานนาม	 “จอมพล	 สมเด็จฯ	

เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ”	ซึ่งเป็นอดีตเสนาธิการกองทัพบกเป็นช่ือแทน	“โรงเรียนอาชีวศึกษาบุตรข้าราชการ

กองทัพบก”	โดยใช้ชื่อว่า “วิทยำลัยจักรพงษภูวนำรถ”	ซ่ึงทางวิทยาเขตจะจัดให้วันที่	๑๓	มิถุนายน	เป็น

วัน	“จักรพงษ์”	โดยจะมีพิธีวางพวงมาลาบริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์	และพิธีถวายตัว	ซึ่งเป็นประเพณี

ที่นักศึกษาช้ันปีที่	๑	ของทุกสาขาวิชา	จะต้องเข้าร่วมพิธี	เพื่อก้าวเข้ามาเป็น	ลูกเจ้าฟ้าฯ	อย่างเต็มตัว



๑๙๓

พระอนุสาวรีย์	จอมพล	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	กรมหลวงพิศณุโลก	ประชานารถ	
ประดิษฐาน	ณ	กองบัญชาการกองทัพอากาศ



๑๙๔



	 พระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อกองทัพอากาศ	ของ	จอมพล สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ฯ เกิดจากพระ

วิสัยทัศน์ที่ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ด้านการบินท่ีจะเกิดแก่สยามประเทศในอนาคต	ซ่ึงในยุคนั้นเกิดสภาพ

การแข่งขันกันทางความคิด	 เป็นที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับก�าลังทางอากาศซึ่งเพิ่งก่อก�าเนิดขึ้น	 ชาติยุโรปอยู่ใน

ช่วงแห่งการปฎิวัติอุตสาหกรรมกับการเมืองที่ใช้ก�าลังทหารสนับสนุน	พร้อม	ๆ	กับการเกิดระบบการฝึก

ศึกษาทางทหารสมัยใหม่	กอปรกับการที่พระองค์ท่านได้ศึกษาในวิทยาลัยเสนาธิการทหารของรัสเซีย	จึงเป็น

บริบทก่อรูปทางความคิดการปฏิวัติกิจการทางทหาร	กอปรกับพระปรีชาสามารถอันยอดเยี่ยม	ถึงพร้อมด้วย

พระจริยวัตรอันงดงาม	โดยเฉพาะความฉลาด	และความคิดสร้างสรรค์ในตัวพระองค์ท่าน	น�าไปสู่การก่อ

ก�าเนดิรากฐานความคดิเก่ียวกบัก�าลงัทางอากาศ	ในฐานะทีท่รงด�ารงต�าแหน่งเสนาธกิารทหารบก	และรัง้ต�าแหน่ง

เสนาบดีกระทรวงกลาโหม	จึงมีพระด�าริให้เริ่มกิจการบินขึ้นในกองทัพบก	และคัดเลือกนายทหาร	๓	คน

ไปศึกษาวิชาการบิน	ณ	ประเทศฝรั่งเศส	เมื่อนายทหารทั้ง	๓	คน	ส�าเร็จการศึกษา	กระทรวงกลาโหมได้สั่งซื้อ

เครื่องบินจากประเทศฝรั่งเศสไว้ใช้ในราชการ	จ�านวน	๘	เครื่อง	และเริ่มวางรากฐานกิจการบิน	ณ	สนามม้า

สระปทุม	ต่อมามพีระด�าริให้ย้ายทีต่ัง้สนามบินจากทีเ่ดิมมาตัง้อยู่ทีอ่�าเภอดอนเมอืง	และทรงยกฐานะกิจการบนิ

ขึ้นเป็น	 กองบินทหารบก	 ในวันที่	 ๒๗	 มีนาคม	 ๒๔๕๗	 จากนั้นก�าลังทางอากาศได้พัฒนาก้าวหน้ามาเป็น

ล�าดับ	และยกฐานะขึ้นเป็น	“กองทัพอำกำศ” เมื่อวันที่ ๙ เมษำยน ๒๔๘๐

๑๙๕



๑๙๖

	 นอกจากนั้นการศึกษาวิเคราะห์พระประวัติ	 คุณลักษณะ	 และพระ

จริยวัตรของ	 จอมพล	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	 จะพบว่าพระองค์ท่านได้

ถูกหล ่อหลอม	กล ่อมเกลา	ตั้ งแต ่ เยาว ์วัยจวบจนส�าเร็จการศึกษา	

และพระองค์ท่านได้ทรงทุ่มเทประกอบพระกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์

แก่บ้านเมือง	 ทั้งในกิจการทหารและพลเรือน	 อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	

อันเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นเป็นแบบอย่างแก่ก�าลังพลกองทัพอากาศ	 ได้เรียนรู้

ถึงพระจริยวัตรส�าคัญ	ซึ่งสามารถถอดบทเรียนให้กับก�าลังพลกองทัพอากาศ

ทุกคนต้องมีคุณลักษณะ	๖	ประการ	คือ		

 ๑. ควำมฉลำด (Intellectual Ability) หมายถึง	ความกระตือ

รือร้นที่จะเรียนรู ้	การมีทักษะในการคิดวิเคราะห์	รู ้จักที่จะหารือกับผู้รู ้	

ถ่อมตนว่าไม่ได้เป็นคนเก่ง	พร้อมจะรับฟังค�าแนะน�า	รวมทั้งการมีความ

ฉลาดทางอารมณ์	การรู้จักการรอคอย	รอดูสถานการณ์	ไม่บุ่มบ่ามตัดสินใจ	

และมีความสามารถในการให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ		



๑๙๗

 ๒. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity)	 หมายถึง	 ความมีวิสัยทัศน์	

มองเห็นอนาคต	กล้าคิด	กล้าที่จะน�าการเปลี่ยนแปลง	และลงมือท�าด้วยความ

มุ่งมั่น	

 ๓. ควำมมีคุณธรรม จริยธรรม (Virtue, Merit and Moral 

Judgement) หมายถึง	 ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ	 ความเมตตา	

ความกตัญญูรู้คุณ	ความมีส�านึกที่ดี	และการปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา		



๑๙๘

 ๔. ควำมมวีนิยั (Discipline)	หมายถงึ	การปฏบิตัติามระเบยีบ	กฎเกณฑ์	

ข้อบังคับ	ให้เรียบร้อยดีงาม	ตามแบบแผน	ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน		

 ๕. ควำมขยันหมั่นเพียร (Diligence)	 หมายถึง	 ความพยายามในการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างแข็งขัน	ด้วยความมุ่งมั่น	เอาใจใส่อย่าง

จริงจัง	และไม่ย่อท้อต่อความยากล�าบาก	และคุณลักษณะที่ส�าคัญที่สุด	คือ	

 ๖. จิตวิญญำณควำมเป็นทหำร และควำมจงรักภักดี (Servicemen 

Spirit and Allegiance) หมายถึง	 ความมีจิตใจกล้าหาญ	 อดทน	 ไม่หวั่นไหว

ต่อความยากล�าบากต่อเหตุการณ์ท่ีจะเผชิญ	ความเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อ

ประโยชน์สุขแห่งส่วนรวม	การแสดงออกซึ่งความเคารพ	ความซ่ือสัตย์ด้วยการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 ด้วยทัศนคติที่มั่นคง	 และเทิดทูนต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์		



๑๙๙

	 ด้วยพระจริยวัตร	๖	ประการ	ดังกล่าว นับได้ว่ำพระบิดำแห่งกองทัพอำกำศทรงเป็นต้นแบบให้

แก่ก�ำลงัพลกองทพัอำกำศยึดถอืพระองค์ท่ำนเป็นแบบอย่ำง (Role Model) เป็นเหมอืนสำรพนัธกุรรม 

หรือ ดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid; DNA) ของก�ำลังพลกองทัพอำกำศในปัจจุบัน ซึ่งพบว่ำ

สอดคล้องกบัประกำศกองทพัอำกำศ ลงวนัที ่ ๘ สงิหำคม ๒๕๕๔ เรือ่ง ค่ำนยิมหลกัของกองทพัอำกำศ 

(RTAF Core Value) ที่ก�าหนดให้ก�าลังพลกองทัพอากาศมีความตระหนัก	มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง	นับต้ังแต่

เร่ิมต้นของการเข้ารับราชการทหารอากาศ	เป็นดั่งวิถีทหารอากาศที่ต้องยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติตน	ตราบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของการรับราชการทหารอากาศ	หรือแม้กระทั่งวาระสุดท้ายแห่งการ

ด�ารงชีวิต	 ดังนั้น	 ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ	 ที่ก�าหนดขึ้นเป็นแนวทางให้ก�าลังพลของกองทัพอากาศ

ได้ยดึถอืปฏบิตัร่ิวมกนั	 เพือ่สบืสานพระปณธิานของพระองค์ท่าน	อนัเป็น	 เอกลักษณ์เฉพาะของทหารอากาศ

ไทย	 ในการปลูกฝังจิตส�านึกในความเป็นทหารอากาศ	 (Air	 -	minded)	ซึ่งค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ	

๓	ประการ	ใช้ค�าย่อภาษาอังกฤษว่า “AIR” เพื่อให้ก�าลังพลของกองทัพอากาศถือปฏิบัติ	ดังนี้



๒๐๐

	 “... Airmanship (ควำมเป็นทหำรอำกำศ)	หมายถึง	การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศที่มี

ระเบียบวินัย	รู ้หลักการ	ขั้นตอน	และมีทักษะในการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

อย่างมืออาชีพ	 มีความตระหนักรู้ในตนเอง	 สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงในทุก

สถานการณ์และสามารถท�างานเป็นทมีเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

 Integrity and Allegiance (ควำมซื่อสัตย์และควำมจงรักภักดี)	 หมายถึง	 มีความยึดมั่นใน

ระบบเกียรติศักดิ์	 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ	 ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	 กล้ากระท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	

มีคุณธรรมจริยธรรม	มีความซื่อตรง	 ด�ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม	 และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ	พร้อมเปิดใจรับ

ความคิดเห็นของผู้อื่น	และ

 Responsibility (ควำมรับผิดชอบ)	 หมายถึง	 ความรับผิดชอบต่อตนเอง	 องค์การ	 สังคมและ

ประเทศชาติ	 เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม

เป็นที่ตั้ง...”๒ 

  ๒	ประกาศกองทัพอากาศ	ลงวันที่	๘	สิงหาคม	๒๕๕๔	เรื่อง	ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ	



๒๐๑

	 กองทัพอากาศในปัจจุบันได้สืบสานพระปณิธานของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศมาอย่างต่อเนื่อง	

เพื่อให้การพัฒนากองทัพอากาศมีเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาอย่างชัดเจน	 เป็นระบบและรูปธรรม	

โดยก�าหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์	“กองทัพอำกำศช้ันน�ำในภูมิภำค 

(One of the Best Air Forces in ASEAN)” รวมทั้งจัดท�ำยุทธศำสตร์กองทัพอำกำศ ๒๐ ปี (พ.ศ.

๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	มุ ่งให้ความส�าคัญกับการพัฒนากองทัพอากาศในทุกด้านอย่างเป็นระบบ	เช่น	

การจัดหาอุปกรณ์	เครื่องมือ	และอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม	การฝึกศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร	การพัฒนา

แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ	และการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	เป็นต้น	ทั้งนี้	เพื่อให้กองทัพอากาศ

มีขีดความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

รวมทั้งกองทัพอากาศมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับเทคโนโลยีอย่างแนบแน่น	ประกอบด้วย	เทคโนโลยี

ก�าลังทางอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ตลอดจนการพัฒนากองทัพอากาศเข้าสู่ระบบ

การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางท่ีเกิดการบูรณาการอย่างเป็นระบบ	เทคโนโลยีเป็นจุดก่อก�าเนิด

ก�าลงัทางอากาศและเป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุก�าลงัทางอากาศ	ให้เกดิการทวีก�าลงั	เทคโนโลยทีีท่นัสมัยของระบบ

ก�าลังทางอากาศจะต้องน�าไปสู่กระบวนการตัดสินตกลงใจ	 เพื่อให้การใช้ก�าลังทางอากาศเป็นไปอย่างถูกต้อง

และเหมาะสม	 อนัจะท�าให้เกิดเป็นนภานุภาพอย่างแท้จรงิ	 ดงัแสดงสาระส�าคญัในยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ	

๒๐	ปี	ความว่า



๒๐๒



๒๐๓

	 “...การพฒันากองทพัอากาศต้องคำานงึถงึความสอดคล้องกบัธรรมชาติ	 คณุลักษณะ	 และข้อจำากดั

ของกำาลงัทางอากาศ	 รวมทัง้ทรพัยากรทีม่ใีนครอบครอง	 เทคโนโลยท่ีีใช้งาน	 และพันธมติร	 โดยมุง่หวงัท่ีจะ

สร้างกองทพัอากาศให้มขีดีความสามารถในการปฏบัิติการทางอากาศ	 เพ่ือป้องกนัราชอาณาจักรและรักษา

ผลประโยชน์แห่งชาต	ิ เนือ่งจากเป็นขดีความสามารถหลัก	 ซ่ึงมเีพียงกองทัพอากาศเพียงส่วนราชการเดียวท่ี

มภีารกจิและศกัยภาพทีจ่ะดำาเนนิการได้	 นอกจากการปฏบิติัการในมติิทางอากาศ	 (Air	 Domain)	 กองทัพ

อากาศตระหนกัถงึ	ภยัคกุคามรปูแบบใหม่ทีเ่พิม่จำานวนข้ึนอย่างรวดเร็วในมติิอืน่	ๆ	ได้แก่	มติิไซเบอร์	(Cyber	

Domain)	 และมติอิวกาศ	 (Space	 Domain)	 ดงันัน้	 จึงมคีวามจำาเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในมติิดัง

กล่าวเพิม่เตมิ	โดยยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ	๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	ได้กำาหนดแนวทางการพัฒนาขีด

ความสามารถในมติไิซเบอร์	 (Cyber	 Domain)	 รวมท้ังการริเร่ิมและวางรากฐานสาคญัในการพัฒนาขีดความ

สามารถในมิติอวกาศ	(Space	Domain)	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในมิติทางอากาศ	(Air	Domain)	

และเตรยีมความพร้อมในการป้องกนัภยัคกุคามในมติิดังกล่าวท้ังในปัจจุบนัและในอนาคต...”	๓ 

  ๓	ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ	๒๐	ปี	(๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	ฉบับเผยแพร่



๒๐๔



๒๐๕

	 การสืบสานพระปณิธานของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในยุคปัจจุบัน	

กองทพัอากาศได้รเิริม่การจดัท�าสมดุปกขำวกองทพัอำกำศ พุทธศกัรำช ๒๕๖๓ (RTAF White Paper 2020)๔ 

โดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ขีดความสามารถท่ีต้องการ	แนวทางการพัฒนากองทัพอากาศ	

และโครงการส�าคัญของกองทัพอากาศ	เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน	หน่วยงานด้านความม่ันคง	

หน่วยงานภาครัฐ	และภาคเอกชน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในการพัฒนากองทัพอากาศอย่างเป็นระบบ

และกรอบความต้องการงบประมาณในอนาคต	รวมท้ังการสือ่สารถงึบรษิทัอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ	 เกีย่วกบัความส�าคญัในการสร้างความร่วมมอื	 เพือ่พฒันาให้อุตสาหกรรมการป้องกนัประเทศ

ของไทย	เป็นพลงัขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศอกีทางหนึง่	การพัฒนาทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีก้่าวหน้า

อย่างรวดเรว็	ท�าให้การพัฒนากองทัพอากาศให้ก้าวทันเทคโนโลยีต้องใช้งบประมาณสูง	รวมทั้งกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการผลิตยุทโธปกรณ์ใช้ระยะเวลานาน	 ท�าให้เวลาในการใช้งานยุทโธปกรณ์อย่าง

มีประสิทธิภาพลดน้อยลง	และต้องด�าเนินการปรับปรุงขีดความสามารถหรือจัดหาทดแทนเร็วข้ึน	ตลอดจน

การส่งก�าลังและซ่อมบ�ารุงต้องพ่ึงพาบริษัทผู้ผลิตจากต่างประเทศท่ีผูกขาดทางการค้า	 กองทัพอากาศ

ต้องแสวงประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเรว็	ตำมหลักกำรของกำรจดัหำพร้อมกำรพฒันำ 

(Purchase and Development) โดยต้องก�าหนดความต้องการ	ต้ังแต่ระยะเริม่ต้นของกระบวนการจัดหา	

เพื่อให้กองทัพอากาศหรือบริษัทอุตสาหกรรมภายในประเทศมีส่วนร่วมในการผลิตยุทโธปกรณ์ในระดับ

ที่เหมาะสม	 รวมท้ังพิจารณาขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่	 หรือขีดความสามารถในการ

ส่งก�าลังบ�ารงุได้เองภายในประเทศ	ซึง่เป็นการพฒันาอย่างยัง่ยนื	 

  ๔	สมุดปกขาวกองทัพอากาศ	พ.ศ.๒๕๖๓,	๙	ม.ค.๖๓	หน้า	๙



๒๐๖

 พระปณิธำนของพระบิดำแห่งกองทัพอำกำศ ด้ำนกำรพัฒนำก�ำลังพล	 นับเป็นสิ่งที่พระองค์ทรง

ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง	 ตลอดเวลาที่ทรงรับราชการ	 กองทัพอากาศในปัจจุบันได้ก�าหนดทิศทางการพัฒนา

ที่ค�านึงถึงยุคสมัยที่คนหลายช่วงอายุมาท�างานร่วมกัน	 มีความแตกต่างกันทางความคิด	 ความเชื่อ	 ลักษณะ

นิสัย	 และแนวทางการท�างานที่แตกต่างกัน	 ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย	 ก�าลังพลที่เป็นคนรุ่นใหม่	 ซึ่งต้อง

เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนากองทัพอากาศในอนาคต	 หำกพวกเรำได้ศึกษำและน้อมน�ำพระจริยวัตรท้ัง

หกประกำรมำเป็นแนวทำง และสืบสำนพระปณิธำนของพระองค์ จะท�ำให้เกิดพลังควำมร่วมมือในกำร

พัฒนำกองทัพอำกำศอย่ำงยั่งยืน เป็นกองทัพอำกำศที่มีก�ำลังพลคุณภำพและคุณธรรม เป็นกองทัพชั้น

น�ำตำมวิสัยทัศน์ และยุทธศำสตร์ของกองทัพอำกำศ



๒๐๗



๒๐๘

	 กล่าวโดยสรุปได้ว่าพระอัจฉริยภำพ พระจริยวัตร และพระวิสัยทัศน์ของพระบิดำแห่งกองทัพ

อำกำศ ทีไ่ด้สร้ำงคณุประโยชน์แก่ประเทศชำต	ิ เป็นรากฐานส�าคัญทีพ่วกเราชาวทหารอากาศจะต้องตระหนกั

และสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านให้ย่ังยืน	เป็นก�าลังทางอากาศหลักของชาติได้ตลอดไป	

ซ่ึงกองทัพอากาศในยุคปัจจุบันได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการก�าหนดวิสัยทัศน์	ส�าหรับใช้ในการชี้น�า

กองทพัอากาศ	เป็นภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต	โดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน	เชื่อมโยง

เป้าหมาย	ภารกิจ	ค่านิยม	ความเชื่อมั่น	เข้าด้วยกัน	และสร้างแรงผลักดันในการพัฒนากองทัพอากาศ	

ให้สามารถด�ารงขดีความสามารถ	เพือ่ให้มคีวามสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต	ิแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิ

แผนปฏิรูปประเทศ	และแผนการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง	แผนการปกป้องอธิปไตยและ

ผลประโยชน์ของชาติทางอากาศ	และยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม	ตลอดจนการ

เตรยีมก�าลงักองทพัอากาศในอนาคต	โดยยดึหลักแนวทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานการประยกุต์ใช้ตามหลักนิยม

กองทัพอำกำศ พ.ศ.๒๕๖๒	 ซึ่งก�าหนดปัจจัยส�าคัญที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและความส�าเร็จในการ

ปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ	๓	ประการ	ดังนี้

 “...คุณภำพของก�ำลังพล	 นับว่าสำาคัญที่สุดที่จะก่อให้เกิดผลสำาเร็จหรือความล้มเหลวของภารกิจ	

สิง่ทีก่องทพัอากาศต้องการ	คอื	คณุภาพของกำาลงัพลทัง้มวลในกองทพัมใิช่เหล่าใดเหล่าหนึง่โดยเฉพาะ	อนึง่	ใน

เรื่องจำานวนของกำาลังพลนั้น	 กองทัพอากาศไม่ต้องการกำาลังพลปริมาณมากนัก	 เมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนต่อ

อากาศยานที่มีอยู่	แต่ต้องการคุณภาพมากกว่า

 เทคโนโลยี 	 กองทัพอากาศถือกำาเนิดและมีวิวัฒนาการควบคู่มากับเทคโนโลยี	 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่

ต่างจากกองทัพอื่น	 ดังนั้นเทคโนโลยีกับกองทัพอากาศจึงเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก	 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีนี้เอง

ที่เป็นเครื่องกำาหนดขีดความสามารถในการปฏิบัติการและเป็นพื้นฐานของยุทธวิธี	 ดังนั้น	 กองทัพอากาศจึง

ต้องเรียนรูแ้ละพัฒนาเทคโนโลยบีนพืน้ฐานของการพ่ึงพาตนเองตามขดีความสามารถทีพ่งึกระทำา	โดยตระหนกั

ถงึการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามหลักการการจัดหาพร้อมการพัฒนา	(Purchase	and	Development)

 ยุทธวิธ	ี ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศให้สำาเร็จนั้น	นอกจากจะต้องการคุณภาพของกำาลัง

พลและเทคโนโลยีที่กล่าวมาแล้ว	 ยังต้องการยุทธวิธีที่เหมาะสมอีกด้วยเพราะธรรมชาติของการปฏิบัติการ

ทางอากาศ	 เป็นการปฏิบัติภารกิจของบุคคลกลุ่มเล็ก	ๆ	ด้วยยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่ามหาศาล	คือ	อากาศยาน	

โดยที่ผลสำาเร็จ	 หรือความล้มเหลวของภารกิจจะเป็นเครื่องชี้ผลของสงคราม	 ดังนั้นกำาลังทางอากาศจึงมีค่า

ใช้จ่ายสูงเพราะต้องฝึกให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา…”๕

  ๕ หลักนิยมกองทัพอากาศ	พ.ศ.๒๕๖๒	หน้า	๘๓



	 เน่ืองในโอกาสครบรอบ	๑๐๐	ปี	ทิวงคตของ	จอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	กองทัพอากาศ

ขอน้อมร�าลึกในพระกรุณาธิคุณ	 จะร่วมกันสืบสานพระปณิธาน	 และน้อมน�าพระจริยวัตรที่ควรค่าแก่การ

เป็นแบบอย่างของพระบดิาแห่งกองทพัอากาศ	สูก่ารพัฒนาก�าลังพลและพัฒนากองทัพอากาศให้มคีวามเจริญ

ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง	เพื่อก้าวไปสู่การเป็น	“กองทัพอำกำศชั้นน�ำในภูมิภำค”	รวมทั้งร่วมกันมุ่งมั่น

พัฒนากองทัพอากาศให้เป็นด่ัง	 “โล่”	 ท่ีมีความเข้มแข็ง	 พร้อมปกปักรักษา	 ท�านุบ�ารุง	 ชาติ	 ศาสนา	

พระมหากษัตริย์	และประชาชนตลอดไป	 
……………………………………….

  ภำพประกอบส	ีจอมพล	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ	โดย	นายวงศกร	เซบาสเตียน	ถุงทอง	(เพจ	COLOURED	BY	
SEBASTIAN	PEET)

๒๐๙



๒๑๐

“ ...เดี๋ยวนี้มักชอบพูดกันว่ำ ประโยชน์เรำนั่นแหละเป็นประโยชน์ชำติ 

และอธิบำยว่ำ เรำเป็นคนในชำติ ถ้ำเรำได้ประโยชน์ 

ก็คือชำติได้ประโยชน์ เช่นนี้ผิด...

อะไรเป็นประโยชน์แก่ชำติก็เป็นประโยชน์แก่เรำ จึงจะถูก 

เพรำะชำติหมำยควำมว่ำ รวมด้วยกันทุกคน 

ไม่ใช่รวมอยู่ในคน ๆ เดียว...

เพรำะฉะนั้น จึงต้องคิดถึงประโยชน์รวมมำกกว่ำประโยชน์ตนเอง...”
            

พระด�ำรัส
จอมพล สมเดจ็พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟำ้จักรพงษ์ภูวนำรถ 

กรมหลวงพิศณุโลกประชำนำรถ
พระบิดำแห่งกองทัพอำกำศ

(คัดมำจำกกำรแสดงปำฐกถำ เรื่อง หน้ำที่ของบุคคลที่มีต่อชำติ 
ลงวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๔๕๖)



๒๑๑



๒๑๒



๒๑๓



๒๑๔



น้อมเกล้ำเจ้ำฟ้ำฯ
     

	 	 	 	 	 	 เนื้อร้อง:ร.ท.หญิง	จินตนา	เนขุนทด

	 	 	 	 	 	 ขับร้อง:นายยุรนันท์		อกผาย

	 	 	 	 	 	 เรียบเรียงดนตรี:จ.อ.สุจิน		กุลชนะรงค์

	 	 องค์เจ้าฟ้าแห่งราชสยาม	 	 พระผู้เรืองนามราชจักรีศรีสมัย

	 ก่อก�าเนิด	เกิดกองทัพอากาศไทย	 	 พระวิสัยทัศน์ยาวไกลในแผ่นดิน

	 	 สานไมตรีด้วยปรีชาชาญ	 	 ไทย-รัสเซีย	ยาวนานมิมีใครหมิ่น

	 น�าสยามรอดพ้นเปิดประตูแผ่นดิน	 	 กิจการ	การบินเลื่องลือไกล

	 	 น้อมร�าลึกตามรอยพระบาท	 	 จักรพงษ์ภูวนารถพระผู้ให้

	 พระบิดาผู้วางรากฐานแด่ทัพฟ้าของไทย		 เทียบเทียมได้เยี่ยงอารยะสากล

	 	 พระกรุณาธิคุณดั่งผืนฟ้า	 	 สืบสานพัฒนาด้วยพระปรีชาอันเปี่ยมล้น

	 ก�าลังทางอากาศดั่งโล่ป้องทั้งสกล	 	 ขอน้อมเกล้าจอมพลด้วยวิญญาณ

	 	 จะสืบสานปณิธานด้วยดวงใจ	 	 จะปกป้องอธิปไตยเยี่ยงทหารหาญ

	 อยู่เคียงข้างประชามิให้ใครมาแผ้วพาล			 ขอตั้งปณิธานเพื่อผองไทย	

	 	 น้อมร�าลึกตามรอยพระบาท	 	 จักรพงษ์ภูวนารถพระผู้ให้

	 พระบิดาผู้วางรากฐานแด่ทัพฟ้าของไทย		 เทียบเทียมได้เยี่ยงอารยะสากล

	 	 น้อมร�าลึกตามรอยพระบาท	 	 จักรพงษ์ภูวนารถพระผู้ให้

	 ขอสืบสานปณิธานปกป้องฟ้าด้วยดวงใจ		 น้อมถวายแด่พระบิดา	แห่งทัพฟ้าไทย
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