นาวิกโยธินไดอะไร
จากการที่ ผบ.นย.ไทย ไปรวมประชุมกับ ผบ.นย.ทั่วโลก

น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร
ปฏิบตั ิหนาที่ ฝสธ.ประจํา ผบ.นย....รายงาน

ทานผูอานที่เคารพ ในเดือน มิ.ย.๕๑ ทีผ่ านมา พล.ร.ท.สุวิทย ธาระรูป ผบ.นย. พรอมกับ
คุณฐิตปิ รางค ธาระรูป ภริยา และผูท ี่ปฏิบัติหนาที่นายทหารฝายเสนาธิการคือ น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ได
เดินทางไปรวมประชุมผูนําหนวยบัญชาการนาวิกโยธินจากทั่วโลก (Worldwide Conference of Marine
Leaders) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ ๕ มิ.ย. ถึง ๑๓ มิ.ย.๕๑
หลังจากเดินทางกลับ ผบ.นย. ไดสั่งการใหผม (น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร) สรุปผลการเดินทางไปรวมประชุม
โดยใหรวบประเด็นตางๆที่ไดพบเห็นและคิดวาเปนประโยชนตอการปรับปรุง พัฒนา นย.ไทย มาชี้แจงใหกับ
นายทหารระดับ หน.แผนกหรือ ผบ.พัน. ขึ้นไปไดรับทราบทั่วกันในระหวางการประชุม นขต.นย. พรอมกับให
เขียนสงใหกบั วารสารนาวิกโยธิน เพือ่ เผยแพรใหผอู านซึ่งมีทั้งขาราชการที่รับราชการอยูและเกษียณอายุ
ราชการไปแลวไดรับทราบดวย...เพื่อใหสามารถดําเนินการตามคําสั่ง ผบ.นย.ไดทันที ผมจึงใชวธิ ีการเขียน
แบบ “ลัดขั้นตอน” คือใช “รายงานผลการไปประชุม” ที่นําเสนอกองทัพเรือ ซึ่งคอนขางจะออกไปในเชิง
วิชาการสักนิด สงใหกับวารสารนาวิกโยธิน ซึ่งมีเนื้อหาตามที่ปรากฎตอไปนี้....

หวงเวลา สถานที่ จัดการประชุม และผูเขารวมประชุม
การประชุมดําเนินการระหวางวันที่ ๗ มิ.ย. ถึงเชาวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๑ รวม ๗ วันเศษ การประชุมจัด
ขึ้นที่โรงแรม Renaissance M Street กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และในระหวางการประชุม ไดเดินทางไปชมกิจการ
ของหนวยงานตางๆ ณ เมือง Quantico รัฐเวอจิเนียร และเมือง Paris Island รัฐเซาท แคโรไลนา สําหรับ
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผบ.นย. (Marine Corps Commandant) และบางสวนมาจากผูบ ังคับหนวยของ
กองทัพเรือและกองทัพบกประเทศตางๆ ที่มีภารกิจ การจัด และการปฏิบตั ิงานในลักษณะเชนเดียวกับหนวย
นาวิกโยธิน รวม ๓๑ ประเทศ ประกอบดวย อารเจนตินา, ออสเตรเลีย, บราซิล , ชิลี, โคลัมเบีย, สาธารณรัฐ
โดมินิกัน, เอกวาดอร, เอลซาลวาดอร, ฝรั่งเศส, กรีซ, กัวเตมาลา, ฮอนดูรัส, อินเดีย, อิสราเอล, สาธารณรัฐ
เกาหลี, เม็กซิโก, มองโกเลีย, เนเธอรแลนด, ปากีสถาน, เปรู, ฟลปิ ปนส, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, ไทย,
ตองกา, ยูเครน, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา และอุรุกวัย

วัตถุประสงคของการประชุม
การประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อให ผบ.นย. ประเทศ
ตางๆ ที่เขารวมประชุมมีโอกาสรับทราบความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ รวมทั้งปจจัยตางๆ ที่มผี ลกระทบตอเสถียรภาพและ
ความมั่นคงตอภูมิภาคตางๆของโลก ซึง่ จะสงผลตอการพัฒนาและ
เตรียมกําลังของกองทัพสหรัฐฯ ในอนาคต รวมทั้งเปดโอกาสใหมี

๒
การพัฒนาความสัมพันธ และสรางความเขาใจอันดีระหวาง ผบ.นย.
จากประเทศตางๆ อันจะนําไปสูความรวมมือตอกันในอนาคต

รูปแบบการจัดการประชุม
สําหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการดําเนินกิจกรรม ๔ ลักษณะ ประการแรกเปนการบรรยายพิเศษโดย
ผูทรงคุณวุฒิในประเด็นที่นา สนใจ ๓ หัวขอคือ หัวขอ “Long War” หัวขอ “Threat and Challenges” หัวขอ
“Counterinsurgency” และมีการเสาวนาและรวมอภิปราย ในเรื่องพลังอํานาจของชาติ กับสงครามในอนาคต
สําหรับในแตละหัวขอหลังจากการบรรยายพิเศษแลวก็มีการแยกเปนกลุมยอยๆ กลุมละ ๗ – ๘ ประเทศเพื่อ
สัมมนาระดมความคิดเห็น สําหรับบรรยากาศการสัมมนานั้นคอนขางเครียด กลาวคือ ผบ.นย.แตละประเทศ
จะตองแสดงความคิดเห็นทุกคน และทุกความคิดเห็นจะตองถูก “บันทึก” เปนประวัติศาสตรเอาไว....
กิจกรรมที่ ๒ คือ การเยี่ยมชมหนวย ซึ่งเจาภาพคือ นย.สหรัฐฯ ไดนําคณะ ผบ.นย.จากทั่วโลกไป
เยี่ยมชมหนวยและรับฟงการบรรยายสรุปศูนยพัฒนาการรบนาวิกโยธิน (Marine Corps Combat
Development Center (MCCDC)) ซึ่งสวนหนึ่งตั้งอยูท ี่เมือง Quantico รัฐเวอจิเนียร และอีกหนวยหนึ่งอยูท ี่
เมือง Paris Island รัฐเซาท แคโรไลนา กิจกรรมที่ ๓ เปนกิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมหลักประการ
สุดทายคือ กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธซึ่งเปนการจัดงานพบปะ สังสรรค หลายครั้งและในหลายโอกาส

แนวคิดและประเด็นสําคัญจากการบรรยายพิเศษและสัมมนา
ผมขอนําประเด็นสําคัญจากการบรรยายพิเศษและการสัมมนามาเรียนใหทานผูอานรับทราบ
โดยสังเขป ดังนี้ครับ

หัวขอ “Long War”
มีการบรรยายพิเศษในเชาวันที่ ๙ มิ.ย.๕๑ โดยพลจัตวา Mark Clark ตําแหนง Director, Strategy
and Plans Division, Plans, Policies and Operation HQ, USMC เปนผูบรรยาย ประเด็นสําคัญของการ
บรรยายหัวขอนี้คือการชี้ใหเห็นถึงสงครามที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตวา เปนสงครามที่ไมอาจจะเอาชนะดวยการ
ทําสงครามในสนามรบแหงเดียว (One Battle) สําเร็จดวยกําลังรบของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยลําพัง
(One Country) และไมอาจเอาชนะดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงอยางเดียว (One Method) ซึ่งกลาวโดย
สรุปคือ สงครามในอนาคตจะเปนสงครามยืดเยื้อ (Long War) ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาหลักนิยม ยุทธวิธี
ใหมๆ และเสริมสรางพันธมิตรที่เขมแข็ง หลังจากการบรรยายพิเศษแลว ไดแยกสัมมนา ๔ กลุมยอย

๓
บรรยากาศในหองประชุมระหวางการบรรยายพิเศษ

หัวขอ “Threat and Challenges”
มีการบรรยายพิเศษในบายวันที่ ๙ มิ.ย.๕๑ โดย Dr. Richard Shultz ตําแหนง Director,
International Security Studies Program, Fletcher School, และเปนอาจารยประจํา US Marine Command
and Staff College สําหรับหัวขอนี้ ทางกองทัพสหรัฐอเมริกาใหความสําคัญมาก เพราะภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันจะเปนตัวกําหนดยุทธศาสตรและทิศทางการเตรียมกําลังในอนาคต หลังจากการบรรยายพิเศษแลว
ไดแยกสัมมนา ๔ กลุมยอย โดย ผบ.หนวยจากประเทศตางๆ ไดใหความเห็นถึงภัยคุกคามในอนาคตที่
จะตองเผชิญคลายๆกันวา จะเกิดจากภัยกอการราย การกอความไมสงบ จากความอดอยากหิวโหย หรือภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เปนตน

บรรยากาศในหองสัมมนา....เครียดยิ่งกวานักเรียนเสนาธิการ

หัวขอ “Counterinsurgency”
มีการบรรยายพิเศษในเชาวันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๑ โดย Dr. Sarah Sewall ตําแหนง Director of Carr
Center for Human Rights Policy, อาจารยประจํา Harvard University และอาจารยประจํา US Marine
Command and Staff College สําหรับในหัวขอนี้ผูบรรยายไดเนนย้ําวา ในอนาคตทหารสหรัฐฯที่ไป
ปฏิบตั ิการในภูมิภาคตางๆ จะตองเผชิญกับการกอความไมสงบในทุกพื้นที่ ดังนัน้ ตองเตรียมการใหพรอมทั้ง
ดานกําลังพลและยุทโธปกรณ โดยเฉพาะดานกําลังพลนั้น แมแตผูบังคับหมูก็จะตองมีความรูแ ละเขาใจใน
สถานการณและสามารถตัดสินใจไดถูกตองในยามคับขัน มิฉะนั้น ผูบังคับหมูเพียงคนเดียวอาจจะทําให
สถานการณบานปลายเกินความคาดหมายได หลังจากการบรรยายแลว ไดแยกสัมมนา ๔ กลุมยอย เพือ่
ระดมความคิดเห็น

หัวขอ “พลังอํานาจของชาติกับสงครามในอนาคต”
เปนการเสวนาและอภิปราย โดยผูทรงคุณวุฒิ ๔ ทาน ประกอบดวย Dr. John Hillen (President,
Global Strategies Group, US Army) ไดอภิปรายในเรื่องพลังอํานาจของชาติทางดานการเมือง ทานที่ ๒

๔
พันโท Ralph Peters อดีตนายทหารกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ที่เปนทั้งนักเขียน นักคนควา นักยุทธศาสตร,
นักวิจารณการทหาร ไดอภิปรายเรื่องพลังอํานาจดานขอมูลขาวสาร ทานที่ ๓ พลโท Van Riper อดีต
นายทหารนาวิกโยธินผูผานสงครามหลายสมรภูมิ และอดีตผูบ ัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการนาวิกโยธินสหรัฐฯ
ไดอภิปรายในเรื่องพลังอํานาจของชาติทางดานการทหาร และทานที่ ๔ Dr. Norman A. Bailey (President
of the Institute for Global Economic Growth and Vice Chairman of The America Forum) ไดอภิปราย
ในเรื่องพลังอํานาจของชาติทางดานเศรษฐกิจ
การอภิปรายของผูทรงคุณวุฒิทั้ง ๔ ทาน และการตอบขอซักถามในประเด็นตางๆอยางกวางขวาง
ทําใหทราบถึงปฏิสัมพันธ และความสําคัญของพลังอํานาจของชาติในดานตางๆ ที่มีอิทธิพลและสงผลกระทบ
ตอการทําสงครามในอนาคต

แนวคิดและประเด็นสําคัญจากการเยี่ยมชมหนวย
ในระหวางการประชุม นย.สหรัฐฯ ไดนําคณะฯไปเยี่ยมชมหนวยงานของศูนยพัฒนาการรบนาวิก
โยธิน (Marine Corps Combat Development Center (MCCDC)) เหตุผลที่นําคณะฯ ไปเยี่ยมชมหนวยงาน
นี้เพราะวา “ภารกิจ” หลักของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐฯ มีหนาที่ในการ “ผลิต” และ “ติดอาวุธ”
ใหกับทหารนาวิกโยธิน แลวสงมอบกําลังพลเหลานี้ใหกับผูบัญชาการกองกําลังทหารสหรัฐฯ (Combatant
Commander) ที่วางกําลังในภูมิภาคตางๆทั่วโลก สําหรับศูนยพัฒนาการรบนาวิกโยธิน (ตอไปขอใชคํายอวา
MCCDC) มีหนวยงานหลักที่สําคัญๆคือ กองบัญชาการฝกและศึกษา (Training and Education Command
(TECOM)) ซึ่งมีหนาที่ในการผลิตกําลังพลนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาโดยตรง (ดูแผนผังโครงสรางหนวยโดย
ยอดานลาง)
กองบัญชาการฝกและศึกษา มีหนวยรองหลักที่สําคัญคือ ๔ หนวยคือ กองบัญชาการศึกษา
(Education Command) ซึ่งมีสถาบันการศึกษาทีส่ ําคัญคือ วิทยาลัยการทัพ วิทยาลัยเสนาธิการ และโรงเรียน
ชั้นผูบังคับกองพัน หนวยที่ ๒ กองบัญชาการฝก (Training Command) มีสถาบันการผลิตนายทหารชั้น
สัญญาบัตรทีส่ ําคัญคือ โรงเรียนคัดเลือกนายทหาร โรงเรียนชั้นผูบ ังคับกองรอย หนวยที่ ๓ ศูนยฝกพลทหาร
ภาคตะวันออก (Marine Corps Recruit Depot, Paris Island) และหนวยที่ ๔ ศูนยฝกพลทหารภาคตะวันตก
(Marine Corps Recruit Depot, San Diego)

TECOM (พลตรี)
Training Com

Recruit Depot
Paris Island

Education Com

Recruit Depot
San Diego

The Basic School

War College

Training BN (3)

Officer Candidate School

Command and Staff Coll.

Training BN (Female)

EWS

Drill Instructor Scholl

๕

โรงเรียนคัดเลือกนายทหาร (Officer Candidates School - OCS)
คณะฯ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนคัดเลือกนายทหาร (Officer Candidates School
(OCS)) ในวันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๑ สถาบันแหงนี้มีความมุงหมายเพื่อทําการฝกอบรมและคัดเลือกผูที่มีความ
เหมาะสมเพื่อแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตรของหนวยนาวิกโยธิน มีระยะเวลาการฝกประมาณ ๑๐
สัปดาห คุณสมบัตขิ องผูรับการฝกอบรมตองจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปสุดทาย และบางสวนมาจากนายทหารชั้นประทวน ผูที่ผานการฝกอบรมและไดรับการคัดเลือกจะไดรับการ
แตงตั้งยศเปนรอยตรีและเขารับการศึกษาในหลักสูตรชั้นนายรอย (The Basic School) ตอไป
แนวความคิดที่นาสนใจที่ไดพบเห็นจากสถาบันแหงนี้ ประการแรก การกําหนดความมุงหมาย
หลักสูตร กําหนดไววา ผูที่จะสามารถผานการคัดเลือกเปนนายทหารสัญญาบัตรจะตองมีความเสียสละและ
อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและนาวิกโยธินสหรัฐฯ, จะตองยึดถือคานิยมหลักของทหารนาวิกโยธินอยางมั่นคง
(Core Values - Honor, Courage, Commitment) และตองพรอมที่เปนผูนําของนักรบนาวิกโยธิน ประการที่
สอง แนวทางการประเมินและเกณฑผานของผูเขารับการอบรม มีเกณฑการใหน้ําหนักคือ คะแนนของ
ภาวะผูนํา (Leadership) รอยละ ๕๐ คะแนนภาควิชาการ รอยละ ๒๕ และคะแนนผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางรางกาย รอยละ ๒๕ ซึ่งเกณฑนี้จะแตกตางจากกองทัพไทยทีต่ ัดสินจากการสอบภาควิชาการเปนอันแรก
อีกประเด็นทีน่ าสนใจคือ การคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน มาปฏิบัติหนาที่ใน
โรงเรียนคัดเลือกนายทหาร จะคัดเลือกบุคคลทีเ่ ปนตัวอยางที่ดีเยี่ยมในดานภาวะผูน ํา ความรู สภาพรางกาย
และเปนบุคคลที่มีความนาเชื่อถือ สามารถที่จะประเมินใหผูรับการฝกใหผานเกณฑ หรือไมผานเกณฑไดโดย
ที่ผูรับการฝกไมมีสิทธิ์โตแยง

OCS กดดันทั้งรางกายและจิตใจ...เพื่อเฟนหาผูที่เหมาะสมจะเปนผูน ําทหารนาวิกโยธิน

โรงเรียนหลักสูตรชั้นผูบังคับกองรอย (The Basic School - TBS)
คณะฯเดินทางไปเยี่ยมสถาบันแหงนี้ในเชาวันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๑ โรงเรียนนี้เปนโรงเรียนที่ใหการศึกษา
อบรมนายทหารสัญญาบัตรใหมจาก OCS และผูทจี่ บการศึกษามาจากโรงเรียนนายเรือ มีความมุงหมาย
หลักสูตรตองการใหผูรับการอบรมมีความรูทางทหาร มีภาวะผูนําทีด่ ี สามารถทําหนาที่ผูนําหนวยในระดับ

๖
หมวดและระดับกองรอยไดอยางมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ๒๖ สัปดาห หลังจบ
การศึกษาแลวจะแยกไปศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรตางๆ ตามพรรค-เหลาของตน ถาเปนเหลาทหารราบ ก็จะ
เขารับการฝกและศึกษาตอ ณ Infantry Officer Course (IOC) ระยะเวลาประมาณ ๑๒ สัปดาห เพื่อให
สามารถปฏิบตั ิหนาที่เปน ผบ.รอย. ทหารราบไดอยางมีประสิทธิภาพ

TBS ผูหมวดและผูกอง ตองรอบรู...

แนวความคิดที่นาสนใจที่ไดพบเห็นจากสถาบันแหงนี้ ประการแรกคือ หัวขอวิชาและรูปแบบ
การฝก มีการปรับปรุง พัฒนา ใหทันกับภัยคุกคามในปจจุบัน เชน การลาดตระเวนและการรบในพื้นที่สิ่งปลูก
สราง การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ การกอการราย ความรูในเรื่องประเพณีทองถิ่นในแตละ
ภูมิภาค (ซึ่งในอดีตทหารสหรัฐฯ ไมคอยใหความสนใจเรื่องนี้) การฝกปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบกที่
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน เปนตน ประการที่สอง การกําหนดเกณฑผานของผูสําเร็จการศึกษา
มีหลักเกณฑการใหน้ําหนักดังนี้ ภาวะผูน ํา รอยละ ๓๖ ความรูทางดานวิชาการ รอยละ ๓๒ และความชํานาญ
ทางทหารรอยละ ๓๒ สําหรับเหตุผลการใหน้ําหนักเชนนี้เนื่องจาก นายทหารระดับนี้ตองใชภาวะความ
เปนผูนําอยางสูง จึงจะสามารถนําพาหนวยใหปฏิบตั ภิ ารกิจไดสําเร็จ

การชมการสาธิตและชมนิทรรศการ
ในวันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๑ หลังจากการเยี่ยมชมหนวยแลว คณะฯ ไดชมการสาธิตทางทหาร ๒ สถานี
สถานีแรก เปนการฝกสนามทดสอบภาวะผูนํา (Leadership Reaction Course (LRC)) ซึ่งเปนการฝกการ
แกปญหา และการตัดสินใจในการนําหนวย สนามฝก LRC นี้มีการฝกในหลักสูตรระดับชั้นผูบ ังคับกองรอยลง
มาทุกสถาบัน สถานีที่๒ เปนการสาธิตการตอสูปองกันตัวดวยมือเปลาและอาวุธระยะประชิด (Marine Corps
Martial Arts Program (MCMAP)) ในปจจุบัน นย.สหรัฐฯเนนการฝก MCMAP ในทุกสถาบันและกําลังพลทุก
นายตองรับการฝก (สําหรับการฝกการตอสูปองกันตัวดวยมือเปลานั้น ปจจุบัน นย.ไทยไดเริ่มดําเนินการใน
หลายหนวยแตคงตองมีการพัฒนาใหมากขึ้น) หลังชมการสาธิตแลว คณะฯไดชมนิทรรศการของหนวยงาน
ตางๆ ในสังกัดของ MCCDC เชน Marine Corps War Fighting Lab, Joint-Non Lethal Weapons
Directorate ซึ่งไดเห็นการพัฒนาของยุทโธปกรณในดานตางๆที่ทันสมัยและรองรับภัยคุกคามที่จะเผชิญได
อยางแทจริง

๗

การฝก LRC ของนักเรียน OCS

การสาธิตตอสูป องกันตัวดวยมือเปลาฯ

ศูนยฝกพลทหาร (Marine Corps Recruit Depot)
ในวันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๑ คณะฯเดินทางไปเยีย่ มชม
กิจการของศูนยฝกพลทหารภาคตะวันออก
(Marine Corps Recruit Depot) ณ Paris Island
รัฐเซาทแคโรไลนา
ศูนยฝกพลทหารแหงนี้สถาปนาเปนหนวยฝกอยางเปนทางการตั้งแตป
๒๔๕๘
รับผิดชอบการฝกพลทหารในภาคตะวันออกของประเทศ ปจจุบันมีหนวยรองหลักประกอบดวย ๔ กองพันฝก
๑ กองพันสนับสนุน (Weapon and Field Training) และโรงเรียนครูฝก (Drill Instructor School) ดําเนินการ
ฝกพลทหารปละประมาณ ๑๗,๐๐๐ คน
การจัดการฝก ไดแบงการฝกเปน ๓ หวง หวงแรก (สัปดาหที่ ๑ – ๔) เปนการฝกพื้นฐานและปลูกฝง
คานิยมหลักของนาวิกโยธิน (Core Values - Honor, Courage and Commitment) อบรมวิชาทหารทั่วไป ฝก
การตอสูปองกันตัว ฝกการวายน้ําและดํารงชีพในน้ํา ฯลฯ ในหวงที่ ๒ (สัปดาหที่ ๕ – ๘) ฝกการใชอาวุธและ
ปฏิบตั ิการเปนชุดขนาดเล็ก และหวงสุดทาย (สัปดาหที่ ๙ – ๑๒) ฝกยุทธวิธีพื้นฐาน เสริมสรางคานิยมหลัก
ใหเขมขนมากขึ้น ดําเนินการทดสอบและประเมินผล และฝกภาคสนามตอเนื่อง ๕๔ ชั่วโมง (Crucible)
ในชวงสุดทาย
แนวความคิดที่นาสนใจของสถาบันแหงนี้ มีหลายประเด็น เชน เกณฑการประเมินผลผูผาน
การฝกอบรม จะแตกตางจากในกองทัพไทยคอนขางมาก เกณฑการผานการฝกกําหนดไว ๗ ประการคือ
(หนึ่ง) ตองผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย (สอง) ตองผานการทดสอบการวายน้ําและดํารงชีพในน้ํา
(สาม) ตองผานการทดสอบการตอสูปองกันตัว (Martial Art Program) ระดับสายสีน้ําตาล (สี่) ตองผานการ
ทดสอบการยิงอาวุธปนเล็กยาว (หา) ตองผานการทดสอบภาควิชาการ เกินรอยละ ๘๑ (หก) ตองผานการ
ประเมินของผูบ ังคับบัญชา และ (เจ็ด) ตองผานการฝกภาคสนามตอเนื่อง ๕๔ ชั่วโมง

๘

การตอนรับ Marine ใหม และเริ่มฝกอยางจริงจังนับแตนาทีแรก
จะสังเกตวากองทัพสหรัฐฯ ซึ่งมีเทคโนโลยีกาวหนาที่สุดในโลกแตยังใหความสนใจการเสริมสรางขีด
ความสามารถพื้นฐานขององคบุคคลมาก กลาวคือ รางกายตองแข็งแรง ตองเชี่ยวชาญการยิงอาวุธ ทั้งการยิง
อยางปรานีตและการยิงอาวุธฉับพลัน (Table 2 Marksmanship Qualification) การเสริมสรางวินัยและความ
รับผิดชอบ และการเสริมสรางภาวะความเปนผูนําหนวย และสิ่งสําคัญที่สุดทั้งกระบวนการก็คอื ความจริงจัง
ของครูฝกและผูรับการฝก ...ถาหากดูสิ่งที่ นย.สหรัฐฯเนนย้ํา และดูแนวทางการพัฒนากําลังพลของ
นย.ไทย ที่ ผบ.นย.กําหนดไววา คุณสมบัติพื้นฐานของทหาร นย. จะตอง “ยิงปนแมน มีวินัย รางกาย
แข็งแรง”...เรานาเดินมาถูกทางแลว

ครูฝก แสดงทาทางการฝกตอสูปองกันตัวใหชม...
การเยี่ยมชมศูนยฝกพลทหาร ณ Paris Island นับวามีประโยชนอยางมาก เนื่องจากมีหลาย
ประเด็นที่สามารถนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการฝกทหารกองประจําการและนักเรียนจานาวิก
โยธิน ซึ่งปจจุบันหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน กําลังดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาดานกําลังพลอยางเต็มขีด
ความสามารถ เพื่อใหกําลังพลที่ผานการฝกอบรม มีความพรอมทั้งทางรางกาย จิตใจ อุดมการณ และความรู
ความสามารถทางทหารที่จะสามารถไปปฏิบัติงานในหนวยกําลังรบไดอยางมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนครูฝก (Drill Instructor School – DI School)

๙
สถาบันแหงนีเ้ ปนหนวยงานหนึ่งภายใตศูนยฝกพลทหาร เปนสถาบันที่มีหนาทีผ่ ลิตครูฝก ซึ่งเปน
นายทหารชั้นประทวนที่ไดรับการคัดเลือกมาปฏิบัติงานที่ศูนยฝกพลทหาร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ความเปนผูนาํ เพิ่มขีดความสามารถในการถายทอดความรู เสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย และปรับแนว
ทางการฝกเปนไปแนวทางเดียวกัน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อใหผทู ี่เปนครูฝกมีคุณสมบัตเิ หมาะสมที่จะทําหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ระยะเวลาการอบรม ๑๒ สัปดาห เปดการอบรมปละ ๔ รุนๆ ละ ๘๐ นาย สําหรับผลพวงจาก
การไปเยี่ยมสถาบันแหงนี้ ผบ.นย.มีความเห็นวาเปนสถาบันที่นาสนใจทีค่ วรเอารูปแบบการฝกและ
ความจริงจังในการทําหนาที่ของครูฝก มาปรับปรุง พัฒนา นย.ไทย จึงไดประสานงานกับทางฝาย
นย.สหรัฐฯเพื่อสงนายทหาร นย.ไปดูงานเพื่อนําแนวคิดตางๆมาปรับปรุง นย.ไทยตอไป

Train The Trainer..
Drill Instructor School

กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ
เปาหมายสําคัญประการหนึง่ ของการประชุมในครั้งนี้คอื การเสริมสรางความสัมพันธ ดังนั้นตลอดการ
ประชุมจึงมีกิจกรรมทางดานสังคมหลายโอกาส เชน งานเลี้ยงตอนรับ (Ice Breaker) ในคืนวันที่ ๘ มิ.ย. การ
ชมกีฬาที่สนามกีฬาและอาหารค่ํา (Tailgate Dinner) ในค่ําวันที่ ๙ มิ.ย. งานเลี้ยงอาหารค่ําอยางเปนทางการ
(Dinner) ในค่ําวันที่ ๑๑ มิ.ย. และงานเลี้ยงอาหารค่ําพรอมกับการสวนสนามเพื่อเปนเกียรติ (Evening
Parade) ในค่าํ วันที่ ๑๓ มิ.ย. ฯลฯ ซึ่งในแตละกิจกรรมเปดโอกาสให ผบ.นย.ประเทศตางๆ รวมทั้งนายทหาร
ชั้นผูใหญของกองทัพสหรัฐฯ ที่ไดรับเชิญมารวมงาน ไดพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเปนกาว
สําคัญในการเสริมสรางความสัมพันธอันดีตอกันในอนาคต

งานเลี้ยงตอนรับ ณ บานพัก ผบ.นย.สหรัฐฯ

Evening Parade…..
งานเลี้ยงและสวนสนามเพือ่ เปนเกียรติ

๑๐
ทานผูอานที่เคารพครับ การเดินทางไปรวมประชุมและสัมมนาของ ผบ.นย.ไทยพรอมภริยาในครั้ง
นี้ นับวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอหนวยบัญชาการนาวิกโยธินและกองทัพเรือไทย ผมคิดวา อยางนอยที่สุด
ประโยชนทเี่ ห็นไดอยางเดนชัดมี ๓ ประการคือ ประการแรก ไดรับรูถึงแนวคิดของกองทัพสหรัฐฯ ในการ
เตรียมกําลังเพื่อเผชิญภัยคุกคามในอนาคต ซึ่งจะเปนรูปแบบของสงครามยืดเยื้อ (Long War) แนวคิดนี้จะถูก
แปรเปนการปฏิบัตทิ ี่เปนรูปธรรมซึ่งจะเกีย่ วของกับกองทัพไทยทั้งในดานการฝกและการสนับสนุนซึ่งกันใน
อนาคต ประการที่สอง ไดเห็นการพัฒนาดานองคบุคคล ทางดานการฝก ศึกษา อบรม เพื่อใหกําลังพล
พรอมจะเผชิญภัยคุกคามไดอยางแทจริง โดยเฉพาะตั้งแตระดับลางสุดคือพลทหารถึงระดับผูบ งั คับกองรอย
ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จภารกิจ ซึ่งหลายๆประเด็นที่ไดพบเห็นสามารถนํามาปรับปรุงและ
พัฒนาการเตรียมกําลังพลของ นย.ไทยไดเปนอยางดี และประการสุดทาย การเดินทางไปประชุมครั้งนี้เปน
จุดเริ่มตนของการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง ผบ.นย. จาก ๓๑ ประเทศ รวมทั้งนายทหารชั้นผูใหญของ
กองทัพสหรัฐฯ และจุดเริ่มตนในครั้งนีก้ ็จะสงผลตอความรวมมือในอนาคตและเปนสวนชวยในการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางประเทศใหแนนแฟนยิ่งขึ้น...........

ผมเชือ่ มัน่ วาขอมูลทีเ่ ลาใหทานผูอ านไดรบั ทราบทัง้ หมดนี้ คงจะเกิดประโยชนกับทานตามสมควร
บางทานอานเพือ่ ประดับความรู. ..บางทานที่ยงั รับราชการอยู อานแลวอาจจะเกิดมุมมองทีน่ ําไปสูการพัฒนา
นย.ไทยในอนาคต และทีส่ ําคัญ ขอเขียนฉบับนี้ ตองการสือ่ ใหเห็นวา การไปประชุม หรือดูงานของ ผบ.นย.
ในตางประเทศนัน้ มิไดไปเพือ่ การพักผอน แตคาดหวังใหเกิดประโยชนตอ “นาวิกโยธินไทย”
เปนสําคัญ..........

