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  โดยทีมข่าวทหารบก

นี่คือแนวคิดที่ พลโท ยศนันท์  หร่ายเจริญ  

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กล่าวกับ

ทีมข่าวทหารบกด้วยแววตาที่มุ่งมั่น นับเป็นวิสัยทัศน์ที่ 

มองอนาคตการผลิตก�าลังส�ารองของประเทศที่ก้าว 

ไปไกล และสามารถปฏิบัติได้จริง วันน้ีจึงขอน�าเสนอ

บทสมัภาษณ์ของท่านเพือ่ให้ผูอ่้านได้รูจั้ก พลโท ยศนันท์  

หร่ายเจริญ เพิ่มขึ้นผ่านคอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษค่ะ

ข่าวทหารบก : ขอบเขตและภารกิจของ นรด. 
มีอะไรบ้าง

ผบ.นรด. : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมีหน้า

ที่ในการวางแผน อ�านวยการ ประสานงาน ก�ากับการ 

และด�าเนินการเกี่ยวกับกิจการก�าลังส�ารองและกิจการ

การสัสดี ถือเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ ทบ. มีขอบเขต

ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ส�าคัญในกิจการรักษาดิน

แดน ๔ ด้าน คอื ด้านกจิการก�าลงัพลส�ารอง, ด้านกจิการ

นักศึกษาวิชาทหาร, ด้านกิจการสัสดี และด้านกิจการ

อาสารักษาดินแดนให้กับกระทรวงมหาดไทย 

สัมภาษณ์พิเศษ
พล.ท.ยศนันท์ หร่ายเจริญ 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

“ภายใต้พระราชปณิธานของล้นเกล้า 
รัชกาลที่ ๖ ที่ว่า “ข้าไม่ต้องการต�าราเรียน 
ที่เดินได้ สิ่งที่่ข้าต้องการคือ สุภาพบุรุษที่มี
อุปนิสัยใจคอดี” ท�าให้เราต้องฝึกอย่างเดียว
เท่าน้ัน อยากให้เด็กดีก็ต้องฝึก พร้อมกับ 
สร้างแรงจูงใจ” 

ข่าวทหารบก : แนวทางการพัฒนาหน่วยงาน 
ของท่านในปีน้ี เป็นอย่างไร สอดคล้องกับปี 
แห่งการพัฒนาของกองทัพบกอย่างไรคะ

ผบ.นรด. : ในปีนีห้น่วยของเราจะต้องสร้างความ

เป็นหน่วยทหาร (Unit), ความเป็นเอกภาพ (Unity) 

และความเป็นครอบครัว นรด.ตามนโยบาย Army 

Family ครอบครัวเดียวกันของ ทบ.เพื่อให้ก�าลังพลมี

ความสุขในการท�างานสร้าง “หน่วยบัญชาการ” เป็น

ทีมงานที่มีพลวัต (Dynamic) ให้มีฝ่ายแผน (Plan) เป็น

อนาคต (Future) ในการวางแผนอ�านวยการและมีฝ่าย

ปฏิบัติการ (Operational) เป็นการติดตามกระแสการ

ปัจจุบัน (Current) ร่วมกันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

อย่างรอบคอบและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้เกดิความภกัดี

ต่อหน่วยทหาร (Esprit De Corps) สอดคล้องกับป ี

แห่งการพัฒนาของ ทบ.สู ่ความทันสมัยและเป็นปี 

แห่งการพัฒนา นรด.สู่ความทันสมัยเช่นกัน
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ขา่วทหารบก : ในปีนี ้นรด. ไดว้างแผนเตรยีมการ 
ด้านก�าลังพล และยุทโธปกรณ์อย่างไร เพื่อให้ 

สามารถรองรับภารกิจของกองทัพบกที่จะ 

เกิดขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผบ.นรด. : ในส่วนการพัฒนาด้านก�าลังพล 

ผมมีหลักการ ๒ ประการ คือ การพัฒนาก�าลังทหาร

กองประจ�าการที่เข้มแข็ง เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุน 

ให้เป็นก�าลังพลส�ารองที่มีคุณภาพและเป็น “ครอบครัว

เดยีวกนั” กบั ทบ. และการสร้างอดุมการณ์และทศันคตว่ิา  

ก�าลงัพล นศท.และก�าลงัพลส�ารอง คือ ก�าลงัพลของ ทบ. 

“ครอบครัวเดียวกัน” นอกจากน้ียังรวมถึงการลบ 

ความคิดที่ว่า “เรียน รด. (นศท.) เพื่อ ไม่เป็นทหาร”

ส่วนการพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์ เรามุ่งพัฒนา 

พล.ร.๑๑ ให้บรรลุนโยบายของ ผบ.ทบ.ในเรื่อง เตรียม

การรองรบัก�าลงัทหารพราน เพือ่เป็นก�าลงัพลส�ารองทีม่ี

คุณภาพ และจัดเตรียมเครื่องมือให้มีความพร้อมในการ

บรรเทาสาธารณภัย

ขา่วทหารบก : ในมุมมองของท่าน การจดัก�าลัง 
ส�ารองกบัภารกจิรกัษาดนิแดน ควรเป็นแบบใด  
เพราะเหตุใด

ผบ.นรด. : ตามพระราโชวาทของสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ แทนพระองค์ 

ในพิธีพระราชทานกระบี่ให้กับ เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๑ 

สรุปได้ว่า “ทหารแปลว่าคนหนุ่ม พร้อมที่จะเสียสละ 

รบัใช้ชาตเิมือ่ชาตต้ิองการและเป็นพลเรอืนได้ในยามสงบ”  

ผมมองว่าในส่วน กจิการก�าลงัพลส�ารอง : ต้องด�าเนนิการ

พัฒนาระบบก�าลังส�ารองทั้ง ๕ ระบบย่อยให้สัมพันธ์

สอดคล้องซ่ึงกันและกัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของ กห. โดยเรียกพลหรือระดมพล ให้พร้อมปฏิบัติการ

ตามแผนป้องกันประเทศ สามารถใช้ก�าลังพลส�ารอง

เพื่อความพร้อมรบ เพื่อทดแทนการสูญเสียและเพื่อ

ขยายก�าลังจัดตั้งหน่วยใหม่ รวมทั้งสนับสนุนการ

แก้ปัญหาภัยคุกคามท่ีมีผลต่อความมั่นคงและบรรเทา

สาธารณภยัทุกรปูแบบ ส่วน กจิการนกัศึกษาวชิาทหาร :  

ท�าการฝึกวิชาทหาร เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยให้เป็น

ก�าลงัพลส�ารองทีม่คีณุภาพเพือ่การป้องกนัประเทศ และ

ความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย 

ส�าหรับ กิจการสัสดี : ต้องเน้นการตรวจเลือกทหาร

กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ ให้มีความ

โปร่งใส บรสิทุธิ ์ยตุธิรรม และเป็นทีย่อมรบัจากประชาชน  

โดยมุ่งไปสู่ระบบอาสาสมัคร และในส่วน กิจการอาสา

รกัษาดนิแดน : เป็นทีป่รกึษาฝ่ายทหารในเรือ่ง ก�าลงัพล

ฝ่ายทหาร การฝึก และยุทโธปกรณ์ให้กับ มท.เพื่อให้ 

ร้อย.อส.จ./ร้อย.อส.อ. เป็นก�าลังกึ่งทหารที่เข้มแข็งและ

พร้อมปฏิบัติหน้าท่ีในภาวะปกติให้กับ มท. และจะข้ึน

ควบคมุทางยทุธการกบัฝ่ายทหารเมือ่สถานการณ์ไม่ปกติ

หรือเกิดสงคราม

ข่าวทหารบก : ในปี ๒๕๕๗ ที่จะถึง นรด. มี
โครงการหรอืแผนงานส�าคญัใดบา้ง ด�าเนนิการ 
อย่างไร เพื่อผลด้านใด

ผบ.นรด. : 

๑. กิจการด้านนักศึกษาวิชาทหาร จัดท�า

โครงการ “รด. In Line” ซ่ึงพัฒนาต่อจากโครงการ 

รด.เข้าคิว เพื่อให้ นศท.แสดงความจงรักภักดี ปกป้อง

สถาบนั เกดิพลงัการมส่ีวนร่วม โดยจะปรบัปรงุหลกัสตูร

การฝึก นศท.ให้มีความรู ้  ความสามารถเกี่ยวกับ 

การป้องกันภัยพิบัติ การบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ซ่ึง 
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อาศัยแนวคิดจาก เหตุเกิดโศกนาฏกรรมสึนามิ ท่ี 

ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ๕๔ ที่ผ่านมาท�าให้เกิดโปรแกรม 

Line ใช้แพร่หลายในปัจจุบัน เพื่อให้ นศท.ได้มีการ 

แสดงออกจากการเรียนรู้จากหลักสูตรและมีส่วนร่วม 

ให้เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม Line  

ดังกล่าว เพื่อร่วมกันท�ากิจกรรมสาธารณและบรรเทา

สาธารณภัยในแต่ละเขตพื้นที่ ศสร., มทบ./ จทบ.ต่อไป

๒. กิจการด้านก�าลังพลส�ารอง จัดท�าโครงการ 

“Contract Army” โดยรบัสมคัรผูส้มคัรใจ (อาสาสมคัร)  

ผู้ที่ส�าเร็จ นศท.ชั้นปีที่ ๓ หรือชั้นปีที่ ๕ เข้ารับราชการ

ทหารชัว่คราว ม ี๒ หนทางคือ รับอาสาสมคัรในต�าแหน่ง

นายทหารและนายสิบที่ขาดแคลน เข้ารับการฝึก 

วิชาทหารและปฏิบัติงานเช่นเดียวกับทหารประจ�าการ 

ระยะเวลา ๒ ปี และอีกแนวทางคือ รับอาสาสมัคร 

ในต�าแหน่งก�าลังพลส�ารองประเภทนายทหารสัญญา

บตัรและนายทหารประทวนกองหนนุของหน่วยในระบบ

ก�าลังส�ารอง ซึ่งจะมีการเรียกพลฯ ประมาณ ๑๙,๐๐๐ 

คนต่อปี จากก�าลังพลส�ารองที่ผลิตจาก นศท.ชั้นปีที่ ๓ 

และ ๕ ประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ คนต่อปี เข้ารับการฝึก 

วิชาทหารเป็นครูทหาร จ�านวน ๑๒ สัปดาห์/วงรอบ

ในการท�างาน ๑ ปี ซึ่งการพัฒนาระบบก�าลังพลส�ารอง

ดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาไปสู่การเรียน รด.เพื่อเป็น

ทหาร คล้ายกับระบบ ROTC และ Enlisted Man  

ของ ทบ.สหรัฐฯ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ ทบ.โดย 

ผบ.ทบ.ต้องการสร้างความรักชาติความเป็นทหาร 

ของ นศท.ทุกนาย

๓. กิจการสัสดี มุ่งพัฒนาการตรวจเลือกทหาร

กองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ�าการเป็นระบบอาสา

สมัครและจัดท�าโครงการบันทึกข้อมูลการตรวจเลือกฯ 

ด้วยโปรแกรม Online ให้กบัคณะกรรมการตรวจเลอืกฯ 

เพื่อน�าผลการตรวจเลือกฯ (บัญชีแบบ แบบ สด.๔๓) 

บรรจุลงในบัตรประชาชนของทหารกองเกินเพ่ือน�าไป

ใช้ประโยชน์ต่อไป

๔. กิจการอาสารักษาดินแดน ให้ ผบ.ร้อย.

อส.จ./ร้อย.อส.อ. จดัท�าแผน/ค�าสัง่ยทุธการให้สอดคล้อง

กับทหารเพื่อให ้สามารถปฏิบัติงานร ่วมกับทหาร 

เมื่อสถานการณ์ไม่ปกติหรือเกิดสงคราม ได้เป็นอย่างดี

ข่าวทหารบก : ตลอดการรับราชการที่ผ่านมา 
ท่านมีใครเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต

ผบ.นรด. : พลเอก พจิติร กลุละวณชิย์ ท่านสร้าง

แรงบันดาลใจท่ีส�าคัญ ๒ ประการ ประการท่ี ๑ ท่าน

ให้แนวคิดในเรื่องการส�านึกรักบ้านเกิด เมื่อเราส�านึก

ต่อชุมชุนและบ้านเกิดแล้ว ส�านึกรักประเทศชาติก็จะ

ตามมา ๒. คือความสุขในการท�างาน ส่วนตัวผมอยาก

ให้เพื่อนร่วมงาน ตั้งแต่รองผู ้บัญชาการทหารบกลง

มาอยากให้มีความสุขในการท�างานอันนี้หมายรวมถึง

คู่สมรสด้วย

ข่าวทหารบก : ข้อคิดในการท�างานที่อยากจะ
ฝากให้ผู้อ่าน

ผบ.นรด. : “ท�างานเป็นทีมและรวดเร็ว” เช่น

ทมีวอลเลย์บอลหญงิไทย แม้เราไม่สามารถสร้างนกักฬีา 

ที่มีรูปร่างสูงใหญ่อย่างต่างชาติ แต่มีบทพิสูจน์อย่าง

หนึ่งว่า เมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยท�างานเป็น

ทีมและเพิ่มความเร็ว ว่องไวก็มีขีดความสามารถระดับ

โลก และส�าหรับ นรด.แล้วจะต้องยึดถือและท�าให้ได้ว่า

ก�าลังพล ครอบครัว รวมทั้ง นศท. และก�าลังพลส�ารอง

ต้องเป็น “ทหาร” และเป็นครอบครัวเดียวกัน คือ  

“ครอบครวั นรด.” และ “ท�างานเป็นทมีและรวดเรว็” 

อันจะน�ามาซ่ึงอนาคตของชาติเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  


