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 โลกของเราใบนี้เป็นที่พำนักของสิ่งมีชีวิต โดยมีธรรมชาติเป็นตัวประสานให้เกิดความสมดุล

ในการดำรงชีพ ผ่านร้อน ผ่านหนาวมาแล้วหลายหมื่นชั่วอายุคน ทั้งยังได้ผ่านสงครามที่สำคัญ ๆ  

มาแล้วถึง ๒ ครั้ง (ไม่รวมสงครามย่อย ๆ) การทำสงครามได้วิวั²นาการจากการรบในลักษณะ 

พุ่งเข้าทำร้ายกันตัวต่อตัวด้วยความองอาจห้าวหาญ จนมาเป็นสงครามยุคเรือกระเชียง สงคราม

กำลังผสมบก เรือ อากาศในสงครามโลกครั้งที่ ๒ และยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัยไร้ขีดจำกัด คาดว่า  

ในศตวรรÉหนา้การทำสงครามจะไมต่อ้งใชก้ำลงัรบเปน็จำนวนมากออกมาสูก้นัในสนามรบเหมอืนอดตี  

แต่จะรบกัน ณ ที่ตั้ง โดยใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย ควบคุมการทำงานด้วยระบบธรรมชาติ

หรือระบบคอมพิวเตอร์ อันได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี และอาวุธลำแสงเลเซอร์ 

 เมื่อโลกของเราประกอบด้วยดิน น้ำ ลม ไฟ มีการเกิดขึ้น ตั้งมั่น แล้วดับไปตาม 

กฎธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายล้วนต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะมนุษย์ซึ่งมีความคิด  

·ผนปÑองกันประเทศทางทะเล
ตา¡Àลักยÿทธศาสตร์·Ààง‚Àร
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มีอุดมการณ์ มีความต้องการอย่างไม่มีขีดจำกัด จึงจำเป็นอยู่เองที่จะต้องสร้างอำนาจบารมีเพื่อ 

ความยิ่งใหญ่ในอาณาจักรบนโลกใบนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเป็นสำคัญ และนี่เอง

ที่ทำให้มนุษย์เกิดความหิวกระหายอยากมีอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อไม่มีทรัพยากรที่ต้องการเป็นของ

ตนเองก็อยากจะได้ของบุคคลอื่น หรือแม้กระทั่งของประเทศอื่นมาเป็นของตน  เมื่อไม่ได้ดัง

กใ็ชก้ำลงัขม่ขู ่ จนลกุลามถงึขัน้ทีเ่รยีกวา่ “สงคราม” กม็มีาแลว้  ซึง่ทีผ่า่นมาเหตกุารณท์ีว่า่นีไ้ดเ้กดิ

กับมนุษยชาติมาแล้วหลายครั้ง  ประเทศไทยของเราก็ไม่ได้รับอภิสิทธิ์ให้อยู่นอกเหนือกฎธรรมชาติ 

ที่กล่าวมาแล้ว ด้วยเหตุนี้เองเราจึงต้องดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อปกป้องอธิปไตยและทรัพยากร 

อันทรงค่าของเราไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลาน โดยกลไกหลักที่ใช้ก็คงหนีไม่พ้นการปฏิบัติการ 

ทางทหารทั้งของกองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศ  

  ในโอกาสนี ้ ผูเ้ขยีนขอนำเสนอแผนปอ้งกนัประเทศในอกีมติหินึง่ นัน่คอืแผนปอ้งกนัประเทศ 

จากมุมมองของโหร เพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านกันเล่น ๆ และพิจารณาดูว่าจะสามารถเป็นไปได้จริงหรือไม่ 

ก่อนอื่นผู้เขียนขอนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นพื้น°านองค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียกชื่อคำนิยามประจำเรือน

และความหมายของเรอืนตา่ง ๆ ตามหลกัวชิามหาภตูแิละคมัภรีม์หาทกัษา พอสงัเขป (รปูที ่ ๑  และ  

Àลักวิ™า¡Àา¿ูติ·ละคั¡¿ีร์¡Àาทัก…า
Àลักวิ™า¡Àา¿ูติ
 คำนิยามประจำเรือน ๗ เรือน ตามหลักวิชามหาภูติ ได้แก่ เรือนอธิบดี เรือนธงชัย  

เรือนราชา เรือนขุมทรัพย์  เรือนมรณะ  เรือนอริ  และเรือนโลกาวินาศ 

   - อธบิด ี หมายถงึ  ความสำเรจ็  การเสยีสละ  ทีพ่ึง่ทัง้หลาย  สตปิญัญา  ปฏภิาณ  ศนูยร์วม 

 - ธงชยั  หมายถงึ  การตอ่สู ้ การเอาชนะ  ความสำเรจ็  ความขยนั  สิง่ทีถ่าวร  การวางแผน 

 - ราชา  หมายถึง  ความยิ่งใหญ่  ความสำเร็จ  ความมั่นคง  สถาบันการศึกษาวิจัย 

 - ขุมทรัพย์  หมายถึง  ที่มั่น ความอุดมสมบูรณ์ การทำมาหากินหรือแหล่งทำมาหากิน 

ความเป็นอยู่ 

 - มรณะ  หมายถึง  ความตาย  ความสิ้นเปลือง  การสูญเสีย  ความเสื่อมถอย  เหตุ

แห่งที่มาของความตาย  ความพยายามทำให้ตายหรือไม่มีทางสู้ 

 - อริ  หมายถึง  อุปสรรค  สิ่งกีดขวาง  การบ่อนทำลาย  ข่าวลวง  การ

โ¦ษณาชวนเชื่อ  อุดมการณ์  การค้นคิดในทางป้องกัน  และการทำลาย 
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- โลกาวนิาศ  หมายถงึ  ความวบิตั ิ การลม้ละลาย  ความเสือ่มสญู  การเกดิดบัของสรรพสิง่  

การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการ¦่าและการทำลาย  ความอ่อนแอ  ความไม่รู้จริง  ความไม่เข้าใจ 

Àลักคั¡¿ีร์¡Àาทัก…า
 คำนิยามประจำเรือน ๙ เรือน ได้แก่ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี 

และจิตวิญญาณ (พระเกตุ) 

 - บริวาร  หมายถึง  ตนเอง  ของใช้ของเรา  สิ่งที่เป็นของเรา  โลกของเรา  ที่อาศัย  

ถิ่นกำเนิด 

 - อาย ุ หมายถึง  จำนวนป‚  ความยั่งยืน  ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเรา  

- เดช  หมายถงึ  อำนาจบารม ี การปกครอง  การเมอืง  การใชอ้ำนาจร°ั  การบรหิาร  

ความเข้มแข็ง 

- ศร ี หมายถงึ  ความสงา่งาม  ความอดุมสมบรูณ ์ ความมรีะเบยีบ  ความสงบรม่เยน็  

การค้าขาย 

 - มูละ  หมายถึง  หลักทรัพย์  ที่ดินทำกิน  ความมั่นคงในหลักทรัพย์  การเดินทาง 

- อตุสาหะ  หมายถงึ  ความพยายาม  การเอาใจใส ่ การแสวงหา  การพ²ันา  การทดลอง 

วิจัยต่าง ๆ 

 - มนตร ี  หมายถึง  การอุปถัมภ์  การช่วยเหลือเกื้อกูล  การส่งเสริม  การพั²นา   

การติดตามผล 

 - กาลกิณี  หมายถึง  อุปสรรค  ความอ่อนแอของฝ่ายตรงกันข้าม  ความวินาศของ

ฝ่ายตรงกันข้าม  จุดอ่อนของฝ่ายตรงกันข้าม  และรวมถึงฝ่ายเราด้วย 

- จติวญิญาณ (พระเกต)ุ  หมายถงึ  เรอืนเทพเจา้ สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์หรอืจติวญิญาณของบรรพชน 

ตัวเลข·ทน™ื่อดวงดาว
 ในหลักวิชาโหราศาสตร์ ได้กำหนดตัวเลขแทนชื่อดวงดาวที่สำคัญที่มีอยู่ในจักรวาล ซึ่งนำ

มาใช้ในการพยากรณ์ครั้งนี้มี ๙ หมายเลข ประกอบด้วย 

อิทธิพลของดวงดาว

 - หมายเลข ๑ แทนดาวอาทิตย์ (ธาตุไฟ) หมายถึง การคิดริเริ่ม การประดิษ°์ของใหม่ 

ความเปน็เอกไมซ่ำ้ใคร ความยดึมัน่ในความคดิเหน็  พลงังานแหง่จกัรวาล  พลงังานความรอ้น  แสง  สตีา่ง 

 - หมายเลข ๒ แทนดาวจันทร์ (ธาตุดิน) หมายถึง ความนุ่มนวล ความอ่อนโยน  

ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ (เป็นคนช่างคิดประดิษ°์อะไรใหม่ ๆ คล้าย ๆ คนหมายเลข ๑ แต่ความคิด

ประดิษ°์ของใหม่เป็นแต่เพียงการแสดงออกทางสมองและใจ มิใช่การแสดงออกทางกายหรือวัตถุ)  

การแพร่พันธุ์  ดินเพาะปลูกทั่วไป 

 - หมายเลข ๓ แทนดาวอังคาร (ธาตุลม) หมายถึง นักรบ นักต่อสู้ นักเคมี ทหาร 
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ตำรวจ ความมกัใหญใ่ฝส่งูและทะเยอทะยานหวงักา้วหนา้  ความตอ้งการมอีำนาจอทิธพิลเหนอืผูอ้ืน่  

และหมายถึงกองทัพไทยด้วย 

 - หมายเลข ๔ แทนดาวพุธ (ธาตุน้ำทะเล) หมายถึง ผู้มีปัญญา การคิดหาเหตุผล 

พลังงานทางจิต  นักวิทยาศาสตร์  นักคิดค้นคว้า  ความหยั่งรู้เหตุรู้ผล  มหาสมุทร  ทะเล และ

หมายถึงทหารเรือด้วย 

 - หมายเลข ๕ แทนดาวพฤหัสบดี (ธาตุดินแข็ง) หมายถึง ปัญญาบริสุทธิ์ เป็นจิตใจที่มุ่ง

เน้นด้านนามธรรม  ความยุติธรรม  การใช้กฎหมาย  ความสุขุมรอบคอบ  พื้นดินลูกรัง และหมาย

ถึงทหารบกด้วย 

 - หมายเลข ๖ แทนดาวศุกร์ (ธาตุน้ำดื่ม) หมายถึง ความชอบในสิ่งที่มีสีสัน  ไม่ชอบการ

โต้แย้ง (แต่ถ้าโกรธแล้วไม่ใคร่ยอมแพ้  ยอมสู้ตายเพื่ออุดมการณ์ได้ด้วย)  และหมายถึงความอุดม

สมบูรณ์ 

 - หมายเลข ๗ แทนดาวเสาร ์ (ธาตไุฟสมุขอน) หมายถงึ ความสนัโดษ รกัอสิระ ชอบอยู ่

ต่างถิ่นและต่างประเทศ  ชอบการสู้รบทุกประเภท  ความทรหดอดทน  การทดลอง  เกาะต่าง ๆ  

เนินดินและภูเขา 

 - หมายเลข ๘ แทนดาวราหู (ธาตุลมบ้าหมู) หมายถึง ผู้มีอุดมการณ์เฉพาะตัว   

ซ่อนเร้นอำพราง อาวุธนำวิถี  นิวเคลียร์  การชอบคิดชอบทำในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึง  และหมายถึง

ทหารอากาศด้วย 

 - หมายเลข ๙ แทนดาวเกตุ (อากาศธาตุ) หมายถึง วิญญาณธาตุ คือการกระตุ้น   

การเร่งเร้าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  ความสงบ  คุณธรรม  สิ่งศักดิ์สิทธิ์  การเจรจาพิเศษ 

 ดาวแต่ละดวงต่างก็มีอิทธิพลทรงพลังและความเร้นลับเฉพาะตัวทั้งด้านบวกและด้านลบ เช่น 

คิดกลวิธีในการรบ รุก ทำลายคู่ต่อสู้ หรือเข้ายึดครอง ทำให้มีใจคิดสู้ คิดฝึกฝนแก้จุดอ่อนให้กลายเป็น

จุดแข็ง หรือทำให้จิตเบื่อหน่ายท้อแท้ อยากอยู่เฉย ๆ ไม่อยากทำอะไร  

  จากองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังของดวงดาวที่มีต่อทุกสรรพสิ่งดังที่กล่าวแล้วนั้น  

ดวงดาวจะทรงอิทธิพลในทางให้คุณประโยชน์หรือก่อโทษประการใด ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของ

ดวงดาวในลักษณะคู่มิตร  คู่ธาตุ  คู่สมพล  และคู่ศัตรู  ซึ่งทางวิชาโหราศาสตร์กำหนดไว้ ดังนี้ 

 ๑. คู่มิตร  ประกอบด้วย ดาวอาทิตย์ (๑) กับ ดาวพฤหัสบดี (๕)  ดาวจันทร์ (๒) กับ   

ดาวพุธ (๔)   ดาวอังคาร (๓) กับ ดาวศุกร์ (๖)  ดาวเสาร์ (๗) กับ ดาวราหู (๘) เมื่อดาวคู่มิตรมา

อยู่รวมกัน ย่อมส่งผลในด้านช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีกำลังที่แข็งแรง 

 ๒. คู่ธาต ุ ประกอบด้วย ดาวอาทิตย์ (๑) กับ ดาวเสาร์ (๗) เป็นคู่ธาตุไฟ  ดาวจันทร์ (๒) 

กับ ดาวพฤหัสบดี (๕) เป็นคู่ธาตุดิน  ดาวอังคาร (๓) กับ ดาวราหู (๘) เป็นคู่ธาตุลม  และ  

ดาวพุธ (๔) กับ ดาวศุกร์ (๖) เป็นคู่ธาตุน้ำ เมื่อดาวคู่ธาตุมาอยู่รวมกัน จะทำให้ดาวอีกตัวหนึ่งมี

ความโดดเด่นมากขึ้น มีกำลังมากขึ้น 
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 ๓. คูส่มพล  ประกอบดว้ย ดาวอาทติย ์(๑) กบั ดาวศกุร ์(๖)  ดาวจนัทร ์(๒) กบั ดาวราห ู

(๘) ดาวอังคาร (๓) กับ ดาวพฤหัสบดี (๕) ดาวพุธ (๔) กับ ดาวเสาร์ (๗)  เมื่อดาวคู่สมพลมา

สัมพันธ์กัน จะทำใหเ้กดิความรอบคอบ มคีวามระมดัระวงั มกีฎ มเีกณฑ ์ จะคดิจะทำอะไรมเีหตผุลถกู

ตอ้งครบถว้น 

 ๔. คู่ศัตร ู  ประกอบด้วย ดาวอาทิตย์ (๑) กับ ดาวอังคาร (๓)  ดาวจันทร์ (๒) กับ   

ดาวพฤหัสบดี (๕)  ดาวพุธ (๔) กับ ดาวราหู (๘)  ดาวศุกร์ (๖) กับ ดาวเสาร์ (๗) เมื่อดาวคู่ศัตรู  

มาอยูร่วมกนั จะเกดิปญัหาขอ้ขดัแยง้ ขดัใจกนั ทะเลาะววิาทกนัจนอาจถงึขัน้แตกหกั หาความสงบสขุ 

ไม่ได้  

 เพื่อสื่อความหมายเป็นการเฉพาะ ในการนำมาพยากรณ์เกี่ยวกับการจัดกำลังผสมของ  

สามเหล่าทัพ ผู้เขียนได้กำหนดหมายเลขตามสถานะของดวงดาว ดังนี้   

  - เลข ๓  แทนกองทัพไทย  ซึ่งเป็นหน่วยบังคับบัญชากำลังผสม 

  - เลข ๕  แทนกองทัพบก  เนื่องจากเป็นการรบบนพื้นดิน   

  - เลข ๔  แทนกองทัพเรือ  เป็นกำลังรบในทะเลหรือมหาสมุทร   

  - เลข ๘ แทนกองทัพอากาศ เป็นกำลังรบในอากาศ มีลักษณะรวดเร็ว พลิกแพลง

ล่องหน และเข้าถึงที่หมายได้อย่างทันทีทันใด   

  เมื่อใดที่ประเทศไทยของเราต้องอยู่ในภาวะสงคราม การใช้กำลังในการรบร่วมระหว่าง

กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ก็จะมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้น 

สงครามที่จะมีขึ้นในศตวรรษหน้าจะมีความรุนแรง รวดเร็ว และโหดร้ายอย่างแน่นอน ดังนั้น   

การปอ้งกนัประเทศทางทะเลดว้ยกำลงัทางเรอืจงึนา่จะยงัไมเ่พยีงพอ อาจมคีวามจำเปน็ตอ้งเปลีย่นแปลง 

วิธีการรบด้วยกำลังทางเรือมาเป็นวิธีป้องกันตนเองด้วยอาวุธปล่อยนำวิถีพิสัยไกลแทน แต่โอกาส  

ที่เราจะทำการรบทางเรือในลักษณะสงครามระหว่างประเทศนั้นมีความเป็นไปได้น้อย โดยเฉพาะการ

รบสมัยใหม่ซึ่งคงจะไม่ใช้กำลังรบเข้ามาลุยกัน แต่จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ล้ำสมัย มีอานุภาพทำลาย

ล้างสูง ควบคุมด้วยระบบธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ คลื่นน้ำทะเล หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจ

จะไม่จำเป็นต้องใช้กำลังคน แต่เป็นการปฏิบัติงานของหน่วยคำนวณสมองกลที่จะเป็นผู้คิดโปรแกรม

พิเศษเพื่อการต่อตีและเข้าทำลายฝ่ายข้าศึกโดยตรง ด้วยเหตุที่ว่าโลกของเราใบนี้มีผู้ฉลาดและมีปัญญา

ที่จะคิดและสามารถทำอะไรก็ได้ที่คิด  แต่สิ่งที่คิดนี้อาจเป็นได้ทั้งฝ่ายบวก เช่น คิดค้น หาวัคซีน

ป้องกันโรค คิดค้นหาวิธีป้องกันโลกร้อน คิดค้นหาพลังงานทดแทน  การคิดฝ่ายลบ เช่น   

คิดทำอาวุธนำวิถีพิสัยไกล คิดทำอาวุธนิวเคลียร์ เป็นต้น ตราบใดที่ยังมีบุคคลมากด้วยอุดมการณ์    

มีวิสัยทัศน์ในการคิด ความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ก็ย่อมจะต้องมีต่อไป และจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่

ใช้ในสงครามนานาชนิดเข้ามาทดลองกับสถานการณ์จริง  ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ติดตามดูได้ 

พื้นที่อาณาเขตประเทศไทย
 อาณาเขตประเทศไทยมีพื้นที่อาณาเขตไหล่ทวีปอ่าวไทย ๒๐๓,๖๑๙.๓๗๕ ตารางกิโลเมตร 

ความยาวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ระยะทาง ๑,๘๔๐ กิโลเมตร หรือเท่ากับ ๙๙๔ ไมล์ทะเล พื้นที่

อาณาเขตไหล่ทวีปด้านอันดามัน ๑๑๒,๔๙๘.๘๖ ตารางกิโลเมตร ความยาวชายฝั่งทะเลอันดามัน   
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ระยะทาง ๘๖๕ กิโลเมตรหรือเท่ากับ ๔๖๗ ไมล์ทะเล ซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างยาวมาก ยากต่อการ

ป้องกันหากมีภัยสงครามเกิดขึ้น โดยเฉพาะสงครามทางเรือ จะต้องจัดเตรียมแผนป้องกันประเทศทาง

ทะเลอย่างไร เพื่อมิให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามายึดครองพื้นที่ของฝ่ายเรา  แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงการเตรยีม

แผนปอ้งกนัประเทศทางทะเล  ผูเ้ขยีนขอนำทา่นมาทำความเขา้ใจกบัเสาชะตาประเทศไทยกอ่น เพื่อให้

มองเห็นภาพกว้าง ๆ  ของกำลังดาวและตำแหน่งของดวงดาวที่สถิตในภพต่าง ๆ ต่อไป 

ดวง™ะตาประเทศไทย
 ดวงชะตาประเทศไทย ผู้เขียนถือเอาวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ ตรงกับวัน

อาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ป‚ขาล จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๔๔ เวลาพระฤกษ์ ๐๖.๔๕ นาÌิกา 

กำหนดเป็นเสาชะตาดวงประเทศไทย ตามหลักมหาภูติและมหาทักษา (รูปที่ ๓ และ ๔)   

 จากเสาชะตาประเทศไทย (รูปที่ ๓) เลข ๓ ดาวทหาร หมายถึงกองทัพไทย สถิตเรือน

โลกาวินาศ แปลความว่า กำลังรบของกองทัพไทยมีความพร้อมรบแต่ยังขาดความพร้อมในการ 

สั่งการและยังไม่เป็นเอกภาพ อาจจะยังมีช่องว่างของส่วนใดส่วนหนึ่งของกองกำลังรบร่วม จึงเห็น

ควรให้มีจุดศูนย์รวมของการสั่งการอย่างแท้จริง เพราะเมื่อดาวกำลังทหารมีจุดอ่อนก็เชื่อได้ว่า

ความพร้อมของกองทัพไทยยังมีจุดอ่อนในบางส่วนของการรบร่วมไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง  เหตุที่กล่าว

ดวงดาวกั∫ดวงประเทศ

เช่นนี้ก็เพราะดาวทหารเรือ (๔ : ธาตุน้ำทะเล) และดาวทหารอากาศ (๘ : ธาตุลม) สถิตเรือนอริ มี

กำลังอ่อน คืออาจจะปฏิบัติการร่วมไม่เป็นหนึ่งเดียว มีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการรบร่วมได้   

ดังนั้น เพื่อแก้ไขจุดอ่อนที่กล่าวนี้ จึงเห็นควรจัดให้มีการฝึกทบทวนแผนการรบร่วมระหว่างเหล่าทัพ

อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีอำนาจสั่งการกำลังรบร่วมสามารถกำหนดแผนการฝึกกับฝ่ายปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง ส่วนดาวทหารบก (๕ : ธาตุดินแข็ง) สถิต

เรือนขุมทรัพย์ หมายความว่า ภาคพื้นดินมีความเข้มแข็ง ความพร้อมรบอยู่ในระดับที่ดี  แต่ด้วยเหตุ

ที่เลข ๓ ภพเดชในมหาทักษา (รูปที่ ๔) นั้นอ่อนกำลังเนื่องจากสถิตเรือนโลกาวนิาศ กเ็ทา่กบัการใช้

กำลงัรว่มสามเหลา่ทพัในการปฏบิตัภิารกจิ ไมเ่ปน็เอกภาพตามแผนยทุธการ แต่อาจเกดิขอ้บกพรอ่งหรอื

จดุออ่นได ้ เพือ่ใหก้ารรบรว่มเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามพรอ้มมากทีส่ดุ หรือให้เหลือจุดอ่อน

น้อยที่สุด  จึงควรจัดให้มีการซ้อมรบในภาคปฏิบัติทั้งสามเหล่าทัพอย่างต่อเนื่อง จนแน่ใจว่าจะไม่มีข้อ

บกพร่องเมื่อเกิดศึกสงคราม 
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 ในส่วนผู้นำทหารของกองทัพไทยตามหลักยุทธศาสตร์แห่งโหรในทัศนะของผู้เขียน 

วิเคราะห์ได้ว่า เนื่องจากเลข ๓ มีกำลังอ่อน จึงจำเป็นที่จะต้องคัดเลือกผู้นำดังคำคมของคนโบราณ 

ที่กล่าวไว้ว่า ผู้นำต้องมีบุคลิกลักษณะเด่น ๒ ประการในคนเดียวกัน คือ ประการที่หนึ่ง ต้องมี

บุคลิกน่าเชื่อถือ น่าเกรงขาม องอาจและสง่างาม สุขุมรอบคอบ ไม่มีมลทินใด ๆ รวมถึงเป็นที่

ยอมรับของประชาชนและทหารด้วยกัน ดุจราชสีห์ ประการที่สอง จะต้องมีความเฉลียวฉลาด มี

เล่ห์เหลี่ยม วอ่งไว รอบรู ้ กลา้ตดัสนิใจ กลา้รบัผดิชอบ อยูก่บัคนหมูม่ากไดอ้ยา่งด ี ดจุสนุขัจิง้จอก 

หากเราไดผู้น้ำ ที่มีบุคลิกดังกล่าวแล้ว เชื่อได้ว่าการบังคับบัญชาในการรบร่วมจะมีประสิทธิภาพ 

สามารถประสานประโยชนใ์นการรบรว่มระหวา่งเหลา่ทพัไดเ้ปน็อยา่งด ี เพราะการบงัคบับญัชาเปน็

ศลิปะของการจงูใจ และสัง่การตอ่บคุคล ตลอดจนองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่นำไปสูก่ารปฏบิตัภิารกจิให้

สำเรจ็  ซึง่กองทพัไทย จะเข้มแข็งเพียงใดนั้น  ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และภาวะของผู้นำกองทัพไทย

แต่ละบุคคลเป็นสำคัญ 

¿ารกิ®·ละÀน้าที่
กองทพัไทย ไดจ้ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑

มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพไทย การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหาร

ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม  มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

กองทัพไทยอาจตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดเพื่อพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ

แผนเพือ่รกัษาเอกราชและผลประโยชนแ์หง่ชาต ิ  รวมทัง้การปฏบิตักิารทางทหารของทกุสว่นราชการ 

ของกองทัพไทยร่วมกันได้ 

กองทัพไทย
 กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ซึ่งปรับโครงสร้างมาจาก

กองบญัชาการทหารสงูสดุ ทำหนา้ทีก่ำกบัดแูลกองทพัไทยทัง้สามเหลา่ ซึง่ไดแ้ก ่ กองทพับก กองทพั

เรอื 

และกองทัพอากาศ  ต่างเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันประเทศชาติ จากการรุกรานของบรรดาเหล่า

ราชศตัรใูนยามสงคราม  แมใ้นยามสงบกองทพัไทยยงัมหีนา้ทีใ่นการสนบัสนนุร°ับาลหรอืองคก์รอืน่ ๆ 

ในการพั²นาประเทศ  และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ หรือตามที่

ได้รับการร้องขอ 

กำเนิดกองทัพไทย
 วันกองทัพไทย เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จอมทัพไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่า โดยถือเอาวันที่ ๑๘ มกราคม 

พ.ศ.๒๑๓๕ ตรงกับวันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่ ป‚มะโรง ผลแห่งชัยชนะในครั้งนั้น ทำให้ข้าศึก 

ไม่กล้าเข้ามารุกรานไทยเป็นเวลาถึง ๑๕๐ ป‚  ซึ่งนำมากำหนดเป็นเสาชะตากองทัพไทยได้ตามรูปที่ 

๕ และ ๖ 
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กองทพัไทย เปน็องคก์รหลกัทางทหารทีม่ศีกัยภาพในการพทิกัษร์กัษาเอกราช ความมัน่คงของร°ั 

สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ วัตถุประสงค์แห่งชาติ และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

 เสาชะตากองทัพไทย (รูปที่ ๕) เลข ๓ ดาวทหาร สถิตเรือนขุมทรัพย์ หมายถึง เป็น 

ศนูยร์วมในการบงัคบับญัชาและสัง่การ  แตเ่มือ่ตรวจดวูนักำเนดิของกองทพัไทยปรากฏวา่ เลข ๒ ของ 

มหาทักษา (รูปที่ ๖) ซึ่งหมายถึงวันกองทัพไทย สถิตเรือนอริ (รูปที่ ๕) จึงทำให้มีกำลังอ่อน  เลข ๔ 

ภพเดชในมหาทกัษา (รปูที ่๖) สถติเรอืนมรณะ (รปูที ่๕) เทา่กบัวา่ผูน้ำมมีนÉุยส์มัพนัธ ์มวีสิยัทศันท์ีด่ ี

แต่ไม่เด็ดขาด อาจจะอ่อนไหวไปกับสถานการณ์ หรือมีอำนาจจากภายนอกเข้ามามีอิทธิพลต่อ

กองทัพไทย ซึ่งจะกลายเป็นจุดอ่อนในที่สุด  ดังนั้น เพื่อแก้จุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง และให้ได้มาซึ่งผู้นำ

กองทัพที่มีประสิทธิภาพที่จะสนองตอบต่อนโยบายของรั°และทำหน้าที่ป้องกันประเทศได้อย่างมี

ประสทิธผิล ผูบ้ญัชาการกองทพัไทยจะตอ้งมคีวามรอบรู ้ มคีวามสามารถทัง้ดา้นบุŽนและบู� มคีวามเปน็ 

ทหารอาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทั้งยังต้องเป็นที่ยอมรับของทหารและบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี 

¿ารกิ®·ละÀน้าที่
 ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ กองทัพเรือ เป็นส่วน

ราชการขึ้นตรงต่อกองทัพไทย โดยในมาตรา ๒๐ ได้ระบุภารกิจไว้ ความว่า “กองทัพเรือ มีหน้าที่

เตรียมกำลังทางเรือ ป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม  

มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ” จากหน้าที่ดังกล่าว กองทัพเรือได้นำมา

พิจารณากำหนดเป็นภารกิจ  สรุปได้ดังนี้ 

กองทัพเรือ
 ๑. รักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเล (ยามสงบ) 

 ๒. ควบคุมทะเลเฉพาะตำบลที่และเวลาที่ต้องการ (ยามสงคราม) 

 ๓. คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและชายฝั่ง 

 ๔. รักษากฎหมายในทะเล  

 ๕. รักษาดุลกำลังทางเรือ เพื่อการป้องปราม 
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กำเนิดกองทัพเรือ
 วันกำเนิดกองทัพเรือ ถือเอาวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ ซึ่งเป็นวันที่พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนนายเรือ และ  

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชหัตถเลขาไว้ในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือ   

ว่า “วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๕ เราจุฬาลงกรณ์ ปร.ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจ ซึ่ง

ได้เหนการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่มั่นสืบไปในภายน่า”  ซึ่งนำมากำหนดเป็นเสาชะตา

กองทัพเรือได้ตามรูปที่ ๗ และ ๘ 

 เสาชะตากองทพัเรอื (รปูที ่๗ ) กบัเสาชะตากองทพัไทย (รปูที ่๕) ดาวทกุตำแหนง่เหมอืนกนั 

เทา่กบัการรว่มมอืรว่มแรงในการปอ้งกนัประเทศสามารถกระทำไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แตเ่มือ่พจิารณา 

ชันษากำเนิดของกองทัพไทยซึ่งคือเลข ๒ (รูปที่ ๖) กับกองทัพเรือซึ่งคือเลข ๓ (รูปที่ ๘) แล้ว   

จะเห็นได้ว่า เลข ๒ เป็นกาลกิณีของเลข ๓ หมายความว่า ดูภายนอกความสัมพันธ์ระหว่าง  

สองหนว่ยงานจะดมีาก แตเ่มือ่ไดท้ำงานรว่มกนัอาจจะไมก่ลมกลนืและไมร่าบรืน่ในการปฏบิตักิเ็ปน็ได ้ 

ประเด็นปัญหานี้ สามารถแก้ไขได้โดยประสานการทำงานให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น  กำลังทางเรือควร

ทำการฝกึรว่มกบัทกุเหลา่ทพัในทกุระดบัชัน้ และตอ้งฝกึอยา่งสมำ่เสมอเพือ่ใหเ้กดิขอ้บกพรอ่งนอ้ยทีส่ดุ 

หรือไม่มีข้อบกพร่องเลย 

 ในส่วนของมหาทักษากองทัพเรือ (รูปที่ ๘) นั้น เลข ๓ ซึ่งเป็นชันษากำเนิด สถิตเรือน

ขมุทรพัยใ์นเสาชะตากองทพัเรอื (รปูที ่๗) บง่ใหเ้หน็ถงึ ความเขม้แขง็ ความมัน่คง ความเปน็ปกึแผน่ 

ความกล้าหาญ นักรบมืออาชีพ  สำหรับเลข ๗ ภพเดชในมหาทักษา (รูปที่ ๘) สถิตเรือนธงชัย   

(รูปที่ ๗) ความว่า ผู้บังคับบัญชามีความเข้มแข็ง  สามารถบริหารจัดการกองทัพเรือได้เป็นอย่างดี 

และยังเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกอีกด้วย  แต่ด้วยเหตุที่เลข ๔ คือดาวทหารเรือ (ทะเลและ

มหาสมุทร) นั้น สถิตเรือนมรณะ (รูปที่ ๗) ซึ่งมีกำลังอ่อน  หมายความว่า  ผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์  

ไม่มีความคิดริเริ่ม  ไม่เข้มแข็ง  อาจก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในกองทัพเรือ หรือ ก่อให้เกิดการ

ขาดความสามัคค ีซึ่งถือเป็นจุดอ่อนประการหนึ่ง และเลข ๔ ยังหมายถึงทะเลและมหาสมุทรด้วย จึง

แปลความหมายได้ว่า กำลังป้องกันประเทศทางบก (นาวิกโยธิน) กำลังสะเทินน้ำสะเทินบก   

จะปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่กำลังทางเรือที่ปฏิบัติการทางเรือยังขาดความพร้อม   
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จะตอ้งมสีิง่ใดสิง่หนึง่เปน็ขอ้พรอ่งใหเ้หน็ แมว้า่เราจะมเีรอืรบขนาดใหญ ่ มขีดีความสามารถในทางปฏบิตั ิ 

มีความพร้อมรบเต็มพิกัดก็ตาม  แต่เมื่อดาวทหารเรืออ่อนกำลังเสียแล้ว ก็เท่ากับเรายังมีจุดอ่อนหรือ

ยังมีอะไรที่ต้องแก้ไขนั่นเอง 

 การป้องกันประเทศทางทะเลด้วยกำลังทางเรือที่จะเข้าปฏิบัติการกับข้าศึกนั้น เชื่อว่าหาก

กระทำในลักษณะป้องปราม ขัดขวาง และลวงพรางข้าศึก จะทำได้สัมฤทธิ์ผลมากกว่าการเข้าต่อตี

ข้าศึกโดยตรง นอกจากนี้พื้นที่ฝั่งทะเลอ่าวไทย ๑๐,๑๕๐.๓๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 

๒,๙๕๙.๓๕๘ ตารางไมล์ทะเล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ และทะเลอาณาเขตฝั่งทะเล

อันดามัน ๒๓,๗๐๓.๗๖๕ ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ ๖,๙๑๐.๙๑๒ ตารางไมล์ทะเล  นับว่าเป็นพื้นที่

รับผิดชอบที่กว้างขวางมาก ยากต่อการป้องกัน  โอกาสที่จะถูกรุกรานจากฝ่ายตรงกันข้ามย่อมมีมาก  

และถ้าการป้องกันจำเป็นต้องใช้กำลังทางเรือจำนวนมากก็จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณในการ

จดัหาเรอืรบหรอืเรอืตรวจการณจ์ำนวนไมน่อ้ย  แตก่ใ็ชว่า่จะรบัมอืกบัฝา่ยตรงกนัขา้มไดร้อ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ 

เพราะดาวทหารเรืออ่อนกำลังตามที่กล่าวแล้ว ตีความได้ว่า มีขีดจำกัดในการรบ  ดังนั้น กองกำลัง

ทางเรือจึงกระทำได้เพียงเฝ้าระวัง ป้องปราม ขัดขวาง คุ้มครองเส้นทางลำเลียง รายงานการ

เคลื่อนไหวของฝ่ายตรงกันข้าม และทำทีซ่อนอำพราง เพื่อมิให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้ายึดครองน่านน้ำ  

ปิดเส้นทางลำเลียง  และเข้ายึดชายฝั่งทะเลได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

 เลข ๗ ซึง่หมายถงึฝัง่ทะเลทีเ่ปน็เนนิเขา และเกาะตา่ง ๆ ในเสาชะตากองทพัเรอื (รปูที ่๗) 

สถิตเรือนธงชัย หมายความว่า เรามีชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นชัยภูมิที่ดี เรามีเกาะที่จะใช้ในการ  

หลบซ่อนอำพรางฝ่ายตรงกันข้ามได้เป็นอย่างดี  เลข ๕ หมายถึงพื้นดินที่ไม่เสมอกัน คดโค้งไปตามรปู

ตา่ง ๆ  ทัง้นีเ้มือ่นำเลข ๕ ซึง่สถติเรอืนอธบิด ี และเลข ๗ ซึง่สถติเรอืนธงชยั ในเสาชะตากองทพัเรอื   

(รปูที ่ ๗) มาพจิารณา จะมคีวามหมายวา่ การปอ้งกนัประเทศใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์ามวตัถปุระสงคไ์ดน้ัน้ 

จะต้องใช้ฝั่งทะเลหรือเกาะเป็นสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประเทศ มีความเป็นไปได้เพียงใดที่

กองทัพเรือจะเปลี่ยนแนวความคิดที่จะจัดหาเรือตรวจการณ์ เรือเร็วโจมตี เรือรบขนาดใหญ่ หรือ  

เรือดำน้ำ มาใช้ในภารกิจไม่ว่าจะเป็นการออกไปสู้รบเพื่อป้องกันประเทศหรือทำการใด ๆ นอกชายฝั่ง

ทะเลในระยะ ๑๕๐ – ๒๐๐ ไมล์ทะเล ทั้งด้านอ่าวไทยและด้านทะเลอันดามัน มาเป็นการจดัหา

อปุกรณป์อ้งกนัประเทศทีท่นัสมยั คอื อาวธุนำวถิ ี หรอืขปีนาวธุทีม่รีะบบตรวจจบัและพสิจูนท์ราบ   

เตม็ระบบ แทนการจดัหาเรอืรบ (เพราะดาวกำลงัทางเรอืไมเ่ขม้แขง็) กลา่วไดว้า่ ความพรอ้มรบ   

ด้วยกำลังทางเรือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ผู้เขียนจึงขอเสนอทางเลือกใหม่ให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์ 

นั่นคือ การนำอาวุธสมัยใหม่มาใช้ในการป้องกันประเทศ โดยติดตั้งตามแนวชายฝั่งทะเลทั้งด้าน  

อ่าวไทยและอันดามัน รวมทั้งบนเกาะต่าง ๆ ซึ่งมีให้เลือกมากมายในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อทดแทนกำลัง

รบทางเรือที่มีอยู่เดิม เพราะลำพังกำลังรบทางเรือที่มีอยู่ เชื่อว่าไม่สามารถบรรลุภารกิจที่ต้องการได้ 

กล่าวคือ มีจุดอ่อนในทางปฏิบัติ หรือมีข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ จนกว่า

เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจึงจะเป็นคำตอบสุดท้ายในการพิสูจน์ผล  การนำเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใชแ้ทน

เรอืรบ ผูเ้ขยีนเชือ่วา่จะมคีวามพรอ้มและมขีดีความสามารถในทางปฏบิตัเิตม็พกิดั ส่วนกำลังทางเรือนั้น
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ใช้ปฏิบัติภารกิจรองตามที่ได้รับมอบหมาย และให้เรือรบบางส่วนหรือเครื่องบินทำหน้าที่คอยตรวจจับ

การเคลื่อนไหวของข้าศึก แล้วส่งข้อมูลที่ตรวจพบให้ศูนย์ควบคุมอาวุธปล่อยนำวิถีพิสัยไกล (ที่จะต้อง

จดัตัง้ขึน้ใหม)่ โดยใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุบงัคบับญัชาของหนว่ยบญัชาการตอ่สูอ้ากาศยานและรกัษาฝัง่ 

เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลก่อนที่จะทำการปล่อยอาวุธนำวิถีเข้าต่อตีเป้าหมายของข้าศึก 

 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประเทศตามที่ได้กล่าวแล้วนั้น สามารถพิจารณาติดตั้งได้ตามความ

เหมาะสม เนือ่งจากกองทพัเรอืมหีนา้ทีร่บัผดิชอบฝัง่ทะเลทัง้ดา้นอา่วไทยและอนัดามนั มนีา่นนำ้ และฝั่ง

ทะเลที่ยาวมาก มีเกาะสำคัญและชายฝั่งทะเลหลายแห่งที่มีความเหมาะสมให้เลือกติดตั้งอุปกรณ์

ป้องกันประเทศได้ตามต้องการ 

อัก…ร™ื่อประ®ำ¿พ„น¡Àาทัก…า·ละกำลังดาวพระเคราะÀ์
 ๑. ภพดาวอาทิตย์ เลข ๑ มีกำลัง ๖ ประกอบด้วยอักษรประจำภพ คือ สระทั้งหมด 

 ๒. ภพดาวจันทร์ เลข ๒ มีกำลัง ๑๕ ประกอบด้วยอักษรประจำภพ คือ ก,ข,ค,¦,ง 

 ๓. ภพดาวอังคาร เลข ๓ มีกำลัง ๘ ประกอบด้วยอักษรประจำภพ คือ จ,ฉ,ช,ซ,¬,ญ 

 ๔. ภพดาวพุธ เลข ๔ มีกำลัง ๑๗ ประกอบด้วยอักษรประจำภพ คือ ฎ,ฏ,°,ฑ,²,ณ 

๕.  ภพดาวพฤหสับด ีเลข ๕ มกีำลงั ๑๙ ประกอบดว้ยอกัษรประจำภพ คอื บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม 

 ๖. ภพดาวศุกร์ เลข ๖ มีกำลัง ๒๑ ประกอบด้วยอักษรประจำภพ คือ ศ,ษ,ส,ห,อ,Î 

 ๗. ภพดาวเสาร์ เลข ๗ มีกำลัง ๑๐ ประกอบด้วยอักษรประจำภพ คือ ด,ต,ถ,ท,ธ,น 

 ๘. ภพดาวราหู เลข ๘ มีกำลัง ๑๒ ประกอบด้วยอักษรประจำภพ คือ ย,ร,ล,ว 

 ๙. กำลังดาวนพเคราะห์รวมกัน (๑ – ๙) เท่ากับ ๑๐๘ 

ส∂านที่ติดตั้งอÿปกรณ์ปÑองกันประเทศตั้งตา¡นา¡™ื่อ®ังÀวัด·ละเกาะ

การติดตั้งอาวÿธปÑองกันประเทศ·ละระยะÀวังผลสูงสÿด
 การติดตั้งอาวุธป้องกันประเทศประจำชายฝั่งทะเลหรือเกาะ ฝั่งทะเลอ่าวไทยและฝั่งทะเล

อนัดามนั โดยพจิารณาสถานทีท่ีจ่ะตดิตัง้ตามชายฝัง่ทะเลและเกาะใหไ้ดร้ะยะหวงัผลสงูสดุ  ซึง่กำหนด 

เป็นสูตรได้คือเอา “กำลังของอักÉรชื่อประจำภพ x ระยะทางทะเลอาณาเขต + กำลังดาว 

นพเคราะห์” 

  ตัวอย่าง ต้องการติดตั้งอาวุธนำวิถีหรือขีปนาวุธพื้นที่จังหวัดชลบุรี เราก็ไปพิจารณาว่าจังหวัด

ชลบุรี อักษรนามชื่อ ชลบุรี คือ อักษร ช  เมื่อได้อักษร ช แล้ว ก็ไปดูว่าเป็นกลุ่มอักษรของภพใด 

ปรากฏว่าเป็นภพดาวอังคาร (เลข ๓) มีกำลังเท่ากับ ๘ เอา ๘ ตั้งไว้ เอาระยะทางทะเลอาณาเขตมา

คูณ ได้เท่าไร แล้วเอา ๑๐๘ มาบวก ก็จะได้ผลลัพธ์ระยะทำการหวังผลสูงสุด  ซึ่งจากตัวอย่างได้

ระยะหวังผลสูงสุดเท่ากับ ๒๐๔ ไมล์ทะเล (๘ x ๑๒ + ๑๐๘ = ๒๐๔)  ตามสูตรสำเร็จ คือ “กำลัง

อักÉรชื่อประจำภพ x ๑๒ ไมล์ทะเล + ๑๐๘” 

 จากสูตรคำนวณการติดตั้งอาวุธป้องกันประเทศจะทำให้พิจารณาจัดหาอาวุธนำวิถี ขีปนาวุธ 

หรือตามที่จะพิจารณาเห็นสมควร นำมาติดตั้งได้อย่างเหมาะสม และครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 

ทั้งฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามัน เพื่อลดช่องว่างของกำลังรบทางเรือที่มีจุดอ่อนให้เข้มแข็งขึ้น 

และมีความพร้อมทั้งเชิงรุกและรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ควา¡เสี่ยงตàอ¿ัยคÿกคา¡
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 นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ประเทศไทยของเรายังไม่เคยประกาศสงครามปฏิบัติการรบ 
ทางเรือกับประเทศใด และก็ยังไม่มีประเทศใดรุกล้ำอธิปไตยเข้ามาทำสงครามกับประเทศไทยโดยตรง 
แม้ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒ เราก็เป็นเพียงผู้ร่วมสงครามตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
เท่านั้น หรือเข้าร่วมสงครามในลักษณะถูกบังคับมากกว่า มิใช่การประกาศสงครามกับประเทศใดโดย
เฉพาะ 

¿ัยคÿกคา¡ของประเทศไทย

¿ัยคÿกคา¡®ากประเทศเพื่อน∫้าน
 เมื่อนำภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะมีต่อประเทศไทยมาพิจารณาความเป็นไปได้ โดย
ใช้นามกำเนิดชื่อประเทศมาพิจารณาประกอบกับมหาทักษาประเทศไทย (รูปที่ ๔) คือ พม่า  
มีอักษร พ เป็นนามกำเนิด  มาเลเซีย มีอักษร ม เป็นนามกำเนิด  ลาว มีอักษร ล เป็นนามกำเนิด  
กัมพูชา มีอักษร ก เป็นนามกำเนิด  เวียดนาม มีสระ เป็นนามกำเนิด  สิงคโปร์ มีอักษร ส  
เป็นนามกำเนิด  และอินโดนีเซีย มีอักษร อ เป็นนามกำเนิด 
  จากอักษรชื่อนามกำเนิดที่ยกมานี้  จะเห็นได้ว่า อักษร พ และ ม เป็นอักษรชื่อประจำภพ
ดาวพฤหัสบดี (๕) ซึ่งประกอบด้วย  บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ   ม  เป็นคู่มิตรกับประเทศไทย  
จึงเป็นมิตรมากกว่าเป็นศัตรู  อักษร ล เป็นอักษรชื่อประจำภพดาวราหู (๘) ซึ่งประกอบด้วย  ย  ร  
ล  ว  เป็นคู่อุปถัมภ์กับประเทศไทย จึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่าที่จะเป็นศัตรูกัน ส่วนอักษร ก 
เป็นอักษรชื่อประจำภพดาวจันทร์ (๒) ซึ่งประกอบด้วย  ก  ข  ค  ¦  ง  เป็นคู่ให้แสงสว่างหรือคู่
สามี/ภริยา (ตามหลักโหร) คอยช่วยเหลือต่อกันมากกว่าเป็นศัตรูกัน  สำหรับสระเป็นอักษรชื่อประจำ
ภพดาวอาทิตย์ (๑) ซึ่งประกอบด้วยสระทั้งหมด เป็นคู่บริวาร พึ่งพาอาศัยกัน ไม่ใช่คู่ศัตรู  อักษร ส 
และ อ เป็นอักษรประจำภพดาวศุกร์ (๖) ซึ่งประกอบด้วย  ศ  ษ  ส  ห  อ  Î  เป็นอักษร
กาลกิณีกับประเทศไทย แต่อักษรภพดาวศุกร์นี้ยังเป็นคู่สมพลกันด้วย ซึ่งหมายถึง ทำให้มีพลังเข้มแข็ง 
มากกวา่ปกต ิเมือ่อยูด่ว้ยกนัจะสง่เสรมิซึง่กนัและกนั  ดงันัน้ความเปน็ศตัรจูงึไมอ่าจเปน็ไปได ้ กลา่วได้
วา่ ประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่ศัตรูของประเทศไทยอย่างแน่นอน (๑๐๐ เปอร์เซ็นต์) 

 ผู้เขียนนำเสนอบทความนี้ มิได้ประสงค์จะวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของกองทัพไทยและ

กองทัพเรือ  หากแต่เป็นการเสนอข้อคิดในมุมมองของหลักยุทธศาสตร์แห่งโหร โดยพิจารณาจาก 

จุดอ่อน จุดแข็ง และปัจจัยอื่น ๆ ตามกำลังดวงดาวในเสาชะตาดวงประเทศไทย กองทัพไทย และ

กองทัพเรือ เพื่อให้สอดคล้องและพร้อมรับกับสงครามซึ่งจะมีเทคโนโลยีอันล้ำสมัยไร้ขีดจำกัดยิ่งขึ้นใน

ศตวรรษหน้า   
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  ไม่ว่าเพื่อนบ้านจะเป็นมิตรสักแค่ไหน และสงครามทางเรือจะเกิดขึ้นหรือไม่ ไม่ใช่สิ่งสำคัญ 

ที่สำคัญและควรคำนึงถึงก็คือ กองทัพเรือของเรามีความพร้อมหรือเปล่า เรามีเครื่องมือและอุปกรณ์

ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการป้องกันประเทศได้ในระดับใด เรามีงบประมาณในการจัดซื้อเรือรบ เรือดำน้ำ 

และอาวธุยทุโธปกรณอ์ยา่งเพยีงพอหรอืไม ่ กำลงัพลของเรามคีวามพรอ้มแลว้หรอืยงั ผูเ้ขยีนปรารถนา 

อยา่งแรงกลา้ใหก้องทพัเรอืของเราเขม้แขง็ สามารถปฏบิตัภิารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกระทรวงกลาโหม 

ในการป้องกันประเทศทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเป็นการป้องปรามและ

แสดงศักยภาพให้กองทัพเรือของเราดูสง่าน่าเกรงขามในสายตาของใครก็ตาม ที่อาจเป็นภัยต่อความ

มั่นคงของประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรา  
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