พันเอก ศิวัช ศรีอุปโย

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๔๑ เลขประจ�ำตัว ๒๔๙๑๙
รับรางวัลจักรดาวสดุดี ประจ�ำปี ๒๕๕๗
ต�ำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาที่ ๓  
กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๕๑
118 เกียรติยศจักรดาว ๒๕๕๗ ได้รับปูนบ�ำเหน็จเป็น พันเอก

ครอบครัว
พันเอก ศิวชั ศรีอปุ โย (ผูก้ องมะขาม) เกิดเมือ่ ๑๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ รพ. ราชวิถี กรุงเทพฯ
เป็นบุตรของคุณพ่อพิพัฒน์ ศรีอุปโย และคุณแม่
สุธวี รรณ ศรีอปุ โย (สีมาขจร) บิดาประกอบอาชีพส่วนตัว
ส่วนมารดารับราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข มีพสี่ าว ชือ่ ศศิลกั ษณ์ ศรีอปุ โย
เมือ่ วัยเด็ก คุณพ่อและคุณแม่ได้ยา้ ยภูมลิ ำ� เนาไปอยูท่ ี่
จ. เชียงใหม่ เป็นการถาวร

การศึกษา
เริ่มศึกษาชั้นอนุบาลที่ อนุบาลดรุณนิมิต จ. เชียงใหม่ ศึกษาชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่ รร. มงฟอร์ตวิทยาลัย และส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่ รร. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
พันเอก ศิวชั ฯ เป็นคนจิตใจละเอียดอ่อนมีเมตตาสูงและพร้อมทีจ่ ะเป็นผูใ้ ห้ คิดแต่เรือ่ งทีจ่ ะให้แก่ผอู้ นื่
โดยไม่คดิ อยากได้สงิ่ ใดจากใคร เมือ่ อยูร่ ะหว่างศึกษาใน รร. นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พันเอก ศิวชั ฯ ไม่เคยขอเงิน
จากทางบ้าน อีกทั้งยังเจียดเงินเบี้ยเลี้ยงที่มีน้อยนิดหาซื้อหนังสือจ�ำนวนมาก เมื่ออ่านจบแล้วก็บริจาค
ให้ห้องสมุดของโรงเรียน จนเมื่อพ่อแม่ไปเข้าเยี่ยมห้องสมุดนั้นในวันรับปริญญา ก็พบว่ามีหนังสือที่มีชื่อ
พันเอก ศิวัชฯ เป็น ผู้บริจาคถึงประมาณ ๓๐% ของหนังสืออ่านนอกเวลาเรียนทั้งหมดที่มีอยู่และสิ่งที่
น่าชื่นชม อีกประการหนึ่งคือ พันเอก ศิวัชฯ ชื่นชอบการศึกษาทางธรรมมาก โดยได้ขอบวชเรียนทั้งเป็น
สามเณรในช่วงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น บวชเป็นพระเมือ่ ครัง้ ศึกษาอยูท่ ี่ รร. นายร้อยพระจุลจอมเกล้า แล้วยัง
หมั่นไปแสวงหาความรู้ทางธรรมจากพระอาจารย์ชื่อดังอีกหลายรูปทุกครั้งที่มีโอกาสด้วย
ขณะเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พันเอก ศิวัชฯ ได้เริ่มต้นกรุยทางชีวิตตามความใฝ่ฝันของตนเอง
ทีอ่ ยากเป็นทหาร โดยทีพ่ อ่ แม่ไม่ทราบมาก่อน เขาได้พยายามพัฒนาสรีระให้แข็งแรงขึน้ เพราะแต่เดิม พ.อ.ศิวชั ฯ
มีลกั ษณะอ้อนแอ้นและหน้าตาสะสวยคล้ายเด็กผูห้ ญิง จนเพือ่ นๆ และพีส่ าวแสดงความเอ็นดูทำ� ให้เขาเขินอายมาก
พันเอก ศิวชั ฯ เริม่ สร้างกล้ามเนือ้ ขาด้วยวิธผี กู ถุงทรายทีต่ น้ ขาตัง้ แต่เช้าทุกวัน จะถอดออกต่อเมือ่ ยามจะนอน
เท่านั้น ในวันหยุดเรียนก็จะไปขี่จักรยานทางไกลพร้อมถุงทรายนั้นทุกครั้ง ภายหลังต่อมา เมื่อถุงทรายรั่ว
จึงเปลีย่ นเป็นถุงบรรจุแท่งเหล็กซึง่ จะบาดต้นขาจนเลือดไหลอยูบ่ อ่ ยๆ แต่ พันเอก ศิวชั ฯ ก็ไม่ยอมถอดออก
แม้สักวันเดียว พันเอก ศิวัชฯ สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารถึง ๒ ครั้ง ด้วยใจทีม่ งุ่ มัน่ และในการสอบครัง้ ที่ ๒
เขาสามารถสอบผ่านข้อเขียนได้ทงั้ ๔ เหล่า โดยสอบได้ที่ ๑ ของเหล่าทหารเรือ แต่เขาได้เลือกสมัครเป็น
ทหารบก และได้กล่าวกับคุณพ่อและคุณแม่ว่าต้องการใช้ชีวิตอยู่ในที่โล่งแจ้ง ไม่ชอบอยู่บนเรือหรือ
เครื่องบินที่แคบ ๆ เพราะอึดอัด ชีวิตการเป็นทหารจึงเริ่มขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมา...
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การศึกษาทางทหาร
โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๔๑
■ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุน
่ ที่ ๕๒
■ หลั ก สู ต รส่ ง ทางอากาศ รุ ่ น ที่ ๒๔๑
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงคราม
พิเศษ จ.ลพบุรี
■ หลั ก สู ต รการรบแบบจู ่ โ จม รุ ่ น ที่ ๘๗
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
จ.ประจวบคีรีขันธ์
หลักสูตรชัน้ นายร้อย รุน่ ที่ ๑๒๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ จ. ประจวบคีรขี นั ธ์
หลักสูตรชัน้ นายพัน รุน่ ที่ ๙๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ จ. ประจวบคีรขี นั ธ์
■

■
■

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ รั บ ราชการครั้ ง แรกในต� ำ แหน่ ง ร้ อ ยตรี ผู ้ บั ง คั บ ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารกิ จ การพลเรื อ น
กองพันที่ ๑ กรมพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากรที่ ๑ (ในสมัยนั้น) ซึ่งปัจจุบันได้แปรสภาพหน่วยเป็นกองพล
ทหารราบที่ ๑๕
■ พ.ศ. ๒๕๔๙ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต� ำ แหน่ ง ผู ้ บั ง คั บ หมวดปื น เล็ ก กองร้ อ ยทหารราบที่ ๑๕๑๑๑
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๑ รับผิดชอบพื้นที่ อ. เจาะไอร้อง จ. นราธิวาส
■ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยทหารราบที่ ๑๕๑๑๑
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๑ รับผิดชอบพื้นที่ อ. สุไหงปาดี จ. นราธิวาส
■ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งรองผู้บังคับกองร้อย กองร้อยทหารราบที่ ๑๕๑๑๑
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๑ รับผิดชอบพื้นที่ อ. สุไหงปาดี จ. นราธิวาส
■ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต� ำ แหน่ ง ผู ้ บั ง คั บ กองร้ อ ย กองร้ อ ยทหารราบที่ ๑๕๑๑๑
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๑ รับผิดชอบพื้นที่ อ. สุไหงปาดี จ. นราธิวาส
■ พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งผู้บังคับกองร้อย กองร้อยทหารราบที่ ๑๕๑๒๓ 
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๐ รับผิดชอบพื้นที่ อ. รือเสาะ จ. นราธิวาส
■

มีผู้กล่าวว่า “พันเอก ศิวัชฯ เป็นนายทหารผู้หนึ่ง ที่มีความรู้
ความสามารถ ควบคู่กับความมีคุณธรรมและความเสียสละ เป็นผู้ที่มีความ
จริงจังในการปฏิบัติหน้าที่การงาน มีความนอบน้อมต่อผู้บังคับบัญชาและ
บุคคลรอบข้าง ทั้งยังมีความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงานในทุกระดับชั้น ส่งผลให้
เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาตลอดมา ....”
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เรื่องที่บีบรัดหัวใจพ่อแม่มากที่สุดคือ เมื่อ
ส�ำเร็จการศึกษาจาก รร. นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
แล้วคือ พันเอก ศิวัชฯ ได้วางอุบายไม่ให้พ่อแม่
รู้ว่าได้สมัครไปบรรจุเพื่อรับราชการที่ จ.นราธิวาส
จนเมื่อวันรับปริญญา... ณ นาทีที่ต้องเดินทางไป
รั บ ราชการแล้ ว จึ ง บอกความจริ ง แก่ พ ่ อ แม่ ด้ ว ย
เหตุผลว่า

“รักและสงสารในหลวง อยากรับใช้บ้านเมืองให้เกิดความสงบสุข ในหลวงจะได้
สบายพระราชหฤทัย” พ่อแม่จึงยอมจ�ำนนด้วยหัวใจที่เป็นห่วงสุดชีวิตได้แต่เฝ้าดูอยู่เบื้องหลัง และ
ให้การสนับสนุนเงินทองค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เครื่อง IT และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ที่ทางราชการ
ไม่มงี บประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ เพราะเงินเดือนและเบีย้ เลีย้ งของการรับราชการทหารในครัง้ นัน้ เพียงพอ
แค่เลีย้ งชีพไปวันๆ เท่านัน้ พันเอก ศิวชั ฯ ได้แสดงให้ครอบครัวเห็นว่าเขาอุทศิ ชีวติ ให้แก่หน้าทีก่ ารงานอย่าง
ทุม่ เท จนไม่ได้คดิ ถึงความสุขสบายส่วนตัวแม้แต่นอ้ ย ทุกครัง้ ทีก่ ลับบ้าน พันเอก ศิวชั ฯ จะช่วยพ่อแม่ดแู ลและ
ซ่อมแซมบ้านในส่วนทีช่ ำ� รุดโดยไม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ย จนได้รบั การสรรเสริญและชืน่ ชมจากเพือ่ นบ้านอยูเ่ สมอ
พ่อแม่ก็พลอยชื่นใจไปด้วยและท้ายที่สุด...ด้วยหัวใจอันละเอียดอ่อนและมีกตัญญูสูง พันเอก ศิวัช ฯ ได้คิด
ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ โดยไปดาวน์บ้านและเตรียมกู้เงินซื้อบ้านหลังหนึ่งที่ อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
แม้จะมีเงินเก็บเพียงน้อยนิด เพือ่ เตรียมย้ายมารับราชการทีค่ า่ ยธนะรัชต์ หลังจากส�ำเร็จการอบรมหลักสูตร
เสนาธิการทหารแล้วจะรับพ่อแม่ไปอยู่เพื่อดูแลในบั้นปลายของชีวิต โดยได้ปรับผังตัวบ้านให้แม่ได้มีพื้นที่
ส�ำหรับปฏิบัติธรรมด้วย แต่อนิจจา! บ้านยังไม่ทันสร้างเสร็จ พันเอก ศิวัชฯ
ก็จากไป....
วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๑๕ น. ได้เกิดเหตุ
ลอบวางระเบิดและซุ่มยิงทหารชุด ร้อย.ร.๑ ที่ ๑๕๑๒๓  เป็นเหตุให้ พ.อ.ศิวัช
ศรี อุ ป โย ผบ.ร้ อ ย.ร.๑ ที่ ๑๕๑๒๓  เสี ย ชี วิ ต และลู ก น้ อ งได้ รั บ บาดเจ็ บ
บนถนนสายในหมู่บ้านบือเจาะบองอ หมู่ ๗ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ตลอดเวลาที่รับราชการ พ.อ.ศิวัช ศรีอุปโย ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ขยันหมัน่ เพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย จึงเป็นทีร่ กั ใคร่ของผูบ้ งั คับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ อ. สุไหงปาดี และ อ. รือเสาะ
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