นาวาเอก ชัยสิทธิ์ เตชะสว่างวงศ์

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๔๕ เลขประจ�ำตัว ๒๗๓๑๕
รับรางวัลจักรดาวสดุดี ประจ�ำปี ๒๕๕๗
ต�ำแหน่ง หัวหน้าชุดประดาน�้ำ หมวดประดาน�้ำ ๔ แผนกประดาน�้ำ
กองประดาน�้ำและถอดท�ำลายอมภัณฑ์  กรมสรรพาวุธทหารเรือ                   
126 เกียรติยศจักรดาว ๒๕๕๗ ได้รับปูนบ�ำเหน็จเป็น นาวาเอก

						 ทุกหยาดหยดโลหิตอุทิศให้
				 ทั้งกายใจมอบเป็นราชพลี 			
				 หากต้องตายลงแทบเบื้องพระบาท 		
				 กูจะป้องปกปักษ์รักถิ่นไทย 		
				 หากวางวายตายลงยินดียิ่ง			
				 ขอไตรรงค์ผืนน้อยคลุมกายา		

พระภูวไนยวงศ์จักรีสิริศรี
พระภูมีจักด�ำรงคู่คงไทย
ก็ยอมฆาตสิ้นลงไม่สงสัย
แผ่นดินขององค์ไผทของประชา
พลีเพื่อมิ่งจอมกษัตริย์เฝ้ารักษา
แล้วดวงตาคงปิดลงเมื่อปลงวาย

ประวัติ
เกิดเมื่อวันอังคารที ๓
่ ๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
เป็นบุตรคนโตของคุณพ่อประเวศ เตชะสว่างวงศ์ และคุณแม่อ�ำไพ เครื่องถมยา มีน้องชาย ๑ คน คือ
นายชัยชาญ เตชะสว่างวงศ์

การศึกษา
เริม่ ศึกษาระดับประถมศึกษาที่ รร. นฤมลทิน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๔ ที่ รร. เทพศิรินทร์นนทบุรี ด้วยความตั้งมั่น
ที่จะเข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร โดยมุ่งหวังจะเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ นาวาเอก ชัยสิทธิ์ฯ จึงตั้งใจเพียรศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร แต่การสอบครั้งแรกนั้นไม่เป็นดังหวัง ทว่าด้วยปณิธาน
อันแน่วแน่ไม่ท้อถอย นาวาเอก ชัยสิทธิ์ฯ ได้เตรียมตัวสอบคัดเลือกอีกครั้ง และ
ปีถัดมาความฝันก็เป็นจริง เมื่อโรงเรียนเตรียมทหารประกาศผลสอบ รายชื่อ
ของเขาเป็นหนึง่ ในผูท้ สี่ อบติด สร้างความดีใจแก่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก
ในที่สุด นาวาเอก ชัยสิทธิ์ฯ ก็ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นนักเรียน
เตรียมทหาร รุ่นที่ ๔๕
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แม้จะต้องพบบททดสอบอันส�ำคัญก็ตาม เนือ่ งจากก่อนสอบเพียงไม่กวี่ นั
คุ ณ พ่ อ ประเวศ เตชะสว่ า งวงศ์ ได้ เ สี ย ชี วิ ต นาวาเอก ชั ย สิ ท ธิ์ ฯ เสี ย ใจ
เป็นอย่างมาก แต่เขาก็ต้องพยายามสู้ จนท�ำความฝันของตัวเองได้ส�ำเร็จ
“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�ำเร็จอยู่ที่นั่น” เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มีความฝัน
อันแรงกล้า วันนี้เขาท�ำส�ำเร็จแล้ว การเป็นนักเรียนเตรียมทหารไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่เด็กผูช้ ายคนนี้ พยายามจนท�ำให้ความฝันของเขาเป็นจริงขึน้ มาได้ น.อ. ชัยสิทธิ์ ฯ
สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารเรือ ได้ส�ำเร็จดังใจฝัน
นาวาเอก ชัยสิทธิฯ์ ตัง้ ใจศึกษา ด้วยความขยันหมัน่ เพียร และฝึกฝนด้วยความอดทน
เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งทัง้ ร่างกายและจิตใจ เป็นระยะเวลา ๒ ปี และได้ยา้ ยไป
ศึกษาต่อทีเ่ หล่าทหารเรือ โรงเรียนนายเรือ ต. ปากน�ำ 
้ อ. เมืองฯ จ. สมุทรปราการ
เป็นนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๑๐๒
ก้ า วเข้ า สู ่ รั้ ว สามสมอ “โรงเรี ย นนายเรื อ
แหล่ ง ผลิ ต นายทหารเรื อ อั น เป็ น รากแก้ ว ของ
กองทัพเรือ”

ชีวิตครอบครัว
นาวาเอก ชัยสิทธิ์ฯ สมรสกับนางสาวกชมน
เตชะสว่างวงศ์ ซึ่งคบหาดูใจประมาณ ๖ ปี และ
ตั ด สิ น ใจเข้ า สู ่ พิ ธี ม งคลสมรส เมื่ อ ๑ ธั นวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ หลังจากแต่งงานได้เพียง ๔ เดือนเท่านัน้
นาวาเอก ชั ย สิ ท ธิ์ ฯ ได้ ข อไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแล้วสิง่ ทีไ่ ม่คาดฝันก็เกิดขึน้ สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้แก่ผเู้ ป็นภรรยายิง่ นัก
นาวาเอก ชัยสิทธิ์ฯ ท�ำหน้าที่ได้ดีเยี่ยม ทั้งในฐานะนายทหารแห่งกองทัพเรือ ในฐานะลูกชาย หลาน
ชายของครอบครัว และสามีที่ดีของภรรยา เขาท�ำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้ว...

ประวัติการรับราชการ
หลังจากส�ำเร็จการศึกษาจากรัว้ สามสมอ และ
ได้รับพระราชทานกระบี่ จากพระหัตถ์ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ วังไกลกังวล เมือ่ ๑๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๒ นาวาเอก ชัยสิทธิ์ฯ ก็ได้รับค�ำสั่งให้
ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ. สัตหีบ
จ. ชลบุ รี ท� ำ หน้ า ที่ น ายทหารปกครองนั ก เรี ย น
จ่าทหารเรือ โดยมีหน้าที่ดูแล ฝึกฝน และสั่งสอน
จะมี ค นสั ก กี่ ค น ที่ ไ ด้ ยิ น ค� ำ ว่ า “ระเบิ ด ”
นั ก เรี ย นจ่ า ทหารเรื อ ซึ่ ง เป็ น ก� ำ ลั ง หลั ก ของ
กองทัพเรือ จากบุคคลพลเรือนให้เป็นทหารอาชีพ แล้วจะวิง่ เข้าหา นัน้ คืองานของพวกเขา “ NAVY EOD”
หลังจากนั้นประมาณ ๑ ปี ได้รับค�ำสั่งให้ปฏิบัติงาน การเก็บ กู้วัตถุระเบิด คือหน้าที่ของพวกเขา
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บนเรือหลวงเจ้าพระยา กองเรือฟริเกตที่ ๒ ต�ำแหน่ง นายทหารอาวุธน�ำวิถี แต่ดว้ ยอุปนิสยั ของ นาวาเอก ชัยสิทธิฯ์
นั้นชอบออกก�ำลังกายเล่นกีฬา ใช้ก�ำลัง ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบความท้าทาย ท�ำให้เกิดความคิดอยากท�ำอะไร
ที่แปลกใหม่ จนได้พบรุ่นพี่นายเรือท่านหนึ่ง ที่ผันตัวเองไปอยู่หน่วยประดาน�้ำและถอดท�ำลายอมภัณฑ์
เมือ่ ได้พดู คุยหลายๆ เรือ่ งเกีย่ วกับหน่วย จึงเกิดความสนใจเพราะมีหลาย ๆ อย่างตรงกับความต้องการของตน
ในขณะนั้น หลังจากที่ตัดสินใจจะเข้าทดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรประดาน�้ำ  นาวาเอก ชัยสิทธิ์ฯ
ได้เตรียมความพร้อมทางร่างกายอย่างหนัก เช่น การวิ่งระยะทางสิบกิโลเมตรต่อวัน ว่ายน�้ำ  เป็นต้น
ในทีส่ ดุ สามารถผ่านการทดสอบคัดเลือกเพือ่ เรียนหลักสูตรประดาน�ำ้ ได้สำ� เร็จ เป็นนักเรียนประดาน�ำ 
้ รุน่ ที่ ๒๕
หลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาเรียนประมาณ ๕ เดือน และต้องฝึกหนักมาก หลังเปิดการฝึกได้ไม่นาน นักเรียน
ในหลักสูตรนีก้ ท็ ยอยลาออก อาจเพราะร่างกายและจิตใจยังไม่พร้อม ซึง่ นาวาเอก ชัยสิทธิฯ์ เองก็เริม่ ท้อและ
คิดทีจ่ ะลาออกเช่นกัน แต่ชว่ งระยะเวลาทีค่ ยุ กับครูฝกึ เรือ่ งการลาออกนัน้ ครูฝกึ ได้มคี ำ� พูดประโยคหนึง่ ทีเ่ ป็น
ประโยคทีเ่ ปลีย่ นชีวติ เขา คือ “คุณจะทิง้ ลูกน้อง ทิง้ เพือ่ นคุณไปได้หรือ” (ขณะนัน้ นาวาเอก ชัยสิทธิฯ์ เป็นนายทหาร
สัญญาบัตรคนเดียวทีเ่ หลืออยู)่ ด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้ นาวาเอก ชัยสิทธิฯ์ ตัดสินใจฝึกต่อจนส�ำเร็จหลักสูตรประดาน�ำ้
ชัน้ ต้นของกองทัพเรือได้
เวลาต่อมานาวาเอก
ชัยสิทธิ์ฯ ได้เข้าศึกษา
หลักสูตร EOD (หน่วย
เก็บกู้วัตถุระเบิด) ของ
กองทัพเรือ เป็นนักเรียน
รุ ่ น ที่ ๑๔ เมื่ อ ส� ำ เร็ จ
การศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดประดาน�้ำ  ของหน่วยประดาน�้ำ  และ
ถอดท�ำลายอมภัณฑ์สรรพาวุธ กองทัพเรือ และได้ขอไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในเดือนเมษายน จนกระทั่งเสียชีวิต เนื่องจากเหตุการณ์ระเบิด
ขณะปฏิบัติงานใน จ.นราธิวาส เมื่อ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
นาวาเอก ชั ย สิ ท ธิ์ เตชะสว่ า งวงศ์ ได้ รั บ การเชิ ด ชู อ ย่ า งสมเกี ย รติ
ได้รับพระราชทานน�้ำหลวงอาบศพ พวงมาลาและได้รับพระราชทานเพลิง
ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ (ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของตนเอง) ซึ่งเป็น
พระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองศ์ สร้างความภาคภูมใิ จให้แก่ครอบครัวเป็นยิง่ นัก
ด้วยความทีม่ อี ดุ มการณ์อนั แรงกล้าในการปกป้องชาติ และมีจติ วิญญาณ
ในการปกป้องประชาชน จึงขอลงไปช่วยประชาชนที่ ๓  จังหวัดชายแดนใต้
โดยไม่หวั่นอันตรายใดๆ นาวาเอก ชัยสิทธิ์ เตชะสว่างวงศ์ จึงได้โพสต์ข้อความ
ในเฟสบุ๊คว่า “ผมเป็นทหารอาชีพ ไม่ใช่อาชีพทหาร”
“ตายเสียดีกว่า ที่จะละทิ้งหน้าที่”
“ตายในสนามรบคือเกียรติของทหาร”
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