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การศึกษาวทิยานิพนธ์เร่ือง การจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

พ.ศ.2491 – 2534. มีวตัถุประสงคคื์อ 1.เพื่อศึกษาถึงนโยบายการศึกษาของกองทพับก และการ
ด าเนินการในการจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  2.เพื่อศึกษาถึงปัจจยั
ภายใน และปัจจยัภายนอกท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 3.เพื่อ
ศึกษาถึงลกัษณะและความเป็นไปของหลกัสูตรการศึกษา  อาจารยผ์ูส้อน และกิจกรรมภายใน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  4.เพื่อศึกษาถึงผลท่ีไดรั้บจากการจดัการการศึกษาของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

ผลการศึกษาพบวา่นโยบายทางการศึกษาของกองทพับกมีผลต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ในการด าเนินการจดัการศึกษาท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงของ
หลกัสูตรตามช่วงเวลาต่าง ๆ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลให้โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกลา้ตอ้งมีการปรับปรุงหลกัสูตรในแต่ละคร้ังอีกดว้ย โดยการบรรจุรายวิชาท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเวลานั้นเพื่อใชส้อนนกัเรียนนายร้อย ซ่ึงส่งผล
ใหภ้ายหลงัส าเร็จการศึกษานกัเรียนนายร้อยบางนายไดเ้ขา้มามีบทบาททางการเมือง 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  
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The aims of this research were to study the army policies on education, to study the 
internal and external factors effect the educational administration of Chulachomklao Royal 
Military Academy, to study the characteristics and feasibility of curriculum, instructors, and 
activities of Chulachomklao Royal Military Academy, and to study the effect of educational 
administration of Chulachomklao Royal Military Academy. 

The study found that the Army's education policies had an effect on the education of 
the cadets, resulting in changes of the curriculums. Moreover, internal external factors also 
effected to the improvement of the curriculums of Chulachomklao Royal Military Academy by 
assigning the relevant occurrences at the time into the courses to teach the cadets. After 
graduation, some of the cadets came to involved in the political roles of the country. 
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บทที ่1  

บทน า 

 

ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 

 การจดัการการศึกษา คือกระบวนการในการก าหนดรูปแบบการศึกษา มีการจดัการองคก์ร 
มอบหมายงานให้ผูรั้บผิดชอบอย่างชดัเจน มีการจดัสรรงบประมาณ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการ
ให้เกิดการบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด  ดังนั้น การจดัการการศึกษาคือ กระบวนการในการ
ด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคแ์ละท าใหทุ้กส่วนมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั1  

 ในกรณีของทหารอาชีพ การจดัการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัเน่ืองจากทหารมี
หนา้ท่ีในการปกป้องรักษาอธิปไตยและความมัน่คงของประเทศจากภยัอนัตรายทั้งจากภายในและ
ภายนอก ดงันั้น การท าความเขา้ใจวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีทหารมองวา่เป็น “ภยัอนัตราย” ต่อประเทศ และ
แนวคิดดงักล่าวไดรั้บการปลูกฝังอยา่งไร สามารถวเิคราะห์ผา่นกระบวนการจดัการศึกษาของทหาร
ได้หรือไม่ จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและสามารถศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้เก่ียวกับประวติัศาสตร์
การทหารของไทยได ้นอกจากน้ีในกรณีของประเทศไทยซ่ึงนายทหารมีบทบาททางการเมืองสูง    
มาเป็นเวลายาวนาน ทั้งบทบาทในการเป็นผูน้ าประเทศและบทบาทในการก่อให้เกิดหรือแก้ไข
วิกฤติทางการเมือง การศึกษาเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของทหารยิ่งทวีความส าคญัในการท่ีจะท า
ความเขา้ใจว่าการปลูกฝังแนวคิดหรืออุดมการณ์ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจดัการศึกษาของทหาร
ส่งผลต่อบทบาทในดา้นต่างๆ รวมทั้งดา้นการเมืองไดห้รือไม่ อยา่งไร 

 การจดัการการศึกษาของทหารในประเทศไทยมีจุดเร่ิมตน้มาจากการปฏิรูปทางทหารใน
สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เพื่อใชท้หารเป็นฐานอ านาจในการค ้าจุนราชบลัลงัก ์ 
และพฒันาความสามารถของทหารให้เหมาะสมกบัยุคสมยั2 ส่วนหน่ึงในนโยบายการปฏิรูปทาง
ทหารคือการจดัการเรียนการสอนวิชาทหารโดยใช้พื้นท่ีในพระบรมมหาราชวงัเป็นสถานท่ีใน           
                                                           

 
1ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร : ประมวลสาระ (กรุงเทพฯ : ส านกังาน

ปฏิรูปการศึกษา, 2545), 3. 
 

2กองบัญชาการทหารสูงสุด, ประวัติกองทัพไทยในรอบ 200 ปี พ.ศ. 2325-2525     
(กรุงเทพฯ : กรมแผนท่ีทหาร, 2525), 101. 
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การฝึกหดั ระยะแรกรับสมคัรเฉพาะพระบรมวงศานุวงศแ์ละเจา้นายเพื่อน ามาเป็นทหารมหาดเล็ก
รักษาพระองค์ มีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วจะเข้ารับราชการมียศเป็น        
นายร้อยตรี3  ต่อมา เม่ือมีนักเรียนเพิ่มมากข้ึนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้
พระราชทานพระต าหนกัสวนกุหลาบเป็นสถานท่ีฝึกสอนโดยมีช่ือเรียกวา่โรงเรียนทหารมหาดเล็ก 
เม่ือพ.ศ.2424  ต่อมา ไดมี้การจดัตั้งโรงเรียนคือ โรงเรียนทหารหนา้ ซ่ึงมีความแตกต่างจากโรงเรียน
ทหารมหาดเล็กคือ เป็นโรงเรียนท่ีเร่ิมมีการเรียนพื้นฐานทางทหารเพิ่มมากข้ึน เช่น การฝึกระเบียบ
ทางทหาร การออกค าสั่งบงัคบัทหาร การใช้อาวุธ เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม จุดเร่ิมตน้ท่ีแทจ้ริงของ
การศึกษาแบบสมยัใหม่ของทหารเกิดข้ึน โดยมีการรวมโรงเรียนมหาดเล็ก และโรงเรียนทหารหนา้
เขา้ดว้ยกนั เรียกว่า โรงเรียนทหารสราญรมย ์ตามท่ีตั้งของโรงเรียน ณ วงัสราญรมย ์และมีการตรา
พระราชบญัญติัโรงเรียนนายทหารสราญรมยข้ึ์นใน พ.ศ.2430 เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการก าหนดหนา้ท่ี
และปกครองนกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาในโรงเรียนนายทหารสราญรมย ์ต่อมา พ.ศ.2445 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
โรงเรียนนายร้อยทหารบก4 หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 ไดเ้พียง 1 ปี ไดมี้การ
จดัตั้ง “โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก (Technique Military Academy)” เพื่อใชเ้ป็นโรงเรียนในการสอน
วิชาวิทยาการสมยัใหม่ ขณะท่ีโรงเรียนนายร้อยทหารบกเน้นเก่ียวกบัการสอนทางทหารเป็นหลกั 
ต่อมาไดมี้การจดัตั้งโรงเรียนเตรียมทหารบกข้ึนในพ.ศ.24805 เพื่อสอนและเตรียมความพร้อมของ
นกัเรียนก่อนท่ีเขา้ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบกในเวลาต่อมา6  

 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สถานการณ์ทางการเมืองโลกไดก้า้วเขา้สู่ยุคสงครามเยน็7 ส่งผล
ให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางขั้วอ านาจทางการเมืองโลก โดยรัฐบาลไดต้กลงร่วมมือกบัประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท าให้เ กิดการแลกเปล่ียนทางอาวุธ และการศึกษากับรัฐบาลของประเทศ
                                                           

 
3กองทพับก, 100 ปีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  (กรุงเทพฯ : กองทพับก, 2530),  49. 

 
4แต่เดิมก่อนการใช้ช่ือ โรงเรียนนายร้อยทหารบกนั้น โรงเรียนได้ใช้ช่ือว่า โรงเรียน       

สอนวชิาทหารบกใน พ.ศ.2440 และใชช่ื้อวา่ โรงเรียนทหารบกใน พ.ศ.2441   
 

5โรงเรียนเตรียมทหารบกถูกยกเลิกไปหลงัส่งครามมหาเอเชียบูรพาส้ินสุดลง ก่อนท่ีจะมี
การจัดตั้ งข้ึนใหม่อีกคร้ัง โดยเปล่ียนช่ือเป็น “กองนักเรียนเตรียมนายร้อย” และยกฐานะเป็น 
“โรงเรียนเตรียมนายร้อยแห่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” และถูกยกเลิกเม่ือมีการจดัตั้ ง
โรงเรียนเตรียมทหารข้ึนใน พ.ศ.2501  
 

6โรงเรียนเตรียมทหาร, 42 ปีโรงเรียนเตรียมทหาร (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 46. 
 

7การต่อสู้กันระหว่างโลกเสรีนิยมซ่ึงน าโดยสหรัฐอเมริกา และคอมมิวนิสต์ซ่ึงน าโดย
สหภาพโซเวยีตโดยใชส้งครามตวัแทน และการโฆษณาชวนเช่ือในการโจมตีฝ่ายตรงขา้ม 
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สหรัฐอเมริกา ความร่วมมือทางการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนนายร้อยทหารบกมีการปรับเปล่ียน
หลกัสูตรเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความร่วมมือกบัประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในพ.ศ. 2491 มีการรวม
หลกัสูตรของโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบกและหลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยทหารบก เปล่ียนมาใช้
หลกัสูตรเวสต์ปอยด์ (West Point)8ของโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกาท าให้เปล่ียน
รูปแบบหลักสูตรจากแต่เดิมซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีผสมผสานรูปแบบการทหารของประเทศใน                
ทวีปยุโรป ไดแ้ก่ ประเทศเยอรมนั ฝร่ังเศส องักฤษ รัสเซีย เป็นตน้9 มาเป็นหลกัสูตรตามแบบอยา่ง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกันนั้ นก็ได้เปล่ียนนามโรงเรียนนายร้อยทหารบกเป็น                 
“โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (Chulachomklao Royal Military Academy)” เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัผูท้รงวางรากฐานการทหารของไทย 

 งานศึกษาเก่ียวกบัการจดัการการศึกษาของทหารตั้งแต่เร่ิมตน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5  จนถึง
พุทธศกัราช 2491 ปรากฏอยู่ในผลงานการศึกษาหลายช้ิน เช่น วิทยานิพนธ์ของสุกญัญา บ ารุงสุข 
[Sukunya Bumroongsook. Chulachomklao Royal Military Academy : The modernization of 
military education in Thailand (1887-1948). Ph.D thesis, Department of History, Northern 
Illinois, 1999.] หรืองานเขียนของกองทพับกท่ีรวบรวมประวติัความเป็นมาของโรงเรียนนายร้อย               
พระจุลจอมเกล้า [กองทพับก. 100 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้. กรุงเทพฯ : กองทพับก
,2530.] และพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เร่ือง “โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้กบัสยามใหม่ ในช่วง พ.ศ.2430 – 2475” [สมาคมประวติัศาสตร์ใน            
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโรงเรียนนายร้อย               
พระจุลจอมเกลา้. การจดัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้กบัสยามใหม่ : เอกสาร
ประกอบการสัมมนาทางประวติัศาสตร์ เร่ือง หน่ึงทศวรรษสยามใหม่กบัเส้นทางสู่อนาคต ระหวา่ง
                                                           

 
8หลกัสูตรเวสตป์อยด์เป็นหลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา 

(United Stated Military Academy) เป็นสถาบนัทางทหารบกท่ีมีช่ือเสียง ก่อตั้งใน พ.ศ.2435              
(ค.ศ.1802)ในสมัยประธานาธิบดีโทมัส เจฟเฟอร์สัน ต่อมาระหว่าง พ.ศ.2360 – 2376                       
(ค.ศ.1817-1833) พนัเอกซิลวานสั ธาห์เยอร์ (Sylvanus Thayer) ไดป้รับปรุงหลกัสูตรของโรงเรียน
นายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา นอกจากการปลูกฝังเก่ียวกบัวิชาการทหารแลว้ ยงัเพิ่มหลกัสูตร
เก่ียวกับวิศวกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านการพฒันาประเทศในช่วง
ศตวรรษท่ี 19 
 

9โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, ประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (พระนคร : 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, 2510), 3.     
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วนัท่ี 14 -16 กุมภาพนัธ์ 2535. นครนายก : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, 2535 ] ในภาพรวม 
ผลงานเหล่าน้ีช้ีให้เห็นวา่การจดัการศึกษาของทหารก่อนพ.ศ.2491 นั้น เป็นการน ารูปแบบของการ
ฝึกหดัทหารจากประเทศในทวปียโุรปมาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัสังคมไทย โดยผูท่ี้มีบทบาทส าคญั
ในการวางรากฐานการศึกษาของทหารในระยะแรกได้แก่สมเด็จฯเจ้าฟ้าจกัรพงษ์ กรมหลวง-
พิษณุโลกประชานาถซ่ึงทรงเป็นพระอาจารยใ์นโรงเรียนนายร้อยทหารบกระหว่าง พ.ศ.2449 ถึง 
พ.ศ. 2463 หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 อาจารยรุ่์นใหม่ อยา่งเช่น พระยาทรงสุรเดช
ไดพ้ยายามปลูกฝังความคิดเก่ียวกบัประชาธิปไตยเขา้ไปในการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยทหารบก 
ควบคู่ไปกบัความคิดดั้งเดิมเก่ียวกบัการรักษาสถาบนักษตัริย ์ 

 ส่ิงท่ีน่าสังเกตเก่ียวกับการจัดการการศึกษาของทหารในช่วงก่อนพ.ศ. 2491 ทั้ งการ
ปรับปรุงวิชาทหารให้ทันสมัย การให้ความรู้เก่ียวกับความเป็นไปในโลกแก่นักเรียนทหาร                 
การปลูกฝังแนวความคิดทางการเมืองเก่ียวกับความเป็นประชาธิปไตย รวมไปถึงบทบาททาง
การเมืองของทหาร เช่นในเหตุการณ์กบฏ ร.ศ. 130 การปฏิวติัพ.ศ. 2475  และกรณีพิพาทอินโดจีน
ในพ.ศ. 2483 ต่างมีจุดเน้นอยู่ท่ีเหตุการณ์ภายในประเทศ หรือสะทอ้นให้เห็นเหตุการณ์และปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ ไม่วา่จะเป็นความตอ้งการท่ีจะปฏิรูปการทหารให้ทนัสมยัเท่าเทียม
อารยประเทศ หรือการขบัเคล่ือนความเปล่ียนแปลงทางการเมืองโดยกลุ่มนายทหาร และการ
แสดงออกดา้นชาตินิยม เป็นตน้ ในแง่น้ี การปรับหลกัสูตรมาสู่หลกัสูตรเวสตป์อยด์ตามแบบอยา่ง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาในพ.ศ. 2491 ซ่ึง เกิดข้ึนพร้อมไปกับการเ ร่ิมต้นของโรงเรียน                      
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าท่ีเปล่ียนช่ือมาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก ถือเป็นจุดเปล่ียนส าคญั
เน่ืองจากจะเห็นได้ว่า การจดัการการศึกษาของทหารหลงัจากน้ีจะเร่ิมให้ความส าคญัต่อการมี             
ส่วนร่วมของทหารไทยในการส่งกองก าลงัทหารไทยไปร่วมรบในต่างประเทศ และจะเห็นวิธีการ
ของกองทพัในการแกไ้ขปัญหาความมัน่คงภายในประเทศท่ีอาศยัพนัธมิตรจากภายนอก จุดน้ีจึงเป็น
จุดเร่ิมตน้ของช่วงเวลาท่ีสามารถน ามาศึกษาอยา่งลุ่มลึกยิง่ข้ึน 

 หากพิจารณาเก่ียวกบัการจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ระหว่าง 
พ.ศ. 2491-2534 สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ช่วงระหว่างพ.ศ. 2491-2518 และ ระหว่าง 
พ.ศ.  2518-2534 โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมทางการเมืองทั้ งในและนอกประเทศ และ                                                
การปรับเปล่ียนแนวคิดเก่ียวกบัความมัน่คงของทหาร ซ่ึงทั้งสององค์ประกอบจะส่งผลต่อการจดั
การศึกษาของทหารท่ีแตกต่างกนัออกไป  
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 การจดัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ระหว่างพ.ศ.2491 – 2518 เกิดข้ึน
ภายใต้สภาวะสงครามเย็นและภายใต้อิทธิพลทางการทหารของสหรัฐอเมริกา สถานการณ์               
สงครามเย็นและอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้โดยรวมและต่อ
ประเทศไทยโดยเฉพาะท าให้แนวคิดเก่ียวกบั “ปัญหาความมัน่คง”ของทหารมีจุดเน้นท่ีชัดเจน 
ไดแ้ก่ การร่วมมือกบัพนัธมิตรสหรัฐอเมริกาในการใชก้ าลงัทางทหารสกดักั้นการขยายตวัของลทัธิ          
สังคมนิยม-คอมมิวนิสตไ์ม่ใหข้ยายตวัเขา้มาสู่ภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และการใช้
ก าลงัทางทหารปราบปรามขบวนการคอมมิวนิสต์ท่ีเคล่ือนไหวอยู่ภายในประเทศ ขณะเดียวกนั 
ระยะน้ีก็เป็นระยะท่ีผูน้ าทางทหารเขา้มาเป็นผูน้ ารัฐบาลของประเทศและปกครองโดยใช้อ านาจ
เผด็จการหรือก่ึงเผด็จการมาโดยตลอด จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าแนวความคิดเก่ียวกบัการรักษาความ
มัน่คงของประเทศและการมีบทบาททางการเมืองอยา่งสูงของทหารอาชีพ “ส่งผลต่อ” หรือ “เป็นผล
มาจาก” กระบวนการในการจดัการศึกษาของทหารหรือไม่อยา่งไร 

 ในชั้นต้น จะเห็นได้ว่าความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาท่ีเพิ่มพูนข้ึนหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2  มีผลโดยตรงต่อการจดัการการศึกษาของทหาร ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการ
ริเร่ิมการปรับปรุงหลกัสูตรโดยน าหลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกามาปรับใช้
กบัโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าคือ พนัโทหม่อมหลวงค ารณ  สุทศัน์ ซ่ึงส าเร็จการศึกษามา
จากโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา และเวลานั้นด ารงต าแหน่งผูบ้ ัญชาการโรงเรียน                      
เท็ฆนิคทหารบก แต่โครงการทั้งหมดตอ้งยุติลงเม่ือเกิดเหตุการณ์กบฎเสนาธิการ10ต่อมาพนัตรี
บุศรินทร์ ภกัดีกุล หน่ึงในคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรในชุดของ หม่อมหลวงค ารณ  สุทศัน์  
ได้ร้ือโครงน้ีอีกคร้ัง โดยเร่ิมมีการวางรากฐานหลักสูตรใน พ.ศ.2491 และประกาศใช้ในปี            
พ.ศ.249211 จุดเด่นของหลกัสูตรน้ีคือการให้ความรู้พื้นฐานของวิชาทหาร ปลูกฝังบุคลิกภาพและ
สร้างลกัษณะทหารพร้อมกนันั้นก็ให้ความรู้ด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีระยะเวลาศึกษา          
5 ปี12 โดยศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารบกเป็นเวลา 2 ปี หลงัจากนั้นจะศึกษาในโรงเรียนนายร้อย
                                                           

 
10เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2491 เม่ือนายทหารระดบัเสนาธิการของตอ้งการเขา้ยึด

อ านาจการปกครอง และปรับปรุงกองทพัจากความเส่ือมโทรม รวมถึงให้ทหารเล่นการเมืองต่อไป 
แต่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทราบแผนการล่วงหนา้และท าการจบักุมผูคิ้ดก่อการได ้
 

11Sukunya Bumroongsook,“Chulachomklao Royal Military Academy : The  
modernization of military education in Thailand (1887-1948)” (Ph.D thesis, Department of 
History, Northern Illinois, 1999), 169.  
 12Ibid, 154.    
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พระจุลจอมเกล้าตามล าดับ ความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการสร้างพนัธมิตรในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อสกดักั้นลทัธิคอมมิวนิสตย์งัก่อให้เกิดการร่วมมือทางทหารระหวา่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย การมอบอาวุธการฝึกก าลงัทางทหาร และการส่งนกัเรียนไปศึกษา
วิชาทหารยงัต่างประเทศ เป็นตน้13 ซ่ึงรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงครามในเวลานั้นก็ให้ความ
ร่วมมือกบัสหรัฐอเมริกาเป็นอยา่งดี14  

 ความร่วมมือทางทหารท าให้กองทัพบกไทยส่งนักเรียนไปศึกษาวิชาการทหารใน
ต่างประเทศ มีกรมยทุธศึกษาทหารบกเป็นผูรั้บผดิชอบและด าเนินการ โดยเป็นโครงการแลกเปล่ียน
นกัเรียนนายร้อยและนายทหารให้ไปศึกษายงัประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นความร่วมมือกนัภายใต้
โครงการ IMETP (International Mutual Education and Training Program)15 เม่ือนกัเรียนนายร้อย
เหล่าน้ีส าเร็จการศึกษาจะกลบัมาเขา้รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทพับก และสามารถใช้
ยทุโธปกรณ์ซ่ึงเป็นวทิยาการสมยัใหม่จากสหรัฐอเมริกา นอกจากโครงการความร่วมมือส่งนกัเรียน
นายร้อยไปศึกษายงัโรงเรียนนายร้อยของประเทศสหรัฐอเมริกาแลว้ ยงัมีการส่งนายทหารไปศึกษา
และอบรมดูงานยงัประเทศสหรัฐอเมริกาดว้ย นายทหารท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเหล่าน้ีจะ
มีส่วนช่วยในการเผยแพร่ความรู้และพฒันากองทัพบกต่อไปสถานการณ์การสู้รบในบริเวณ          
อินโดจีนและความร่วมมือทางการทหารกบัสหรัฐอเมริกาส่งผลโดยตรงต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้อีกคร้ังหน่ึงเม่ือมีการปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าใน พ.ศ.2512 จุดประสงค์หลักของการปรับปรุงหลักสูตรได้แก่            
ความตอ้งการท่ีจะผลิตนายทหารเพื่อให้เพียงพอต่อความตอ้งการของกองทพั เน่ืองจากรัฐบาลไทย
ไดส่้งทหารไปร่วมรบในสงครามเวยีดนาม ประกอบดว้ยหน่วยทหารท่ีถูกจดัตั้งข้ึนเป็นพิเศษโดยให้
นายทหารจากหน่วยต่าง ๆ ในกองทพัเขา้มาเป็นก าลงัพลทหารทั้ง  3 หน่วยไดแ้ก่กองพลทหารอาสา 
(พล.อส.) หน่วยเรือซีฮอร์ และหน่วยวิคตอร่ี โดยทั้ ง 3 หน่วยจะถูกส่งไปปฏิบัติหน้าท่ีใน
สาธารณรัฐเวยีดนามทั้งส้ิน 5 ผลดั กองทพับกก าหนดใหก้องพลทหารอาสาสมคัรเขา้รับการฝึกก่อน

                                                           

 
13แถมสุข นุ่มนนท์, ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – สหรัฐภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 

(กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2542), 2.  
 

14จอมพล ป.พิบูลสงครามข้ึนมาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยท่ี 2 ระหว่าง                 
พ.ศ.2491 - 2500 ก่อนจะถูกจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตท์  าการรัฐประหารใน พ.ศ.2500 
 

15อ านาจ  ศาสตราวุธ ,  “การส่งข้าราชการกองทัพบกไปศึกษายังต่ างประเทศ”           

(วทิยาลยัการทพับก สถาบนัวชิาการทหารชั้นสูง, 2527), 16. 
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เดินทางออกเข้าสู่สมรภูมิเวียดนาม โดยแบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอนใช้เวลาในการฝึกทั้ งส้ิน                
25 สัปดาห์ มีทั้งการฝึกบุคคล การฝึกเป็นหมู่ ตอน หมวดและกองร้อย ก าลงัพลเหล่าน้ีจะไดรั้บการ
ฝึกตามเหล่า ก่อนท่ีจะมีการรวมพลท่ีค่ายในจงัหวดักาญจนบุรีเพื่อฝึกเป็นกรมและกองพลต่อไป       
การส่งทหารไปร่วมรบและการฝึกกองพลทหารอาสาดงัท่ีกล่าวมาท าใหข้าดแคลนก าลงัพลซ่ึงเป็นผู ้
บังคับหมวดเป็นจ านวนมาก 16 จึงจ าเป็นต้องเร่งรัดการผลิตนายทหารจากโรงเรียนนายร้อย          
พระจุลจอมเกลา้ เป็นเหตุใหห้ลกัสูตรถูกปรับจาก 5 ปี เป็น 3 ปีโดยเนน้วชิาทหารเป็นส าคญั    

 จะเห็นไดว้า่การจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ระหวา่ง พ.ศ. 2491-
2518 จะอยูภ่ายใตส้ภาวะแวดลอ้มของสงครามเยน็ซ่ึงท าใหแ้นวคิดเก่ียวกบัความมัน่คงของประเทศ
ของทหารมุ่งเนน้ไปท่ีการปราบปรามคอมมิวนิสตท์ั้งในและนอกประเทศดว้ยการใชก้ าลงัทางทหาร 
อย่างไรก็ตาม พ.ศ. 2518 ถือเป็นจุดเปล่ียนส าคญัอีกจุดหน่ึงในการจดัการการศึกษาของทหาร 
เน่ืองจากเป็นระยะเวลาท่ีสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากสงครามเวียดนาม ก่อนหน้านั้ น 
ภายในประเทศได้เกิดการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยท่ีน าไปสู่เหตุการณ์วนัมหาวิปโยค               
14 ตุลาคม 2516 ซ่ึงส่งผลให้มีการทบทวนบทบาทหน้าท่ีของทหาร การปรับปรุงหลักสูตรของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ในพ.ศ. 2518 จึงสะทอ้นใหเ้ห็นปัจจยัผลกัดนัทั้งจากภายนอกและ
ภายในประเทศเหล่าน้ี โดยเป็นการปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาทั้งหมดของโรงเรียนในสังกดัของ
กองทพับก รวมถึงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ดว้ย  เพื่อให้มีความทนัสมยัและสนองตอบกบั
สถานการณ์ทั้ งภายในและนอกประเทศ17 ส าหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรคือให้มีการศึกษาแบบแยกเรียนรายวิชา และใช้ระบบหน่วยกิตเป็นคร้ังแรก
นกัเรียนนายร้อยทุกคนจะใชเ้วลาในการศึกษาเป็นระยะเวลา 5 ปี18 

 ส าหรับการจัดการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าช่วงท่ี 2 ระหว่าง                 
พ.ศ. 2518-2534  นั้นเกิดข้ึนภายใตบ้ริบททางการเมืองอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  

                                                           

 
16เกียรติชัย เกรียงกิตติไกร, “แนวความคิดในการพัฒนาหลักสูตรวิชาการของโรงเรียน   

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า” (วทิยาลยัการทพับก สถาบนัวชิาทหารบกชั้นสูง, 2543), 24. 

 
17กองทพับก, “ค าสั่งกองทพับกท่ี 438/2516 เร่ือง นโยบายทางการศึกษาของกองทพับก 

ประจ าปีการศึกษา 2518,” 2516 (พิมพดี์ด).  

 
18โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

พ.ศ.2518 (กรุงเทพฯ : พระนคร, 2518), 1.  
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และการเปล่ียนแปลงแนวคิดเก่ียวกับการปราบปรามขบวนการคอมมิวนิสต์และความไม่สงบ
ภายในประเทศ การปรับปรุงหลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ใน พ.ศ.2522 เป็นการ
ปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายทางการศึกษาของทหารบก (พ.ศ.2522 – 2524)     
ซ่ึงการปรับหลกัสูตรในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการเพิ่มเน้ือหา
เก่ียวกับยุทธวิธีของหน่วยทหารขนาดเล็ก รูปแบบ และแนวคิดของสงคราม รวมถึงการสอน
เก่ียวกบัหลกันิยมเก่ียวกบัการท าสงครามชนะคอมมิวนิสต์ และการใช้ก าลงัทหารเพื่อการพฒันา 
เป็นตน้ โดยการเพิ่มเน้ือหาเก่ียวกบัการปราบปรามเก่ียวกบัคอมมิวนิสต์ รวมถึงการให้ทหารเห็น
คุณค่าของการพฒันาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล19   

 ต่อมาใน พ.ศ.2523 สมเด็จฯ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงเขา้รับราชการ
ในต าแหน่งอาจารยโ์รงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ทรงสอนวิชาประวติัศาสตร์และวิชาอ่ืน ๆ  
เช่น วิชาสังคมวิทยา และวิชาการพฒันาชุมชน เป็นตน้20 พระองค์ทรงมีบทบาทในการสอนวิชา
ประวติัศาสตร์ของนักเรียนนายร้อยเป็นอย่างมากทรงวางแนวคิดพื้นฐานในการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์และทรงริ เ ร่ิมให้การวิจัยและการสอนแก่ ชุมชน 21 ต่อมาใน พ .ศ .2530                      
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการจดัตั้ งกองวิชาประวติัศาสตร์ข้ึน22 ท าให้การเข้ารับ
ราชการในกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าของ                  

                                                           

 
19กองทพับก, “ค าสั่งกองทพับกท่ี 498/2521 เร่ือง นโยบายทางหารศึกษาของกองทพับก 

ประจ าปีการศึกษา 2522 – 2524,” 2521 (พิมพดี์ด).  
 

20อมรเทพ โสภณวิเชษฐวงศ์ และคณะ , สมเด็จพระเทพฯ ของเรา (กรุงเทพฯ : ศูนย์
วฒันธรรม มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต, 2534), 111.   
 

21คณะกรรมการเอกลกัษณ์แห่งชาติ, เทพรัตน์ ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ (กรุงเทพฯ : 
ส านกังานส่งเสริมเอกลกัษณ์แห่งชาติ, 2547), 92. 
 

22
 เดิมกองวิชาประวติัศาสตร์ สังกดัในกองวิชากองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ และได้

ยา้ยมาสังกดัส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ จดัตั้งข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีรับผิดชอบจดั
การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์  โดยมีหัวหน้ากองและรองหัวหน้ากองก ากับดูแล กองวิชา
ประวติัศาสตร์ท าหนา้ท่ีในสอนวชิาประวติัศาสตร์ซ่ึงเป็นรายวชิาท่ีสอนเช่นเดียวกบัในมหาวิทยาลยั  
เช่น วิชาประวติัศาสตร์ไทย วิชาประวติัศาสตร์อเมริกา วิชาประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นสมยัใหม่ เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัมีรายวิชาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ คือ วิชาประวติัศาสตร์การสงครามของไทย 
และประวติัศาสตร์การสงครามสากล  
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สมเด็จฯ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นอกจากพระราชกรณียกิจในดา้นการสอนแลว้
พระองคท์รงมีบทบาทในฐานะผูอ้  านวยการกองวิชาประวติัศาสตร์ ในการจดัการเน้ือหาการสอน
และวธีิการสอนในส่วนของวชิาประวติัศาสตร์ โดยจะมีการประชุมนายทหารซ่ึงเป็นอาจารยภ์ายใน
กองวชิาประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการเรียน การสอน การก าหนดหวัขอ้ในแต่ละภาคการศึกษา การวาง
วางแผนงานเก่ียวกบัการทศันศึกษาของนกัเรียนนายร้อย และการประชุมทางวิชาการเก่ียวของกอง
วชิาประวติัศาสตร์ เป็นตน้  

 นโยบายทางการศึกษาของกองทัพบกระหว่า ง  พ .ศ .2530-2534 มี เ ป้ าหมายใน                       
การปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนท่ีสังกดัในกองทพับกทั้งหมด เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ  ว ัตถุประสงค์ทางทหาร และนโยบายของ
กระทรวงกลาโหมท าใหโ้รงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ตอ้งด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของกองทัพบกคือ การปรับปรุงหลักสูตรโดยการแทรก
อุดมการณ์ทหารและความจงรักภกัดีในชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และความเช่ือมัน่ในกองทพัลง
ไปในหลกัสูตรในพ.ศ.253023  ซ่ึงเป็นการเพิ่มเติมเน้ือหาเก่ียวกบัอุดมการณ์ทหารและความรักชาติ
ให้มีความเข้มข้นมากข้ึน ต่อมาใน พ.ศ.2534 มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยให้นักเรียนนายร้อย              
เรียนรวมกนัใน 3 ปีแรก ต่อมาปีท่ี 4 และ ปีท่ี 5 จะให้เลือกเรียนในสาขาท่ีนกัเรียนนายร้อยตอ้งการ 
นอกจากน้ีการปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการประกาศของทบวงมหาวิทยาลยัและตาม
นโยบายของกองทพับกเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิภาพของก าลงัพล โดยหลกัสูตรปี 2534 ใช้มา
จนถึงปี 2545  

 การก าหนดรายวิชาท่ีศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นส่วนหน่ึงของ                   
การจดัการการศึกษา โดยมีกองบญัชาการเป็นหน่วยงานหลักในการวางงานแผน ประสานงาน 
อ านวยการ และบริหารงานเพื่อใหบ้รรลุตามนโยบายการศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายจากกองทพั โดยมี
ส่วนในการก าหนดการสอนดา้นวิชาการ และการทหาร24 โดยก าหนดให้ศึกษาวิชาการทหารเป็น
เ น้ือหาหลัก  และ มี เส ริมรายวิชาในด้านสั งคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ตัวอย่า ง เ ช่น                               
วิชาประวติัศาสตร์ วิชารัฐศาสตร์ เป็นตน้ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้รอบด้าน              

                                                           

 
23กองทพับก, “ค าสั่งกองทพับกท่ี 483/2529  เร่ือง นโยบายทางหารศึกษาของกองทพับก 

พ.ศ.2530 – 2534,” 2529 (พิมพดี์ด). 
 

24โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า พ.ศ.2527 (กรุงเทพฯ : พระนคร, 2527), 3. 
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เม่ือส าเร็จการศึกษา และมีการท างานร่วมกบัฝ่ายพลเรือนจะไดรั้บความรู้นอกเหนือจากความรู้ทาง
ทหารท่ีไดศึ้กษาเป็นหลกัอยู่แลว้ นอกจากน้ี รูปแบบการสอนและการฝึกอบรมนกัเรียนนายร้อย         
จะมีวธีิการสอนทั้งการปฏิบติั การสาธิต และการวจิารณ์ เป็นตน้ ซ่ึงรูปแบบจะข้ึนอยูก่บัวา่วิชาใดจะ
ใชรู้ปแบบใดในการสอนนกัเรียนนายร้อยในภาพรวม การก าหนดโครงสร้างรายวิชาของโรงเรียน  
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ในช่วง พ.ศ.2525-2534 เพิ่มจุดเนน้ในการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาประเทศ
มากข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของทหารบกเก่ียวกบัการพฒันาประเทศ ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงั
สถานการณ์เก่ียวกบัคอมมิวนิสตไ์ดทุ้เลาลง   

 จากท่ีได้กล่าวมาทั้ งหมดจะเห็นได้ว่า การจัดการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย                       
พระจุลจอมเกล้านั้ น  มีการพัฒนามาเป็นล าดับ ตั้ งแต่การก่อตั้ งโรงเ รียนข้ึนในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เป็นตน้มา และมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหลกัสูตร
และวิชาท่ีสอนตามยุคสมัย  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของกองทัพบก                      
ความตอ้งการของรัฐบาล รวมทั้งปัจจยัภายในและภายนอกอนัเป็นตวัก าหนดความเปล่ียนแปลง
โครงสร้างหลกัสูตรและการสอนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  

 ส าหรับผลงานท่ีศึกษาเก่ียวกบัโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ระหวา่ง พ.ศ. 2491-2534  
ส่วนใหญ่จะศึกษาในเชิงประวติัและพฒันาการของโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ผลงานช้ินหน่ึงท่ี
น่าสนใจได้แก่ กนกวลี  ชูชัยยะ. “พฒันาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ.2475-2524” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2528.) ในงานช้ินน้ีกนกวลีได้ให้ข้อสรุปจากการศึกษาพฒันาการทางความคิดของทหารผ่าน            
งานเขียนท่ีปรากฏในวารสารและงานวิจยัของทหารวา่ในระยะแรกการรับแนวความคิดของทหาร
มาจากจากการปลูกฝังของรัฐโดยมีพื้นฐานมาจากการศึกษาในโรงเรียนนายร้อย และเม่ือส าเร็จ
การศึกษาไปแลว้ไดมี้การต่อยอดแนวความคิดโดยการศึกษาต่อในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกและ
วิทยาลัยการทัพบกตามล าดับ รัฐจึงมีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังการความคิดต่าง ๆ ให้กับ
นายทหาร เพื่อให้ไดผ้ลทางความคิดตามท่ีรัฐตอ้งการ การศึกษาของกนกวลีเนน้การแสดงออกทาง
ความคิดของนายทหารท่ีจบการศึกษาไปแล้ว ผูศึ้กษาจึงเห็นว่าการศึกษาวิเคราะห์การจดัการ
การศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ทั้งในแง่หลกัสูตรและการสอนจะสามารถเพิ่มเติม
ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทของการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อการปลูกฝัง
แนวคิดของนายทหารไดลุ่้มลึกข้ึน 
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 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาถึงการจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่พ.ศ.2491-2534 โดยศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาและเอกสารประกอบ    
การสอนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ รวมถึงนโยบายทางการศึกษาของกองทพับก พร้อม
ทั้งวิเคราะห์ถึงรูปแบบการสอน ในแต่ละยุคสมยัท่ีส่งผลของการจดัการการศึกษาของโรงเรียน               
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งระบบทหารในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วย โดยมี
ประเด็นวเิคราะห์หลกั 2 ประเด็น ประเด็นแรกจะศึกษาวา่การจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกลา้ระหวา่งพ.ศ. 2491-2534  นั้นเกิดข้ึนภายใตบ้ริบทหรือเหตุการณ์ใดบา้ง และมีปัจจยั
อะไรท่ีส่งผลต่อการจดัรูปแบบของการศึกษา ส่วนประเด็นท่ี 2 จะพิจารณาผลของการจดัการการ 
ศึกษา ทั้งในดา้นหลกัสูตร อาจารย ์การสอน และกิจกรรมของโรงเรียนท่ีมีต่อการปลูกฝังความคิด
ให้กบันักเรียนทหาร โดยเฉพาะแนวความคิดด้านความมัน่คงและหน้าท่ีของทหารในการรักษา
ความมัน่คงของประเทศ 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การคน้ควา้วจิยัเก่ียวกบัการจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ สะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงนโยบายของรัฐบาลท่ีมีต่อการผลิตนายทหารเขา้สู่กองทพั นบัไดว้า่กองทพัเป็นพลงัส าคญั
ในการให้การสนับสนุนรัฐบาลในด้านนโยบายการป้องกันประเทศ และยงัสะท้อนให้เห็นถึง
อุดมการณ์ของผูน้ ารัฐบาลต่อการผลิตนายทหาร และยงัสะท้อนให้เห็นความเปล่ียนแปลงของ
บริบทแวดลอ้ม และแนวคิดของผูน้ าประเทศในแต่ละช่วงเวลาอีกดว้ย การศึกษาท่ีผ่านมาพบวา่ยงั
ไม่มีการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ตั้งแต่ พ.ศ.2491-2534 โดยพิจารณาจากเน้ือหา
งานเขียนท่ีเก่ียวขอ้งได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มที ่1 : งานเขียนทีอ่ธิบายถึงพฒันาการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

งานเขียนกลุ่มน้ีอธิบายถึงความเปล่ียนแปลงหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย      
พระจุลจอมเกลา้ ตั้งแต่ พ.ศ.2430 เป็นตน้มา ซ่ึงเป็นปีท่ีโรงเรียนไดก่้อตั้งข้ึนเป็นโรงเรียนทหารแห่ง
แรกของประเทศไทย ตวัอยา่งงานเขียนท่ีส าคญัไดแ้ก่  

 1.วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของสุกญัญา บ ารุงสุข เร่ือง “Chulachomklao Royal Military 
Academy : The modernization of military education in Thailand (1887-1948)” (1999). 

 งานศึกษาของสุกญัญา บ ารุงสุข ไดใ้ห้รายละเอียดไวว้า่ โรงเรียนท่ีสอนเก่ียวกบัทหารเร่ิม
ข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โดยเร่ิมการจดัตั้งโรงเรียนข้ึนในพ.ศ.2424 เพื่อ
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ผลิตทหารเข้ามารับราชการในกองทัพอันเ ป็นส่วนหน่ึงของปฏิ รูปประเทศในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว โดยมีรูปแบบการจดัการศึกษาตามแบบการทหารใน
ประเทศยโุรป เช่น เยอรมนั องักฤษ ฝร่ังเศส และรัสเซีย เป็นตน้ 

 งานเขียนช้ินน้ีได้ช้ีให้เห็นถึงพฒันาการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้ งแต่      
สมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นตน้มา โดยในแต่ละช่วงเวลาโรงเรียนได้มีพฒันาการมาเป็นล าดบันับตั้งแต่              
การตราพระราชบญัญติัโรงเรียนนายทหารสราญรมย ์การจดัตั้งโรงเรียนเท็ฑนิคทหารบกเพื่อผลิต
นายทหารการช่างเข้าสู่กองทัพ การรับผูห้ญิงเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก เป็นต้น  
โรงเรียนได้เปิดโลกทศัน์ทางความรู้ให้กบันักเรียนไดรั้บรู้แนวคิดและสถานการณ์ทางการเมือง
ภายนอกประเทศ ภายหลงัการกลบัเขา้มารับราชการของสมเด็จฯเจา้ฟ้าพิษณุโลกประชานาถจึงมีผล
ท าให้โรงเรียนนายร้อยมีการพฒันาและมีความทนัสมยั ถือว่าพระองคท์รงมีบทบาทส าคญัในการ
พฒันาทางการสอนของโรงเรียนนายร้อยทหารบกให้นักเรียนมีความรู้ทั้งการเมืองภายในและ
ภายนอกประเทศ  

 งานเขียนช้ินน้ีได้ช้ีให้เห็นถึงพฒันาการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก่อนการ
เปล่ียนมาใชห้ลกัสูตรเวสตป์อยด ์(West Point) ของประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงการเปล่ียนหลกัสูตรมา
ใช้ตามสหรัฐอเมริกานั้น เน่ืองมาจากการร่วมมือกนัระหวา่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกา            
หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรใน พ.ศ.2491 คืออิทธิพลของ
สหรัฐอเมริกา 

 2.หนงัสือท่ีจดัท าโดยกองทพับก เร่ือง  100 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2530). 

 งานช้ินน้ีเป็นการรวมประวติัและความเป็นมาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี นบัตั้งแต่การตราพระราชบญัญติัโรงเรียนทหารสราญรมยใ์น พ.ศ.2430 
ระยะแรกเรียกว่า คะเด็ตสกูล และมีการพฒันาเร่ือยมาตั้ งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอม-             
เกลา้เจา้อยู่หัว นโยบายของโรงเรียนนายร้อยเป็นส่วนหน่ึงในภารกิจของการพฒันาประเทศ โดย
ในช่วงระยะเวลา 100 ปีท่ีผา่นมาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้นั้น ไดมี้ความเปล่ียนแปลง
ให้สอดคล้องกับบริบททางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาต่าง ๆ  เช่น หลังการเปล่ียนแปลง             
การปกครองพ.ศ.2475 ไดมี้การจดัตั้งโรงเรียนเทฆ็นิคทหารบก เน่ืองจากเล็งเห็นถึงความส าคญัของ
ทหารเหล่าต่าง ๆ มากข้ึน หรือการรับสมัครนักเรียนนายร้อยหญิงในสมัยของจอมพล ป.                   
พิบูลสงคราม ฝึกสอนไดเ้พียงรุ่นเดียวก็ตอ้งมีอนัยกเลิกไปดว้ยเหตุผลทางการเมือง เน่ืองจากการ
ส้ินสุดอ านาจของจอมพล  ป. พิบูลสงครามใน พ.ศ.2487 นอกจากน้ีเพื่อให้ให้เหมาะสมกบัยุคสมยั 
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ใน พ.ศ.2529 ได้มีการยา้ยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจากถนนราชด าเนินไปสู่จงัหวดั
นครนายกเพื่อเหตุผลของความมัน่คงและความสะดวกในการฝึกฝนทางทหารดว้ย 

 3.สมาคมประวติัศาสตร์ ในพระราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีและโรง เ รียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า .  การจัดการศึกษาของโรงเ รียนนายร้อย                       
พระจุลจอมเกล้ากบัสยามใหม่ : เอกสารประกอบการสัมมนาทางประวัติศาสตร์ เร่ือง หน่ึงทศวรรษ
สยามใหม่กบัเส้นทางสู่อนาคต ระหว่างวนัที ่14 - 16 กุมภาพนัธ์ 2535 . (2535).  

 บทความช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนท่ี1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี ทรงน าเสนอบทความวจิยัเร่ือง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสยามใหม่ 
ในช่วง พ.ศ.2430 – 2475 โดยเป็นการให้รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาในบางประเด็น เช่น 
ท่ีมาของการจดัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้โดยเป็นรูปแบบผสมของประเทศ
ในยุโรปโดยไม่ได้รับรูปแบบมาจากประเทศใดประเทศหน่ึง เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะกับ
สังคมไทย ซ่ึงการปรับปรุงในสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชยไ์ดท้  าให้เกิดการเปล่ียนแปลง คือ การเกิด
กบฏ ร.ศ.130 และการปฏิวติัใน พ.ศ.2475 

 ตอนท่ี 2 ของบทความคือเร่ือง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากบัสยามใหม่ ในช่วง พ.ศ.
2475 - ปัจจุบัน น าเสนอโดย พนัโท ดร. สมพงษ์  ตุม้สวสัด์ิ โดยเป็นการสรุปประเด็นต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการจดัการศึกษานบัตั้งแต่ พ.ศ.2475 เป็นตน้มา ซ่ึงเป็นการสรุปเน้ือหาของหลกัสูตรและ
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเท่านั้น ซ่ึงน าเสนอในบางประเด็นท่ี
ส าคญัและไม่มีรายละเอียดเก่ียวกับหลกัสูตร เช่น บทบาทของทหารท่ีเขา้ร่วมเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง การผลิตนายทหารเพื่อสอดคลอ้งกบัการพฒันาสู่อนาคต เป็นตน้ ซ่ึงบทความน้ี ไม่ไดล้ง
รายละเอียดในบางประเด็น การวิเคราะห์เน้ือหาวิชาในหลกัสูตร รวมทั้ง บทบาทของอาจารยใ์น
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ เป็นตน้ 

 กลุ่มที่ 2 : งานเขียนที่อธิบายถึงอิทธิพลทางการศึกษาที่ส่งผลต่อความคิดของนักเรียน   
นายร้อย 

 งานเขียนกลุ่มน้ีมุ่ งอธิบายถึงอิทธิพลท่ีได้รับจากการศึกษาในโรงเรียนนายร้อย                       
พระจุลจอมเกล้า ซ่ึงส่งผลให้ผู ้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกในเวลานั้ น                     
ต่างตอ้งการความเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนในกองทพัและความเปล่ียนแปลงทางการเมือง ตวัอยา่งงาน
เขียนส าคญัไดแ้ก่ 
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1. อจัฉราพร  กมุทพิสมยั. กบฏ ร.ศ.130 : ศึกษากรณกีารปฏิรูปทางการปกครอง และ“กลุ่ม
ทหารใหม่.” (2524).  

 วิทยานิพนธ์ศึกษาถึงบทบาทของกลุ่มทหารในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ             
เกลา้เจา้อยู่หวั ซ่ึงตอ้งการเปล่ียนแปลงสยามให้เป็นไปตามการปกครองตามแบบตะวนัตก น าโดย
ทหารหนุ่มซ่ึงเป็นผลผลิตมาจากการปฏิรูปการปกครองในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอม            
เกล้าเจ้าอยู่หัว อนัเป็นช่วงเวลาท่ีกลุ่มทหารอาชีพได้ถือก าเนิดข้ึน ซ่ึงทหารกลุ่ม ร.ศ.130 ได้รับ
แนวคิดทางการเมืองจากการศึกษา และพยายามเอาแนวคิดนั้นไปใช้ปฏิบติัจริง โดยการพยายาม
เปล่ียนให้พระมหากษตัริยอ์ยู่ใตรั้ฐธรรมนูญ หรือการเปล่ียนแปลงประเทศโดยการยกเลิกระบอบ
กษตัริยแ์ลว้ใชร้ะบอบสาธารณรัฐแทน 

 ความคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลงน้ีเป็นผลมาจากการท่ีไดรั้บการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย
ทหารบก โดยผูมี้บทบาทส าคญัในการถ่ายทอดแนวคิดและเร่ืองราวการเมืองและการทหาร คือ              
สมเด็จฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ รูปแบบในการถ่ายทอดแนวคิด
ทางการเมืองของพระองค ์คือ การน าบทความ หรือ หนงัสือจากต่างประเทศมาแปลเป็นภาษาไทย 
พร้อมทั้ งสอดแทรกแนวคิดทางการเมืองลงไปในบทความนั้นด้วย และการสอนในชั้นเรียน                 
โดยการให้นกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิดทางการเมืองภายในห้องเรียนได ้
และการให้ทหารซ่ึงส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยไดแ้สดงออกแนวความคิดผ่านการลง
บทความในวารสารยทุธโกษ  

 2. ศิรินนัท ์บุญศิริ. บทบาททางการทหารและทางการเมืองของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวง
พษิณุโลกประชานาถ. (2523). 

 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสะทอ้นให้เห็นความคิดทางการเมืองและการทหารของสมเด็จฯ เจา้ฟ้า
จกัรพงษภู์วนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ซ่ึงพระองคเ์ป็นส่วนหน่ึงในการพฒันากองทพับก
ให้ทนัสมยั อิทธิพลของพระองค์ยงัมีผลต่อความคิดของนายทหารบกท่ีได้รับจากการศึกษาใน
โรงเรียนนายร้อยทหารบก และการแปลข่าวต่างประเทศลงพิมพ์ในวารสารยุทธโกษ นอกจาก
บทบาทของพระองค์ในด้านการศึกษาแล้ว ด้านการทหารซ่ึงพระองค์ทรงได้รับการศึกษาจาก
ต่างประเทศ ท าให้พระองค์ทรงเป็นก าลังส าคัญในการพฒันากิจการทางทหารทั้ งในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
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 ในเหตุการณ์กบฏ ร.ศ.130 สมเด็จฯเจา้ฟ้าจกัรพงษภู์วนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ 
ไดรั้บการกล่าวถึงว่า ทรงเป็นหน่ึงในตวัเลือกร่วมกบั สมเด็จฯ เจา้ฟ้าบริพตัรสุขุมพนัธ์ กรมพระ-
นครสวรรค์วรพินิต  และ พระองค์เจา้รพีพฒันศกัด์ิ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ หากการปฏิวติั
ส าเร็จ บุคคลเหล่าจะมีบทบาทในการบริหารราชการแผน่ดิน เพราะทั้ง 3 พระองคต่์างมีอิทธิพลและ
ความสามารถทางการทหารแทบทั้ งส้ิน สมเด็จฯเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลก     
ประชานาถไม่ได ้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคณะผูก่้อการแต่อยา่งใด พระองคเ์ป็นผูน้ าในการจบักุมผูร่้วม
คณะกบฏ ร.ศ.130 และน าผูร่้วมก่อการมาตดัสินโทษ สุดทา้ยนายทหารเหล่าน้ีไดรั้บการอภยัโทษ
ในเวลาต่อมา 

 อยา่งไรก็ตาม บทบาททางการเมืองของสมเด็จฯเจา้ฟ้าจกัรพงษภู์วนาถ กรมหลวงพิษณุโลก
ประชานาถ ไม่มีความโดดเด่นเท่ากบับททางดา้นการทหาร การท่ีพระองคท์รงถูกคดัคา้นจากหลาย
ฝ่ายจากในเร่ืองท่ีพระองคไ์ดรั้บการแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัในการเป็น
รัชทายาทชัว่คราว อนัเน่ืองมาจากพระองคท์รงมีชายาเป็นชาวต่างชาติจึงท าให้หลายฝ่ายมองเห็นถึง
ความไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม พระองคส้ิ์นพระชนมไ์ปก่อนพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัจึงท าใหมี้การตั้งสมเด็จฯเจา้ฟ้าอษัฎางคเ์ดชาวธุ กรมหลวงนครราชสีมาเป็น
รัชทายาทในเวลาต่อมา  

 กลุ่มที ่3 : ความคิดทางการเมืองของทหารบก  

งานเขียนกลุ่มน้ีมุ่งอธิบายถึงความคิดทางการเมืองของทหารบกภายหลงัส าเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ไปแลว้ และเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ตวัอยา่งงานเขียน
ท่ีส าคญั เช่น 

 1. หนงัสือของเฉลิมเกียรติ ผวินวล เร่ือง  ความคิดทางการเมืองของทหารไทย 2519 – 2535 
(2535). 

 งานศึกษาเล่มน้ีสะทอ้นให้เห็นว่า นบัตั้งแต่ทหารอาชีพไดถื้อก าเนิดข้ึนมาในประเทศไทย
นั้น ทหารจะได้รับแนวคิดทางการเมืองมาจากการศึกษาทั้งภายในประเทศและภายนอก เช่น                
การเกิดกบฏ ร.ศ.130 หรือ การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ส่วนหน่ึงของคณะผูก่้อการเป็น
นายทหารท่ีไดรั้บการศึกษามาจากตะวนัตก 

 ความคิดทางการเมืองหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475-2516 มีแนวคิดหลกั
ใหญ่ ๆ 3 แนวคิด คือ แนวคิดทหารรัฐธรรมนูญ หมายถึง ทหารนอกจากจะมีหนา้ท่ีป้องกนัอธิปไตย



  

 
 

16 

ของประเทศแลว้ยงัมีหนา้ท่ีในการป้องกนัรัฐธรรมนูญไม่ให้ฝ่ายใดเขา้มาเปล่ียนแปลงความคิดของ
การมีรัฐธรรมนูญได้ แนวคิดท่ีสอง คือ แนวคิดทางการเมืองของระบอบพิบูลสงคราม ซ่ึงเป็น
แนวคิดท่ีจะน าหลกัรัฐนิยมและชาตินิยมเขา้มาใชใ้นการด าเนินนโยบายในการบริหารประเทศ และ
แนวคิดสุดทา้ยคือ แนวคิดทางการเมืองของระบอบสฤษด์ิ เป็นแนวคิดท่ีน าหลักระบอบพ่อขุน
อุปถมัภ์มาใช้ในทางการเมือง รวมถึงการฟ้ืนฟูสถาบนักษตัริย์ข้ึนมาใหม่ หลงัจากสถาบนัหมด
ความส าคญัลงไปนบัตั้งแต่การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เป็นตน้มา 

 งานศึกษาเล่มน้ียงัสะทอ้นให้เห็นวา่ ทหารมกัเขา้ไปมีบทบาททางการเมืองทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม โดยหลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 กองทพัไดเ้ขา้มามีบทบาทอีกคร้ังซ่ึงความคิดของทหาร
จะสะท้อนให้เห็นจากการแสดงออกทางความคิดในสมยัของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็น
นายกรัฐมนตรี อันน ามาสู่การเกิดกบฏยังเติร์กในเวลาต่อมา งานศึกษาเร่ืองน้ีส้ินสุดลงใน                  
พ.ศ.2535ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ นอกจากน้ีเฉลิมเกียรติย ังได้อธิบายถึง 
ประชาธิปไตยแบบไทยวา่ เป็นประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัประเพณีไทย ลกัษณะท่ี
เห็นเด่นชดั คือ การมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขของชาติ สถาบนักษตัริยไ์ดรั้บการยอมรับวา่เป็น
สถาบนัสูงสุด 

 2. วิทยานิพนธ์ของกนกวลี  ชูชัยยะ. พัฒนาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ            
พ.ศ.2475 – 2524. (2528).  

งานศึกษาของกนกวลีเสนอวา่ พฒันาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพนั้น เร่ิมปรากฏ
เม่ือมีการใหท้หารบกส่งบทความลงตีพิมพใ์นวารสารยทุธโกษ ซ่ึงนายทหารเหล่าน้ีลว้นเป็นผูส้ าเร็จ
การศึกษามาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกทั้งส้ิน สะทอ้นเห็นวา่นายทหารเหล่าน้ีรับรู้แนวคิดทาง
การเมือง หรือเร่ืองข่าวของการพฒันาการทางทหารในต่างประเทศซ่ึงได้รับมาจากการสอนใน
โรงเรียนนายร้อยทั้งส้ิน ซ่ึงน ามาสู่ความคิดเพื่อท่ีจะท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงและความคิด
ทางการเมืองเหมือนประเทศตะวนัตก 

การศึกษาพฒันาการทางความคิดของกนกวลีศึกษาจากวารสารยุทธโกษ วารสารเสนา
ศึกษา และงานวิจยัในโรงเรียนนายเสนาธิการ วิทยาลยัการทพับก และวิทยาลยัป้องกนัอาณาจกัร 
งานเขียนของกนกวลีมองว่า ทหารเร่ิมแสดงออกทางความคิดเก่ียวกับคอมมิวนิสต์เพิ่มมากข้ึน
นับตั้ งแต่ประเทศไทยก้าวเข้า สู่สงครามเย็น น ามาซ่ึงความร่วมมือทางทหารกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมไปถึงการแสดงออกทางความคิดของทหารในเร่ืองเก่ียวกบัคอมมิวนิสต์ตาม
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ความเขา้ใจของทหารในช่วงเวลานั้นว่าคอมมิวนิสต์เม่ือเขา้มาสู่ประเทศไทยแลว้จะท าลายระบบ
สังคมและท าลายสถาบนักษตัริยล์งไปดว้ย 

นอกจากน้ีงานเขียนของกนกวลีไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงความคิดของทหาร ไม่ใช่เฉพาะใน
ระดบัผูบ้งัคบับญัชาเท่านั้น แต่งานเขียนไดศึ้กษาความคิดของนายทหารตั้งแต่ระดบัล่างลงมาดว้ย 
นอกจากจะพูดถึงเก่ียวกบัความคิดเก่ียวกบัคอมมิวนิสต ์ช่วงทศวรรษ 2520 แลว้ ยงัมีงานเขียนเก่ียว
การพฒันาชนบท การพฒันาประชาธิปไตย เป็นตน้ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่งานเขียนและความคิดของ
ทหารในงานวิจัยในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก  วิทยาลัยการทัพบก  และวิทยาลัยป้องกัน
อาณาจกัร เร่ิมมีความสนใจในดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มมากข้ึน 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นวา่ วรรณกรรมทั้ง 3 กลุ่ม      
มีการศึกษาในประเด็นก่อนการจดัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ในพ.ศ.2491 โดย
เน้นเก่ียวกบัอิทธิพลทางการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ และความคิดทางทหาร
หลงัจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าของทหาร มีผลงานบางเล่มซ่ึงสะทอ้น
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาคืองานวจิยัเร่ือง การจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับ
สยามใหม่ : เอกสารประกอบการสัมมนาทางประวัติศาสตร์ เร่ือง หน่ึงทศวรรษสยามใหม่กับ
เส้นทางสู่อนาคต ระหว่างวนัที ่14 - 16 กุมภาพนัธ์ 2535 ซ่ึงเป็นงานของ  สมาคมประวัติศาสตร์ ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับโรงเรียนนายร้อย               
พระจุลจอมเกล้า เน้ือหาของงานวิจยัน าเสนอในประเด็นเก่ียวกบั การจดัการศึกษาของโรงเรียน             
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนในพ.ศ.2430 เป็นตน้มา การจดัการศึกษาของนกัเรียน
นายร้อยหลงัการปฏิวติัใน พ.ศ.2475  และการน าเสนอในบางประเด็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันา
หลกัสูตรในอนาคต อย่างไรก็ตาม ยงัมีประเด็นท่ีสามารถใช้ศึกษาเพิ่มเติม หรือศึกษาลึกลงไปใน
รายละเอียดในประเด็นอ่ืน ไดแ้ก่ ความร่วมมือกนัทางการเมืองกบัสหรัฐอเมริกาส่งผลให้มีอิทธิพล
ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  บทบาทของอาจารยใ์นโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกลา้นบัตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนในสมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นตน้มา และปัจจยัทางการเมือง
ทั้งภายในและภายนอกส่งผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ เป็นตน้     
ซ่ึงจะเป็นประเด็นใหผู้ศึ้กษาสนใจจะน ามาเสนอต่อไป 
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ความมุ่งหมายและจุดประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาถึงนโยบายการศึกษาของกองทพับก และการด าเนินการในการจดัการ
การศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน        
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

 3. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะและความเป็นไปของหลกัสูตรการศึกษา อาจารยผ์ูส้อน และ
กิจกรรมภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

 4. เพื่อศึกษาถึงผลท่ีไดรั้บจากการจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง การจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เร่ิมตั้ งแต่                     
พ.ศ.2491 เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ไดเ้ปล่ียนมาใชห้ลกัสูตรเวสตป์อยด์
ของโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา และส้ินสุดการศึกษาใน พ.ศ.2534 เน่ืองจากหลกัสูตร
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการเปล่ียนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับ การตรา
พระราชบญัญติัก าหนดวทิยฐานะของผูส้ าเร็จวชิาการทหาร (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2533 และตามประกาศ
ของทบวงมหาวทิยาลยัเก่ียวกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2532 

วธีิการศึกษา    

 ศึกษาโดยใช้วิธีการระเบียบวิธีวิจยัทางประวติัศาสตร์ โดยการใช้หลกัฐานชั้นต้น เช่น 
เอกสารจากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ หลกัฐานชั้นรอง เช่น งานวิจยัเก่ียวกบัการทหารวิทยานิพนธ์ 
รวมทั้งการวิเคราะห์ตีความหลกัสูตร ต าราเรียน เอกสารประกอบการสอนของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกลา้ วารสารยทุธโกษ วารสารเสนาศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2491 – 2534   

แหล่งข้อมูล 

 1. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
2. หอสมุดแห่งชาติ  

 3. หอสมุดพระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 4. หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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 5. หอ้งสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 6. หอ้งสมุดกองวชิาประวติัศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมจอมเกลา้ 
 7. หอ้งสมุดโรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรมยทุธศึกษาทหารบก 
 8. หอ้งสมุดกระทรวงกลาโหม 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเขา้ใจถึงนโยบายทางการศึกษาของกองทพับก และการด าเนินการในการจดัการ
การศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

2. เพื่อเขา้ใจถึงการจดัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ โดยอาศยัปัจจยั
ภายในและภายนอกประเทศในการจดัการศึกษา ระหวา่ง พ.ศ.2491 - 2534 
 3. เพื่อเข้าใจถึงลักษณะและความเป็นไปของหลกัสูตรการศึกษา อาจารยผ์ูส้อน และ
กิจกรรมภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
 4. เพื่อเขา้ใจถึงผลท่ีไดรั้บจากการจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
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 บทที ่2 

  การจัดการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก่อน พ.ศ.2491 

 

 การจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและตามวตัถุประสงค์ของกองทพั เช่น ความต้องการผลิตก าลังคนเข้ามาในกองทัพ              
การเปล่ียนแปลงของนโยบายการศึกษาของกองทพั โดยการจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย
ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ไดมี้การน ารูปแบบการศึกษามาจากยุโรป ซ่ึง
เป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นเวลานั้นคือ การตอ้งการก าลงัคนเขา้มาในกองทพัเพื่อเป็นส่วนหน่ึงใน
การค ้าจุนพระราชอ านาจของพระองคแ์ละสร้างทหารอาชีพให้เกิดข้ึนในสังคมไทย ต่อมาใน พ.ศ.
2491ได้มีการเปล่ียนรูปแบบหลกัสูตรมาใช้ตามหลกัสูตรเวสต์ปอยต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
เน่ืองจากอ านาจและอิทธิพลทางการเมืองและการทหารของสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนภายหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2  

 

2.1 ความเป็นมาของการทหารไทยและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก่อน พ.ศ.2491 

 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้เป็นโรงเรียนท่ีมีประวติัและพฒันาการมาอยา่งยาวนาน 

จุดเร่ิมตน้ของโรงเรียนแห่งน้ีพฒันาการมาจากโรงเรียนทหารมหาดเล็กซ่ึงจดัตั้ งข้ึนในรัชสมยั

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ใน พ.ศ.2424 ไดมี้การขยายโรงเรียนสอนทหารอีกแห่ง

หน่ึงท่ีกรมทหารหนา้ เรียกว่า โรงเรียนทหารหนา้ ต่อมาพ.ศ.2430 ไดพ้ฒันามาเป็นโรงเรียนทหาร

สราญรมย์ โรงเรียนสอนวิชาทหารบก และโรงเรียนนายร้อยทหารบกตามล าดบั ต่อมาจอมพล               

ป. พิบูลสงครามไดจ้ดัตั้งโรงเรียนอีกแห่งหน่ึงใน พ.ศ.2477 คือ โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก ส าหรับ

สอนวิชาเท็ฆนิคทางทหารโดยเฉพาะ ต่อมา พ.ศ.2491 ได้มีการรวมโรงเรียนนายร้อยทหารบก   

และโรงเรียนเทฆ็นิคทหารบกเขา้ดว้ยกนั และเปล่ียนช่ือมาเป็น “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้” 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวผูท้รงพระราชทานก าเนิด

โรงเรียนทหารข้ึนเม่ือ พ.ศ.2424 
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 2.1.1 การทหารของไทยก่อนการจัดตั้งโรงเรียนทหารมหาดเลก็ใน พ.ศ.2424 

 ในอดีตไทยไม่มีทหารอาชีพ การฝึกทหารใช้การเกณฑ์แรงงานไพร่ การฝึกทหารไม่มี
รูปแบบท่ีชดัเจน จะมีเพียงการสอนใช้อาวุธอย่างดาบ หอก เพื่อใช้ในการยามเกิดสงครามเท่านั้น 
เม่ือพน้ระยะของการเกณฑไ์พร่แลว้การฝึกอาวุธและยุทธวิธีต่าง ๆ ก็จะเลือนหายตามไปดว้ย ต่อมา
ในรัชสมยัของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ไดมี้การจดัท าต าราพิชยัสงครามข้ึน เพื่อเป็นต าราท่ีใช้ใน
การวางแผนการรบ การฝึกทหาร และการจดัรูปแบบของกองทพั ท าให้การจดัทพัและการฝึกหัด
ทหารเป็นรูปแบบมากข้ึน1 

 การฝึกทหารตามแบบยโุรปปรากฏหลกัฐานในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เม่ือมีการ
ฝึกหดัและจดักองทหารตามแบบยุโรปเป็นคร้ังแรก โดยนายทหารเรือของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แห่ง
ฝร่ังเศส ช่ือ เชอวาลิเอร์ เดอ ฟอร์บงั2 เป็นผูฝึ้กหัด และจดักองทหารตามแบบยุโรปถวายสมเด็จ   
พระนารายณ์มหาราช โดยจดัทหารท่ีเกณฑ์มาเป็นกอง ๆ  ละ 50 คน และทุกกองจะมีนายร้อยเอก 
นายร้อยโท นายร้อยตรีอยา่งละ 1 คน นอกจากน้ีน้ียงัมีนายสิบเอก 2 คน สิบโท และสิบตรี อยา่งละ 
2 คน3 แต่เป็นการฝึกแปรแถวเบ้ืองตน้เท่านั้น ไม่ไดล้งลึกในรายละเอียดท่ีซบัซ้อนของยุทธวิธีแต่
อย่างใด อยา่งไรก็ตาม การฝึกทหารตามแบบตะวนัตกส้ินสุดเม่ือคร้ังสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สวรรคต กองทหารก็เลิกฝึกตามแบบฝร่ัง คงเหลือแต่ช่ือกรมว่า“กรมเกณฑ์หัดอย่างฝร่ัง”4             

                                                           

 
1กองบญัชาการทหารสูงสุด, ประวัติศาสตร์ของทัพไทยในรอบ 200 ปี พ.ศ.2325 – 2525 

(กรุงเทพฯ : กรมแผนท่ีทหาร, 2525), 26.   
 2เชอวาลิเอร์ เดอ ฟอร์บงั (Mr.le Chevalier de Forbin) เป็นนายเรือโทชาวฝร่ังเศส ได้
เดินทางมาอยุธยาในรัชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ.2228 พร้อมกบั
คณะทูตของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ซ่ึงน าโดยเชอวาลิเอร์ เดอ โชมองต ์ ต่อมาฟอร์บงัไดรั้บหนา้ท่ีใน
การสร้างป้อมท่ีเมืองบางกอก และเป็นผูฝึ้กทหารตามแบบยุโรป  นอกจากน้ีสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ทรงแต่งตั้งให้เป็นนายพลผูบ้ญัชาการทหารบกและทหารเรือ พร้อมกับพระราชทาน
บรรดาศกัด์ิเป็น “ออกพระศกัด์ิสงคราม” 
 3ประชุมพงศาวดาร เล่ม 50 (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 80) : จดหมายเหตุฟอร์บัง 
(กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุสภา, 2527), 126. 
 4ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 23 ต านานการเกณฑ์ทหารกับต านานกรมทหารราบที่ 4,        
(พระนคร : กรมศิลปากร, 2509), 50.  
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และการฝึกระเบียบยทุธวธีิอยา่งยโุรปเท่านั้น5 ส่วนแบบแผนการฝึกก็หยอ่นกวา่เดิม เน่ืองจากสมเด็จ
พระเพทราชาไม่นิยมตะวนัตกโดยเฉพาะฝร่ังเศส 

 ในสมยัธนบุรีซ่ึงเป็นช่วงสมยัสั้ น ๆ เพียง 15 ปีท่ีมีการท าสงครามเป็นส่วนใหญ่รูปแบบ
การทหารยงัคงยึดตามกรุงศรีอยุธยาคือ มีการเกณฑ์คนเขา้มาเป็นทหารเป็นจ านวนมาก เพื่อใชก้าร
ท าสงคราม สมยัน้ีไม่ปรากฏวา่มีหลกัฐานการฝึกทหารตามแบบตะวนัตกแต่อยา่งใด 

 ในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ยงัมีศึกติดพนักบัพม่า การทหารคงยึดหลกัและการปฏิบติัตาม
แบบแผนของสมยัอยุธยาและธนบุรี เช่น การเกณฑ์คนเขา้มาเป็นทหาร การจดัทพัตามต าราพิชัย
สงคราม การเปล่ียนแปลงของทหารตามรูปแบบตะวันตกนั้ น เ ร่ิมต้นข้ึนในรัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัโดยให้ทหารรักษาพระราชฐานรับการฝึกและการแต่งกาย
ตามแบบทหารแขกซีปอย ซ่ึงเข้ามาพร้อมกับคณะทูตของนายจอห์น คอร์ฟอร์ด  และยงัทรงมี          
พระราชก าหนดและฝึกทหารรักษาพระองค์ตามแบบตะวนัตก6 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ          
พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั แมก้ารทหารยงัคงยึดถือรูปแบบเหมือนในสมยัรัชกาลท่ี 1 และ รัชกาลท่ี 2  
คือ การคงรูปแบบการทหารตามแบบอยุธยา แต่ได้เปิดรับรูปแบบการฝึกของชาติตะวนัตกโดย              
เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ หรือพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ฝึกญวนท่ีเข้ามา
สวามิภักด์ิเป็นทหารประจ าการและได้แปลต าราทหารปืนใหญ่จากภาษาอังกฤษท่ีเรียกว่า                 
“ต าราขีปนะวิธีการยิงปืนใหญ่”7 มาใช้ในกองทพัพร้อมกบัมีการฝึกทหารในบงัคบับญัชาของ
พระองค์เก่ียวกบั การจดัแถว การใช้อาวุธ รวมถึงการต่อเรือใบข้ึนท่ีอู่เรือของพระองค์ท่ีฝ่ังธนบุรี 
เช่น เรือยงยศอโยชฌิยา เรือรัตนพิชยั เป็นตน้8 จึงถือเป็นเจา้นายพระองคห์น่ึงท่ีมีความสนพระทยัใน
กิจการทหาร และน าความรู้ทางการทหารจากต่างประเทศมาปรับใชใ้นกิจการทางทหารของไทยอีก
ดว้ย 

                                                           

 5ภารดี มหาขนัธ์, “การปฏิรูปการทหารในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2518) 45.  
 6โกวิท  วงศ์สุรวฒัน์, พวงเพชร  สุรัตนกวีกุล และ เฌอมาลย์ ราชภณัฑารักษ์ , การ
พัฒนาการทหารของประเทศไทยจาก พ.ศ.2435 – 2475 (กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2522 ), 26. 
 

7แชน ปัจจุสานนท,์ ประวตัิการทหารเรือไทย (กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ,์ 2541), 286. 
 8เร่ืองเดียวกนั. 
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  นอกจากน้ีในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัยงัมีการสร้างเมืองหนา้ด่าน 
และสร้างป้อมข้ึนเพิ่มเติมจากสมยัรัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 2 เช่น การสร้างเมืองพระประแดงท่ี
สมุทรปราการ เพื่อใชใ้นการป้องกนัอาณาจกัรในยามท่ีถูกรุกรานจากศตัรูภายนอก รวมทั้งยงัมีการ
ขุดคลองแสนแสบเพื่อใช้เป็นเส้นทางล าเลียงก าลงัพลและเสบียงอาหารเพื่อใช้ในการท าสงคราม
อนันมัสยามยุทธ9กบัญวน (พ.ศ.2376 – 2390) ในการท าสงครามประมาณ 14 ปี ก่อนท่ีสยามและ
ญวนจะมีการท าสนธิสัญญาสงบศึกกนัใน พ.ศ.2390  เพราะพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว
ทรงเห็นว่ามีแต่จะส้ินเปลืองทรัพยากรและก าลงัคนไปเป็นจ านวนมากจึงท าให้สงครามในคร้ังน้ี     
ยติุลง  

 สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวการทหารของไทยเร่ิมน าแบบอยา่งการทหาร
จากต่างประเทศมาปรับใช้มากกว่าสมัยท่ีผ่าน ๆ มา ซ่ึงส่วนหน่ึงท่ีท าให้สยามในเวลานั้ น
เปล่ียนแปลงรูปแบบทางการทหารคือ อิทธิพลของชาติตะวนัตกท่ีมีมากข้ึนจนท าให้ต้องมีการ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความทนัสมยั10 เช่น มีการเปล่ียนจากกองทหารรักษาพระองคม์าเป็นกองทหาร
รักษาพระองคอ์ยา่งยโุรป การฝึกตามแบบยโุรปโดยเร่ิมใหมี้ครูต่างชาติเขา้มาเป็นผูฝึ้กสอน และการ
ใชอ้าวธุท่ีมีความทนัสมยั  เช่น ปืนเพาลิงปิด ปืนอาร์มสตรอง และปืนทองเหลือง11 นอกจากน้ียงัได้
มีการจา้งนายทหารชาวองักฤษ 2 นาย คือนายอิมเปย ์และร้อยเอกโทมสั จอห์น น็อค เขา้มาเป็นครู
ฝึกทหารให้กบัทหารของวงัหลวงและวงัหนา้ ต่อมาเม่ือนายทหารทั้ง 2 นายไดล้าออกจากราชการ
ในตอนปลายรัชกาลท่ี 4  จึงท าให้ต้องมีการว่าจ้างครูชาวฝร่ังเศสเข้ามาเป็นครูฝึกให้กบับรรดา
นายทหารแทนทหารทั้งสองนายท่ีลาออกไป อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีการปรับปรุงการทหารในสมยั
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั แต่เป็นการปรับปรุงในบางส่วนเท่านั้น เสมือนเป็นการวาง
                                                           

 
9สาเหตุของสงครามเกิดจากญวนเขา้ไปแทรกแซงการเมืองของลาวและเขมร ซ่ึงในเวลานั้น

อยู่ภายใตก้ารปกครองของสยาม โดยเขมรมีท่าทีฝักใฝ่ญวนและยอมรับในวฒันธรรมญวน เช่น    
ดา้นศาสนา เป็นตน้ ต่อมาใน พ.ศ.2376 เกิดการจลาจลท่ีเมืองไซง่อนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จ       
พระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจา้พระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็น     
แม่ทพัยกไปปราบพร้อมกบัเจา้พระยาพระคลงั (ดิศ บุนนาค) โดยยกไปทั้งทพัเรือและทพับก และ
ไปสมทบท่ีเมืองไซง่อนซ่ึงในเวลานั้นอยู่ภายใตก้ารปกครองของราชวงศ์เหงียน จนกลายมาเป็น
จุดเร่ิมตน้ของสงครามท่ีมีระยะเวลายาวนานถึง 14 ปี ผลของสงครามท าให้ไทยยงัคงรักษาสิทธ์ิใน
การสถาปนากษตัริยเ์ขมร และทางเขมรก็ตอ้งส่งบรรณาการใหก้บัญวนในทุก ๆ 3 ปี 
 10กองบญัชาการทหารสูงสุด, ประวตัิกองทพัไทย ในรอบ 200 ปี พ.ศ. 2324 – 2525, 92. 
 11เร่ืองเดียวกนั. 
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พื้นฐานให้เกิดการปฏิรูปการทหารในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวอนัเป็นยุค
สมยัท่ีมีการเปล่ียนผา่นจากการทหารแบบโบราณมาสู่การทหารแบบสมยัใหม่ 

 จาก ท่ีกล่าวมาทั้ งหมดคือภาพรวมของการฝึกทหารของไทย ซ่ึ ง เ กิด ข้ึนก่อนท่ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวจะทรงด าเนินการปฏิรูปทหารอย่างจริงจงั และมีการ
วางรากฐานการศึกษา โดยการจัดตั้ งโรงเรียนทหารมหาดเล็กข้ึน และพฒันามาเป็นโรงเรียน          
ทหารหนา้ และโรงเรียนทหารสราญรมยใ์นเวลาต่อมา 

 2.1.2 จาก “มหาดเลก็ไล่กา” สู่ “โรงเรียนทหารมหาดเลก็” 

 หลงัจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม       
พ.ศ.2411 จากสาเหตุพระอาการประชวรไขป่้าภายหลงัการเสด็จทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาท่ี
ต าบลหว้ากอ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ท าให้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์พระราชโอรสซ่ึงขณะนั้ นมี
พระชนมายุเพียง 15 พรรษา ไดข้ึ้นครองราชยส์มบติัต่อจากพระองค์ แต่เน่ืองจากยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะท าให้พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางได้มีการประชุม และลงมติให้เจา้พระยาศรีสุริยวงศ ์
(ต่อมาไดรั้บพระราชทานยศเป็นสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ)์ เป็นผูส้ าเร็จราชการแผน่ดิน 
และเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ได้เลือกกรมหม่ืนบวรวิไชยชาญ 12 พระโอรสในพระบาทสมเด็จ-                
พระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วัใหข้ึ้นด ารงต าแหน่งวงัหนา้จึงท าใหพ้ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
ทรงเห็นถึงความไม่มัน่คงในพระราชอ านาจของพระองค์จึงไดมี้การคดัเลือกพระบรมวงศานุวงศ ์
และบุตรขุนนางมาฝึกหัดการทหารและท าหนา้ท่ีเป็นมหาดเล็กในพระบรมมหาราชวงั โดยทหาร

                                                           

 12กรมพระราชวงับวรวิไชยชาญ หรือ พระองค์เจ้ายอดยิ่งยศ ทรงเป็นพระโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงข้ึนด ารงต าแหน่งวงัหน้าใน พ.ศ.2411 เน่ืองจากไดรั้บ
การสนับสนุนจาก เจ้าพระยาศรีสุ ริยวงศ์  ต่อมาเกิดวิกฤตการณ์ว ังหน้า ข้ึนในพ.ศ.  2417                        
กรมพระราชวงับวรวไิชยชาญทรงหนีไปอยูส่ถานกงสุลองักฤษ และเรียกร้องให้ขา้หลวงองักฤษมา
ช่วยไกล่เกล่ีย ฝ่ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวทรงเชิญสมเด็จเจา้พระยาบรมมหา          
ศรีสุริยวงศเ์ป็นผูไ้กล่เกล่ียและวกิฤตวงัหนา้ยติุลงในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2418  
 กรมหม่ืนบวรวิไชยชาญ ทิวงคตในพ.ศ.2428 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดฯให้ยกเลิกต าแหน่งวงัหน้าและสถาปนาต าแหน่งสยามมกุฎราชกุมารข้ึนแทน
ต าแหน่งกรมพระราชวงับวรสถานมงคลนบันั้นเป็นตน้มา ดูใน พระเจา้บรมวงศ์เธอ พระองค์เจา้    
จุลจกัรพงษ,์ เจ้าชีวติ : พงศาวดาร 9 รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี (กรุงเทพฯ : ริเวอร์บุค๊, 2554), 221. 
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มหาดเล็กเหล่าน้ีจะประกอบดว้ยทหารทั้งส้ิน 24 คน หรือท่ีเรียกกนัวา่ “ทหาร 2 โหล”13 และมีทหาร 
1 คนเป็นผูค้วบคุม14 เพื่อให้มหาดเล็กเหล่าน้ีท าหน้าท่ีอารักขาพระองค ์และเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน
ของการทหารในอนาคต ในระยะแรกของการฝึกตอ้งการฝึกตามแบบของฝร่ังเศส โดยมีนายลามาช 
เป็นผูฝึ้กสอนแต่ทหารบางส่วนยงัมีการฝึกตามแบบองักฤษจึงท าให้เกิดความสับสน ทั้งเร่ืองการจดั
ระเบียบแถวและรูปแบบทางทหารจนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีค าสั่งยา้ยครู
ลามาชไปท่ีอ่ืน  และแต่งตั้งนายทหารท่ีไดรั้บการฝึกแบบองักฤษมารับต าแหน่งแทน15 เพื่อไม่ให้
นายทหารในหน่วยต่าง ๆ เกิดความสับสนระหวา่งการฝึกทหารตามแบบขององักฤษและฝร่ังเศส 

 ใน พ.ศ.2424 ไดมี้การจดัตั้ง โรงเรียนทหารมหาดเล็ก หรือ คะเด็ตมหาดเล็ก16 ในบริเวณ
พระต าหนกัสวนกุหลาบ เพื่อใชเ้ป็นโรงเรียนในการฝึก และอบรมนายทหารมหาดเล็ก โดยทหาร
มหาดเล็กจะมีความแตกต่างกบัทหารในส่วนอ่ืน ๆ อยา่งเช่น ทหารลอ้มวงั เน่ืองจากทหารเหล่าน้ีจะ
มีการฝึกตามแบบโบราณ ยงัไม่มีการใชอ้าวธุทนัสมยั เหมือนกบัทหารมหาดเล็กท่ีจะมีการฝึกทหาร
ตามแบบตะวนัตก และมีการเรียนการสอนเก่ียวกบัการจดัแถว  ระเบียบการทหาร และการศึกษา
วิชาอ่ืน ๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ รวมถึงการสอนวิชาทหารซ่ึงเก่ียวกบัการออกค าสั่งในการ
บงัคบันายทหาร วิชาอาณัติสัญญาณ การใช้อาวุธอย่าง ดาบ ปืน และวิชาการท าหน้าท่ีต่าง ๆ ของ
ทหาร เพื่อให้นักเรียนเหล่าน้ีเรียนรู้พื้นฐานของการทหาร และเกิดความช านาญ และสามารถน า
ความรู้เหล่าน้ีไปใชเ้ม่ือเขา้รับราชการในอนาคต17นอกจากน้ี มหาดเล็กยงัเป็นกองทหารท่ีท างานรับ
ใช้ใกล้ชิดกบัองค์พระมหากษตัริย์จึงท าให้บรรดาเจ้านายและขุนนางต่างส่งลูกหลานเขา้มาใน

                                                           

 13ทหาร 2 โหล จะประกอบดว้ยก าลงัทหารทั้งส้ิน 24 นาย ซ่ึงจะเป็นบรรดาเจา้นายท่ียงัทรง                
พระเยาว์ จะท าหน้าท่ีดูแลท่ีประทับ ไล่กาเวลาทรงบาตร และดูแลตามเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินใน
วโรกาสต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นพื้นฐานของทหารมหาดเล็กรักษาพระองคใ์นเวลาต่อมา 
 14สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยาภาณุพนัธุวงศ์วรเดช, ต านานกรมทหารบกราบที่ 1 มหาดเล็ก
รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2496), 3. 
 15โกวิท  วงศ์สุรวฒัน์, พวงเพชร  สุรัตนกวีกุล และ เฌอมาลย์ ราชภัณฑารักษ์,  การ
พฒันาการทหารของประเทศไทยจาก พ.ศ.2435 - 2475, 36. 
 16ค าวา่ “คะเด็ต” (Cadet) มีความหมายวา่ นกัเรียนนายร้อย ในระยะแรกนิยมใชค้  าวา่คะเด็ต
ในการเรียกนกัเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนทหารต่างๆ เช่น คะเด็คมหาดเล็ก คะเด็ตทหารหนา้ เป็นตน้ 
 17กองบญัชาการทหารสูงสุด, ประวัติศาสตร์ของทัพไทยในรอบ 200 ปี พ.ศ.2325 – 2525 , 
121.  
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โรงเรียนนายทหารมหาดเล็กเป็นจ านวนมาก จนโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กกลายเป็นท่ีนิยมของ
บรรดาเจ้านายและขุนนางอย่างรวดเร็ว และเม่ือนักเรียนเพิ่มจ านวนมากข้ึน พระบาทสมเด็จ          
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดท้รงพระราชทานพื้นท่ีขา้งวงัสราญรมยใ์ห้เป็นโรงเรียนอีกแห่งหน่ึง 
นอกเหนือไปจากโรงเรียนทหารมหาดเล็ก คือ โรงเรียนทหารหน้า นกัเรียนของโรงเรียนน้ีจะถูก
เรียกว่า “คะเด็ตทหารหน้า”  โรงเรียนน้ีมีความแตกต่างจากโรงเรียนทหารมหาดเล็กคือ                  
เป็นโรงเรียนท่ีเร่ิมมีการเรียนพื้นฐานทางทหารเพิ่มมากข้ึน เช่น การฝึกระเบียบทางทหาร การออก
ค าสั่งบงัคบัทหาร การใช้อาวุธ  เช่น  ดาบ ปืน และการท าหน้าท่ีต่าง ๆ ทางทหารของนักเรียน        
นายร้อยเพื่อให้เกิดความช านาญ18นอกจากน้ียงัมีการฝึกหัดเก่ียวกับแผนท่ีของทหาร โดยมีการ
ว่าจ้างนายร้อยเอกเยอรินี หรือ พระสารสาสน์พลขนัธ์19 ชาวอิตาลีมาเป็นครูฝึกวิชาทหารและ
ฝึกสอนเก่ียวกบัแผนท่ีใหก้บับรรดานกัเรียนในโรงเรียนคะเด็ตทหารหนา้อีกดว้ย20  

 ทหารท่ีไดรั้บการฝึกตามแบบยุโรปน้ี ไดมี้โอกาสน าความรู้ในการจดัทพั และการใชอ้าวุธ
ตามแบบยุโรปไปปรับใช้ในการปราบฮ่อ 21โดยมีพนัเอกจม่ืนไววรนาถ (เจิม แสงชูโต)22 พร้อมกบั

                                                           

 18กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ก.1/2. แบบอยา่งอยา่งอธิบายขอ้ราชการส าหรับกรมทหาร 
เม่ือปีวอก ฉศก. 124 (2427). ขอ้ 4.  
 19นายร้อยเอกเยรินี (พระสารสาสน์พลขนัธ์) หรือ เจโรลาโม อีมิลิโอ เยรินี เป็นชาวอิตาลี
เกิดเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2402  ท่ีมืองชิชาโนซูเนาวา ประเทศอิตาลี จบการศึกษาจากโรงเรียน
นายร้อยทหารบกโมเดนา (Military Academy of Modena) ส าเร็จการศึกษาไดเ้ดินทางมายงั
กรุงเทพฯ และเขา้รับราชการในต าแหน่งครูดาบ กรมทหารมหาดเล็ก ต่อมายา้ยมารับราชการใน
กรมทหารหน้าซ่ึงมีจอมพลเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีเป็นผูบ้งัคบับญัชา  ในพ.ศ.2432 เขา้มารับ
ราชการในกรมยุทธนาธิการ ต าแหน่งครูสอนท่ีโรงเรียนทหารสราญรมย ์นอกจากน้ีนายร้อยเอก         
เยรินียงัเป็นเจา้กรมยทุธศึกษาคนแรก ซ่ึงในเวลานั้นกรมยทุธศึกษายงัข้ึนตรงกบักรมยทุธนาธิการ 
 ยศสุดทา้ยของนายร้อยเอกเยรินีในการรับราชการคือ นายพนัเอกพระสารสาสน์พลขนัธ์ 
ก่อนท่ีจะลาออกใน พ.ศ.2449 เพื่อไปรักษาตวัท่ีประเทศอิตาลี และถึงแก่กรรมในท่ีวนัท่ี 11 ตุลาคม 
พ.ศ.2456 ณ เมืองตูริน ประเทศอิตาลี 
 20กองทพับก, การปฏิรูปการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(กรุงเทพฯ : กองประวติัศาสตร์ทหาร กรมยทุธการทหารบก, 2546), 19. 
 21ฮ่อ เป็นชาติพนัธ์หน่ึงท่ีอาศยัอยูใ่นมณฑลยนูานของประเทศจีน ในช่วงท่ีราชวงศชิ์งครอง
อ านาจ ชาวฮ่อไดร้วมตวักนัและก่อกบฏท่ีเรียกว่า “กบฏไทผ้ิง”  เพราะตอ้งการปลดปล่อยจนเอง
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นายพนัเอกพระเจา้น้องยาเธอกรมหม่ืนประจกัษ์ศิลปาคมยกทพัข้ึนไปปราบฮ่อท่ีเมืองลาว และ
กองทพัสยามสามารถปราบไดไ้ดเ้ป็นผลส าเร็จใน พ.ศ.2430 อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีการตั้งโรงเรียน
ทหารมหาดเล็กและโรงเรียนทหารหน้าข้ึน และมีการฝึกทหารตามแบบยุโรปก็ตาม ทวา่หลกัสูตร
และรายวิชาท่ีเรียนยงัไม่มีแบบแผนมากนกัจนกระทัง่ไดมี้การตราพระราชบญัญติัโรงเรียนทหาร
สราญรมยข้ึ์นเม่ือ พ.ศ.2430 ท าใหรู้ปแบบของการจดัการการศึกษามีระเบียบและแบบแผนมากข้ึน 

 2.1.3 โรงเรียนทหารสราญรมย์  

 การจดัการศึกษาของทหารท่ีเป็นระเบียบแบบแผนตามแบบตะวนัตกไม่ใช่เพียงการฝึก
ทหารตามแบบตะวนัตกเท่านั้ น แต่ยงัมีการก าหนดรายวิชาและชั้ นเรียนข้ึนเป็นคร้ังแรกใน             
พ.ศ.2430 โดยเร่ิมจากการรวมโรงเรียนทหารมหาดเล็ก และโรงเรียนคะเด็ตทหารทหารหนา้เขา้เป็น
โรงเรียนเดียวกนั และเปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนทหารสราญรมย์” พร้อมกบัการตราพระราชบญัญติั
โรงเรียนนายทหารสราญรมยเ์พื่อเป็นการก าหนดระบบการศึกษาท่ีเป็นรายวชิาและแบบแผนให้เป็น
ระเบียบมากข้ึน23 โดยมีสาระส าคญัคือ การก าหนดอายุของผูเ้ขา้ศึกษา โดยจะตอ้งมีอายุระหว่าง            
14 – 24 ปี เป็นผูมี้ชาติตระกูล และร่างกายสมบูรณ์ และมีการแบ่งชั้นเรียนออกเป็น 4 ชั้น คือ ชั้นเอ 
ชั้นบี ชั้นซี และชั้นดี  การเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาคคือ ภาควิชาการ โดยจะศึกษาวิชาต่าง ๆ เช่น 
วิชาคณิตศาสตร์ พีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ วิชาภาษาองักฤษ และวิชาวาดเขียน ภาควิชาทหาร 
เช่น การหัดปืน วิชาพิชัยสงคราม และแผนท่ี ต่อมาได้มีการเพิ่มเติมวิชาข้ึนอีก เช่น วิชาช่างไม ้         
วิชาเคมี24 และมีการสอบปีละคร้ัง ถา้สอบตก 3 คร้ังจะตอ้งตอ้งถูกให้ออกจากโรงเรียนทหารสราญ
รมย ์นอกจากน้ียงัมีการแบ่งนกัเรียนออกเป็นกองร้อย เพื่อสะดวกต่อการฝึกหดัทางทหาร โดยเนน้
เก่ียวกบัเร่ืองของความประพฤติ ระเบียบวินยั และการรักษาเกียรติของทหารให้มีความเป็นระเบียบ

                                                                                                                                                                      

ออกจากการปกครองของราชวงศ์ชิง ต่อมาใน พ.ศ.2405 กบฏไทผ้ิงส่วนหน่ึงหลบหนีมาซ่องสุม
ก าลงัพลในเขตดินแดนของไทยจนท าใหส้ยามตอ้งส่งทพัไปปราบถึงส่ีคร้ัง 
 22ในเวลาต่อมาไดรั้บพระราชทานยศเป็น เจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรี (เจิม แสงชูโต) และด ารง
ต าแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการใน พ.ศ.2435  นอกจากยงัเป็นแม่ทพัคนส าคญัในการ
ปราบกบฏเง้ียวเมืองแพร่ใน พ.ศ.2445 อีกดว้ย 
 23สุพจน์  ธ ารงรัตน์, “การเรียนการสอนและหลกัสูตรทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์กบั
ทศันคติทางการเมืองของทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้”, 49. 
 24โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, ประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (พระนคร : 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, 2510), 28.  
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และเป็นหน่ึงเดียวกนัมากข้ึน25 ดงันั้น  การตราพระราชบญัญติัโรงเรียนทหารสราญรมยน้ี์ถือเป็น
กา้วส าคญัของการทหารตามแบบตะวนัตกท่ีเป็นระเบียบมากข้ึนกวา่สมยัท่ีผา่น ๆ มา  

 อย่างไรก็ตาม ในการจัดการศึกษาคร้ังน้ียงัคงมีการจ ากัดคนเข้าศึกษาโดยรับเฉพาะ            
โอรสของพระราชวงศ์และบุตรขุนนางเท่านั้น ส่วนราษฎรสามญัต่างมองว่าควรท่ีจะให้ลูกหลาน
ท างานอยา่งอ่ืน เช่น ท านา ดีกวา่การส่งบุตรหลานเขา้ไปเรียนในโรงเรียนทหารสราญรมย ์ต่อมาเม่ือ
การทหารเจริญมากข้ึนจากการปฏิรูปการทหารของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และ
การชักจูงบรรดาสามัญชนเก่ียวกับเบ้ียเล้ียงในขณะท่ีเป็นนักเรียนนายร้อย จึงท าให้มีการส่ง
ลูกหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนทหารสราญรมย์เป็นจ านวนมาก การจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนทหารสราญรมย์อยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของกรมยุทธนาธิการ26 ต  าแหน่งผูบ้ญัชาการ
สูงสุดของกรมยุทธศึกษาทหารบก27เรียกว่า “เจ้ากรม” และนายร้อยเอกเยรินี (พระสารสาสน์-          
พลขนัธ์) เป็นเจา้กรมยุทธศึกษาคนแรกของสยาม นอกจากน้ีท่านยงัด ารงต าแหน่งอาจารยใ์หญ่ของ
โรงเรียนทหารสราญรมยอี์กต าแหน่งดว้ย 

 ใน พ.ศ.2441 ไดมี้การยกฐานะโรงเรียนนายทหารสราญรมยข้ึ์นเป็น “โรงเรียนสอนวิชา
ทหารบก” โดยเป็นการรวมโรงเรียนทหารสราญรมย์ และโรงเรียนนายสิบ 28เข้าเป็นโรงเรียน
เดียวกนั ใน พ.ศ.2445 ไดมี้การยา้ยโรงเรียนนายสิบออกเป็นเอกเทศ เน่ืองมาจากมีผูค้นเขา้ศึกษาใน
โรงเรียนสอนวชิาทหารบกเป็นจ านวนมาก เพื่อให้โรงเรียนสอนวิชาทหารบก และโรงเรียนนายสิบ 
สามารถรองรับนกัเรียนท่ีเพิ่มจ านวนข้ึน เน่ืองจากอาชีพทหารเร่ิมไดรั้บความนิยมจากราษฎรเป็น

                                                           

 25ภารดี มหาขนัธ์, “การปฏิรูปการทหารในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั”, 
141.  
 26นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้งโรงเรียนนายสิบจดัตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2435 โดยเป็นหน่ึงในกรมกอง
ทหารบกซ่ึงสังกัดในกรมยุทธนาธิการ ดูใน โกวิท  วงศ์สุรวฒัน์, พวงเพชร  สุรัตนกวีกุล และ              
เฌอมาลย ์ราชภณัฑารักษ,์  การพฒันาการทหารของประเทศไทยจาก พ.ศ.2435 - 2475, 60. 
 

27กรมยุทธศึกษาในเวลานั้นยงัไม่มีค  าว่า “ทหารบก” ต่อทา้ย ต่อมาใน พ.ศ.2457 ไดมี้การ
เปล่ียนช่ือมาเป็น “กรมยทุธศึกษาทหารบก” นบัแต่นั้นเป็นตน้มา 
 28โรงเรียนนายสิบเป็นโรงเรียนหน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อผลิตทหารระดบันายสิบ มีการจดัการ
การศึกษาสอนเช่นเดียวกบัโรงเรียนทหารสราญรมย ์แต่ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายสิบจะ
ไม่ไดรั้บยศเป็น “ว่าท่ีร้อยตรี” เหมือนกบัโรงเรียนทหารสราญรมย ์แต่จะได้รับเพียงแค่ “จ่าตรี”
เท่านั้น 
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จ านวนมาก เพราะทางกระทรวงกลาโหมไดมี้การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความส าคญั
ในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนทหารสราญรมย ์และสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีจะไดรั้บจากเขา้
เรียนในโรงเรียนทหารสราญรมยร์มย ์เช่น ไม่เสียค่าเคร่ืองแบบและหนังสือเรียน รวมถึงได้รับ
เงินเดือนในขณะท่ีศึกษาในโรงเรียนทหารสราญรมย์ จึงท าให้ราษฎรส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาใน
โรงเรียนทหารสราญรมยเ์พิ่มมากข้ึน 

 ดงันั้น การตราพระราชบญัญติัโรงเรียนทหารสราญรมย ์จึงเป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นถึงความ
พยายามจดัการศึกษาของทหารให้มีความเป็นระเบียบและแบบแผนมากข้ึน ทั้งวิชาท่ีสอน และการ
จดัชั้นเรียนใหเ้ป็นระดบัชั้นต่าง ๆ  กล่าวไดว้า่การตราพระราชบญัญติัโรงเรียนทหารสราญรมยเ์ป็น
จุดเร่ิมตน้ของการศึกษาการทหารตามแบบยโุรปอยา่งแทจ้ริง  

 2.1.4 โรงเรียนนายร้อยทหารบก 

 หลงัจากมีการรวมโรงเรียนนายสิบ และโรงเรียนทหารสราญรมยเ์ขา้ดว้ยกนัแลว้ ต่อมาได้
เปล่ียนนามโรงเรียนจากโรงเรียนสอนวิชาทหารบกมาเป็น “โรงเรียนนายร้อยทหารบก” เม่ือ            
พ.ศ.2445 ยงัใช้พื้นท่ีของวงัสราญรมย์เป็นสถานท่ีในการสอนนักเรียนนายร้อยอยู่เช่นเดิม                  
ในพ.ศ.2450 เม่ือจ านวนนักเรียนนายร้อยเพิ่มจ านวนมากข้ึน จึงตราขอ้บงัคบัโรงเรียนนายร้อย
ทหารบก ร.ศ.126 ข้ึน โดยมีผูบ้ญัชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบก มีหนา้ท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด
ของโรงเรียนและแบ่งโรงเรียนนายร้อยทหารบกออกเป็น 2 แผนก คือ แผนกโรงเรียนนายร้อยชั้น
มธัยมตั้งอยูริ่มถนนราชด าเนิน และแผนกโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐมตั้งอยูท่ี่วงัสราญรมย ์ 

 อย่างไรก็ตาม โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐมและโรงเรียนนายร้อยชั้นมธัยมได้ยุบรวมเป็น
โรงเรียนนายร้อยทหารบกเพียงแห่งเดียวท่ีถนนราชด าเนิน เม่ือพ.ศ.2468 เพื่อเป็นการลดภาระ
ค่าใชจ่้ายภายในกองทพัซ่ึงเป็นผลกระทบจากสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดยมีการจ ากดัจ านวนนกัเรียนท่ี
จะเข้าศึกษาซ่ึงจะรับเฉพาะผูท่ี้ผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมธัยม 7 และชั้นมัธยม 8 และลดชั้นเรียน        
จาก 6 ชั้น เหลือเพียง 4 ชั้นเรียนเท่านั้น29 หลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ไดเ้กิด
การเปล่ียนแปลงอีกคร้ัง โดยการลดจ านวนชั้นเรียนจาก 4 ชั้น เหลือเพียง 3 ชั้นเรียน และเปล่ียนการ
รับนักเรียนจากการรับชั้นมธัยม 7 และชั้นมธัยม 8 มารับเฉพาะชั้นมธัยม 8 เท่านั้น เน่ืองจากชั้น

                                                           

 29จิตราภรณ์  ไชยกณัฑา, “การจดัราชการทหารในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2486 - 2477)” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2521), 168. 
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มธัยม 8 เป็นชั้นการศึกษาสูงสุดของกระทรวงธรรมการ และเม่ือรับคนเหล่าน้ีเขา้ศึกษาแลว้ก็จะ
เรียนในโรงเรียนนายร้อยทหารเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น นอกจากน้ีในดา้นวิชาการไดล้ดวิชาสามญัให้
นอ้ยลง และเนน้วชิาทางทหารใหม้ากข้ึน เพราะกองทพัมองวา่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการรับนกัเรียน
ท่ีจบชั้นมธัยม 8 ซ่ึงไดศึ้กษาในวชิาดา้นสามญัมาจนขั้นสูงสุดแลว้ เม่ือเขา้ศึกษาในโรงเรียนนายร้อย
ทหารบกจึงควรท่ีจะใหค้วามส าคญัต่อการศึกษาวชิาการทหารอยา่งเตม็ท่ี 

 หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475ได้เพียง 2 ปี รัฐบาลได้มีการตรา
พระราชบญัญติักระทรวงกลาโหม พ.ศ.2477 เพื่อเป็นการจดักิจการทางทหารให้เป็นระบบมากข้ึน 
เช่น การจดัตั้งกรมข้ึนมาใหม่ การเพิ่มจ านวนขา้ราชการทหาร เป็นตน้ โดยรัฐบาลไดมี้การจดัตั้ง 
โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบกข้ึน เพื่อใช้เป็นโรงเรียนในการให้การศึกษาเก่ียวกบัวิทยาการสมยัใหม่  
และให้ทหารมีความรู้เก่ียวกบัเท็ฆนิคทางทหารเหมือนต่างประเทศ ซ่ึงจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้ น ได้น าแนวคิดการสร้างโรงเรียนโปลิเท็ฆนิค 
(Polytechnique) ของฝร่ังเศสมาใชเ้ป็นรูปแบบในการจดัการศึกษา โดยมองวา่ โรงเรียนเท็ฆนิคของ
ฝร่ังเศสนั้น มีวทิยาการหลายสาขานอกเหนือไปจากวทิยาการทางทหารแลว้ยงัมีการสอนวทิยาการท่ี
เก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย  การก่อตั้งโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบกของไทย ถือเป็นการ
ปรับตวัของทหารเก่ียวกบัเท็ฆนิคทหารสมยัใหม่ซ่ึงการสงครามไม่เพียงจะต่อสู้กนัในทางอาวุธ
เท่านั้น  แต่ยงัรวมถึงเทฆ็นิคทางทหาร เช่น การใชอ้าวุธเคมีในทางทหาร นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
ให้ความส าคญัในเท็ฆนิคการทหารสมยัใหม่ของไทย อนัเป็นประโยชน์ต่อกองทพัในเวลาต่อมา30 
โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบกศึกษาเพียง 5 ปี รับนกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยม 8 ของกระทรวงธรรมการ โดย
จะเนน้วชิาท่ีเก่ียวกบัเทฆ็นิคทางทหาร งานช่างเป็นหลกั และเสริมดว้ยการสอนวิชาสามญั และวิชา
ทางทหาร เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ การวธีิการจดัแถวของทหาร การใชอ้าวธุ   ทางทหาร เพื่อให้
ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบกนั้นสามารถเขา้รับราชการในกรมต่าง ๆ  ของ
กองทพับกท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัในทางทหาร  เช่น ทหารช่าง ทหารส่ือสาร เป็นตน้31ซ่ึงแตกต่างจาก
โรงเรียนนายร้อยทหารบกท่ีจะสอนเน้นเก่ียวกบัการทหารเป็นหลกั แต่ก็มีการสอดแทรกวิชาของ

                                                           

 30มูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผูห้ญิงละเอียด พิบูลสงคราม, จอมพล ป.        
พิบูลสงคราม ครบรอบศตวรรษ 14 กรกฎาคม 2540 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
และท่านผูห้ญิงละเอียด พิบูลสงคราม, 2540), 24. 
 31โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, ประวตัิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 156. 
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โรงเรียนเท็ฆนิคทางทหารเขา้ไปดว้ย เช่น วิชาทหารช่าง ทหารปืนใหญ่ เป็นตน้  แต่จะไม่เนน้วิชา
เทฆ็นิคทางทหารเหมือนในโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบกท่ี 

 2.1.5  โรงเรียนนายร้อยทหารบกในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา 

 โรงเรียนนายร้อยทหารบกมีพฒันาการมาอยา่งยาวนาน โดยก่อนท่ีสงครามมหาเอเชียบูรพา
จะเกิดข้ึนนั้น กระทรวงกลาโหมไดมี้การจดัตั้งโรงเรียนเตรียมทหารบกข้ึน32 เม่ือพ.ศ.2480 เพื่อใช้
เป็นโรงเรียนสอนพื้นฐานทางทหารใหก้บัผูท่ี้จะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเทฆ็นิคทหารบก และโรงเรียน
นายร้อยทหารบก โดยสอนพื้นฐานวิชาทางการทหาร การใช้อาวุธเบ้ืองต้น คณิตศาสตร์ 
ภาษาองักฤษ  เป็นตน้ เพื่อให้นกัเรียนเตรียมทหารบกเหล่าน้ีไดรั้บความรู้พื้นฐานก่อนการเขา้ศึกษา
ในโรงเรียนทั้งสองแห่ง 

   ช่วงเวลาระหวา่ง พ.ศ.2484 – 2488 ซ่ึงเป็นช่วงของการเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 หรือ
สงครามมหาเอเชียบูรพา กรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดรับนักเ รียนเตรียมส ารองทหารบก33 เพื่อ
แกปั้ญหาการขาดแคลนก าลงัพลชั้นผูบ้งัคบัหมวด รวมถึงการรับสมคัรนักเรียนนายร้อยหญิงข้ึน
เป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวใน พ.ศ.2485 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการใชก้ าลงัพลท่ีเป็น
สตรีในกองทพั โดยนกัเรียนนายร้อยหญิงน้ีจะมีการฝึกเช่นเดียวกบันกัเรียนนายร้อยทุกประการ แต่
เม่ือนกัเรียนนายร้อยรุ่นน้ีส าเร็จการศึกษาในพ.ศ.248734 ซ่ึงเป็นช่วงเดียวกบัการหมดอ านาจทาง
การเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงครามท าใหไ้ม่มีการรับสมคัรนกัเรียนนายร้อยหญิงอีกเลย 

 หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลงได้รวมโรงเรียนนายร้อยทหารบก และโรงเรียน               
เท็ฆนิคทหารบก เข้าด้วยกันและ เป ล่ียน ช่ือ เ ป็น  “โรง เ รียนนายร้อยพระ จุลจอมเก ล้ า 
(Chulachomklao Royal Military Academy)” เม่ือ พ.ศ.2491 และให้สังกดักบักรมยุทธศึกษา
ทหารบก กระทรวงกลาโหม การเปล่ียนช่ือดงักล่าวน้ีเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
                                                           

 32โรงเรียนเตรียมทหารบกเปิดมาจนถึง พ.ศ.2500 ก็ถูกยุบและเปล่ียนเป็นโรงเรียนเตรียม
ทหารมาจนถึงปัจจุบนั 
 33นกัเรียนเตรียมส ารองกองทพับกเปิดด าเนินการสอนในช่วงสงครามทั้งส้ิน 3 รุ่น หลงัจาก
เปล่ียนมาใช้หลกัสูตรของเวสต์ปอยด์ไดมี้การรับสมคัรรุ่นท่ี 4  เม่ือ พ.ศ.2493 และด าเนินการมา
จนถึง  รุ่นท่ี 9 ซ่ึงส าเร็จการศึกษาใน พ.ศ.2499 ซ่ึงนักเรียนนายร้อยส ารองทหารบกหลงัส าเร็จ
การศึกษาลว้นเขา้รับราชการเป็นนายทหารสัญญาบตัรแทบทั้งส้ิน 
 34กองทพับก, 100 ปีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 156.  
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พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงเป็นผูพ้ระราชทานก าเนิดโรงเรียนนายทหารสราญรมย ์และโรงเรียน
นายร้อยทหารบกตามล าดบั โดยตราประจ าโรงเรียนเป็นตราแผน่ดิน หรือ พระราชลญัฉกรประจ า
พระองคภ์ายใตพ้ระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั อีกทั้งยงัใช้ตราน้ีเป็น
เคร่ืองหมายของนกัเรียนนายร้อยในเวลาต่อมา35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 35โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, ประวตัิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 171 .   
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ตารางท่ี 1 สรุปพฒันาการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

พ.ศ. พฒันาการของโรงเรียน 

2424 ตั้งโรงเรียนทหารมหาดเล็กท่ีบริเวณพระต าหนกัสวนกุหลาบ 

2425 ตั้งโรงเรียนทหารหนา้ข้ึนท่ีบริเวณวงัสราญรมย ์

2430 ตราพระราชบญัญติัโรงเรียนทหารสราญรมย ์เพื่อจดัการจดัการการศึกษาให้มี
ความเป็นระเบียบมากข้ึน 

2441 รวมโรงเรียนทหารสราญรมย์กับโรงเรียนนายสิบทหารบกเข้าด้วยกันเป็น
โรงเรียนสอนวชิาทหารบก 

2445 แยกโรงเรียนทหารสราญรมยก์บัโรงเรียนนายสิบออกเป็นเอกเทศ และเปล่ียนช่ือ
โรงเรียนทหารสราญรมยเ์ป็น โรงเรียนนายร้อยทหารบก 

2450 โรงเรียนนายร้อยทหารแบ่งออกเป็น 2  แผนกคือ แผนกโรงเรียนนายร้อยชั้น
มัธยม ตั้ งอยู่ ริมถนนราชด า เ นิน และโรงเ รียนนายร้อยชั้ นปฐมตั้ งอยู่ ท่ี                     
วงัสราญรมย ์

2468 ยบุแผนกโรงเรียนนายร้อยชั้นมธัยมและโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม 

2477 จดัตั้งโรงเรียนเทฆ็นิคทหารบก 

2480 จดัตั้งโรงเรียนเตรียมทหารบก  

2485 ตั้งโรงเรียนเตรียมส ารองทหารบกและรับสมคัรนกัเรียนนายร้อยหญิงคร้ังแรก 

2491 รวมโรงเรียนนายร้อยทหารบก และโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบกเขา้ด้วยกนั และ
เปล่ียนนามโรงเรียนมาเป็น “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” และเปล่ียน
หลกัสูตรมาเป็นเวสตป์อยตข์องสหรัฐอเมริกา 
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2.2 การจัดการการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2430 – 2491 

 การตราพระราชบญัญติัโรงเรียนทหารสราญรมยข้ึ์นใน พ.ศ.2430 ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
จดัการศึกษาตามแบบตะวนัตก แมก่้อนหนา้น้ีจะมีการจดัตั้งโรงเรียนทหารมหาดเล็ก และโรงเรียน
ทหารหน้าและมีการฝึกทหารตามแบบยุโรปก็ตาม ทว่าโรงเรียนทั้งสองนั้นยงัไม่มีแบบแผนของ  
การจัดการการศึกษาเก่ียวกับชั้ นและรายวิชาท่ีศึกษาในโรงเรียนเท่าใดนัก เม่ือมีการตรา
พระราชบญัญติัโรงเรียนทหารสราญรมยจึ์งท าใหก้ารศึกษาของทหารบกมีระเบียบแบบแผนมากข้ึน 

  2.2.1 การจัดการศึกษาหลังการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนทหารสราญรมย์ ใน 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  ภายหลงัการตราพระราชบญัญติัโรงเรียนทหารสราญรมย์พระราชโอรสท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากประเทศในยุโรปได้เขา้มารับราชการการหลายพระองค์และจดัการศึกษาทหารให้
เป็นไปตามรูปแบบของยุโรป โดยการส่งพระราชโอรสไปศึกษาในยุโรป เร่ิมคร้ังแรกใน พ.ศ.2428 
โดยพระโอรสรุ่นแรกท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงส่งไปศึกษาในยุโรป ไดแ้ก่ 
พระองค์เจา้กิติยากรวรลกัษณ์  พระองค์เจ้าระพีพฒันศกัด์ิ  พระองค์เจา้ประวิตรวฒัโนดม และ 
พระองค์เจ้าจิระประวติัวรเดช ต่อมามีการส่งพระราชโอรสไปศึกษายงัต่างประเทศในคร้ังท่ี 2 
ภายหลงัเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ.11236 ใน พ.ศ.2436  เช่น สมเด็จเจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ  พระองค์เจา้ชาย
อาภากรเกียรติวงศ์ และ สมเด็จเจา้ฟ้าชายบริพตัรสุขุมพนัธ์  เป็นตน้ นอกจากการส่งพระราชโอรส
ไปศึกษาการทหารยงัต่างประเทศแลว้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัยงัส่งพระราชโอรส
ไปศึกษาวิชาในสาขาอ่ืน ๆ เช่น กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ อกัษรศาสตร์ ซ่ึงบรรดาพระราชโอรส
เหล่าน้ีเม่ือส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศแล้วต่างมีบทบาทส าคญัต่อการปรับปรุงประเทศใน
รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวให้ประสบความส าเร็จตามพระราชประสงค์
ในการพฒันาประเทศใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ทดัเทียมกบัชาติตะวนัตก 
                                                           

 
36วกิฤตการณ์ ร.ศ.112 เป็นเหตุการณ์ท่ีฝร่ังเศสส่งเรือมาปิดแม่น ้ าเจา้พระยา และน าเรือแล่น

เขา้มายงักรุงเทพฯ  รวมทั้งยงับงัคบัให้สยามมอบดินแดนฝ่ังซ้ายแม่น ้ าโขง และจ่ายเงินค่าปรับจาก
ความเสียหายจากการสู้รบท่ีแขวงค าม่วนเป็นจ านวน 2  ลา้นฟรังส์ โดยให้สยามยอมรับขอ้เสนอ
ภายใน 48 ชั่วโมง จนสยามต้องยอมรับข้อเสนอของรัฐบาลในการยกสิทธิต่าง ๆ เหนือฝ่ังซ้าย            
แม่น ้ าโขงให้กบัฝร่ังเศส และนอกจากน้ีฝร่ังเศสยงัยึดจนัทบุรี และตราดยงัเป็นหลกัประกนัจนกว่า 
สยามจะปฏิบติัตามสัญญาต่าง ๆ จนครบ 
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  พระราชโอรสท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการจดัการศึกษาของทหารในท่ีน้ีจะยกตวัอยา่ง
ท่ีส าคญั 2 พระองคคื์อพระเจา้ลูกยาเธอ พระองคเ์จา้จิระประวติัวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช 
และสมเด็จฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษภู์วนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ 

  1.พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช  : 
ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ท่ี 17 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว กบัเจา้จอมมารดา
ทบัทิม ประสูติเม่ือวนัท่ี 7  พฤศจิกายน พ.ศ.2419 ทรงมีพระขนิษฐาและพระอนุชาร่วมเจา้จอม
มารดาอีก 2 พระองค์คือ พระเจา้ลูกเธอ พระองค์เจา้หญิงประเวศวรสมยั และพระเจา้ลูกยาเธอ
พระองคเ์จา้วฒิุไชยเฉลิมลาภ พระองคเ์จา้จิระประวติัทรงเป็นพระราชโอรสรุ่นแรกท่ีเสด็จไปศึกษา
ในทวปียโุรปใน พ.ศ.2428 ร่วมกบัพระเจา้พี่ยาเธออีก 3 พระองคซ่ึ์งกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

  พระองค์เจ้าจิระประวติัฯ ทรงเข้ารับการศึกษาวิชาทหารท่ีประเทศเดนมาร์ก      
ตามค าชักชวนของพระเจ้าคริสเตียนท่ี 9 แห่งเดนมาร์ก ซ่ึงได้ทรงชักชวนให้พระบาทสมเด็จ      
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวให้ส่งพระราชโอรสพระองค์ใดพระองค์หน่ึงไปศึกษาท่ีเดนมาร์ก โดย
รัชกาลท่ี 5 ทรงเห็นวา่การฝึกทหารในประเทศเดนมาร์กมีแบบอยา่งท่ีดี เพราะราษฎรทุกคนตอ้งเขา้
รับการเกณฑ์ทหารท่ี37เม่ือส าเร็จการศึกษาทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็นนายร้อยตรีแห่ง
กองทพับกประเทศเดนมาร์ก และทรงเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนชั้นสูงส าหรับนายทหารทัว่ไปของ
เดนมาร์ก นอกจากน้ียงัทรงสอบเขา้กรมทหารปืนใหญ่ของเดนมาร์ก และทรงออกไปฝึกราชการใน
กรมทหารปืนใหญ่สนามของประเทศเดนมาร์กอยูร่ะยะหน่ึง38หลงัส าเร็จการศึกษาจากเดนมาร์กแลว้ 
ทรงเข้ารับราชการในกรมยุทธนาธิการ ต่อมาทรงด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการกรมยุทธนาธิการ                         
ปลดักองทพับก เสนาธิการทหารบก และเสนาบดีกระทรวงกลาโหม นอกจากน้ีท่านยงัด ารง
ต าแหน่งจอมพลองคแ์รกของกองทพับกอีกดว้ย 

                                                           

 
37พาช่ืน สมค านึง, “ความส าคญัของการศึกษาของพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ         

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการปรับปรุงบา้นเมืองตามแบบตะวนัตก” (วิทยานิพนธ์ปริญญา     
อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2520), 201. 
 

38
 สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, พระประวัติจอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง

นครไชยศรีสุรเดช, 20. 
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  ต่อมาพระองค์เจา้จิระประวติัฯ ทรงจดัตั้งกรมเสนาธิการทหารบก39และทรงด ารง
ต าแหน่งเสนาธิการทหารบกองคแ์รกดว้ย กรมน้ีจะท าหนา้ท่ีควบคุมเก่ียวกบัการศึกษาของทหารบก
ในการจดัการศึกษาของกรมยุทธศึกษาและโรงเรียนสอนวิชาทหารบก (พ.ศ.2441 - 2445)40จะผลิต
ต าราให้กบักระทรวงกลาโหมและกรมต่าง ๆ ท่ีสังกดักระทรวงกลาโหม  รวมถึงการควบคุมและ
ผลิตเก่ียวกบัแผนท่ีทางทหาร เป็นตน้41นอกจากน้ีพระองคท์รงยา้ยกรมยุทธศึกษาจากเดิมเคยสังกดั
ในกรมยทุธนาธิการใหม้าสังกดักรมเสนาธิการทหารบก เพื่อสะดวกต่อการบงัคบับญัชาเก่ียวกบัการ
จดัการการศึกษาใหใ้หเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

  การปรับปรุงกองทพัของพระองค์เจา้จิระประวติัฯ ในขั้นตอนต่อมา คือ ปรับปรุง
กองทพัใหเ้ป็นไปตามแบบอยา่งของตะวนัตก โดยการเปล่ียนช่ือกรมทหารต่างๆ คือ กรมทหารลอ้ม
วงั เป็น กรมทหารบกราบท่ี 2  กรมทหารฝีพาย เป็น กรมทหารบกราบท่ี 3 และกรมทหารหนา้ เป็น 
กรมทหารบกราบท่ี 442รวมถึงการจดัเป็นกองร้อย กองพนั และกองพลจนถึงกองทพัตามล าดบั และ
การจดัตั้ งเหล่าได้แก่ทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารพราน ทหารพาหนะ และทหาร
พยาบาล43 นอกจากน้ีพระองคเ์จา้จิระประวติัยงัทรงพยายามขยายอ านาจในการป้องกนัประเทศให้
กวา้งขวาง กล่าวคือมีการจดัตั้งกรมบญัชาการทหารบกประจ ามณฑลต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคท่ีมี

                                                           

 
39โดยกรมเสนาธิการจะข้ึนตรงต่อกรมยุทธนาธิการ กรมทั้งสองจะมีกระทรวงกลาโหม

ก ากบัดูแลอีกทอดหน่ึง 
 

40ช่วงท่ีพระองค์เจ้าจิระประวติัทรงเข้ารับราชการในกรมยุทธนาธิการนั้น เป็นช่วงท่ี
โรงเรียนทหารสราญรมยเ์ปล่ียนมาเป็นโรงเรียนสอนวชิาทหารบกเม่ือ พ.ศ.2441  
 

41โกวิท วงศ์สุรวฒัน์, พวงเพชร  สุรัตนกวีกุล และ เฌอมาลย ์ราชภณัฑารักษ์, การพัฒนา
ทางการทหารของประเทศไทย จาก พ.ศ.2435 – 2475, 83.   
 

42พาช่ืน สมค านึง, “ความส าคญัของการศึกษาของพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ         
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัในการปรับปรุงบา้นเมืองตามแบบตะวนัตก”, 211. 
 

43แจ่มจนัทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทพับกของไทยตามแบบตะวนัตก ตั้ งแต่         
พ.ศ.2394 – 2475” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2519), 210.   
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ความส าคญัทางยทุธศาสตร์ เช่น มณฑลนครราชสีมา ราชบุรี นครสวรรค ์พิษณุโลก  พายพั ปราจีน 
เป็นตน้44และทหารท่ีไดรั้บการเกณฑจ์ะเขา้ประจ าการในมณฑลต่าง ๆ ตามท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึน 

  ต่อมาใน พ.ศ.2444 พระองค์เจ้าจิระประวติัทรงได้รับพระราชทานยศเป็น          
นายพลตรี และทรงด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการกรมยทุธนาธิการแทนสมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยาภาณุ-
พนัธุวงศ์วรเดชซ่ึงข้ึนต ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมท่ีวา่งลง พระองค์เจา้จิระประวติัฯ 
ในฐานะผูบ้ญัชาการกรมยุทธนาธิการจึงไดท้รงเพิ่มต าแหน่งเจา้หน้าท่ีท าแผนท่ีนายทหารตรวจ
ระยะทางและการเดินทาง 

  ในการจัดการศึกษาของพระองค์ เจ้าจิระประวติันั้ น พระองค์ทรงด าเนินการ
ปรับปรุงการศึกษาในโรงเรียนสอนวิชาทหารบก (พ.ศ.2441 – 2444) โดยการเพิ่มจ านวนนกัเรียนท่ี
จะเข้าศึกษาพร้อมกับการเพิ่มรายวิชาท่ียงัไม่เคยสอน เช่น วิชาทหารปืนใหญ่ วิชาสรรพาวุธ               
วิชาป้อมค่าย โดยวิชาเหล่าน้ีพระองค์เจา้จิระประวติัฯ ทรงสอนดว้ยพระองค์เอง45โดยเฉพาะวิชา
ทหารปืนใหญ่ซ่ึงเป็นวชิาท่ีพระองคท์รงช านาญและมีประสบการณ์ในดา้นน้ี เน่ืองจากพระองคท์รง
เคยรับราชการในกรมทหารปืนใหญ่ของประเทศเดนมาร์ก อีกทั้งพระองค์ยงัทรงเคยศึกษาใน
โรงเรียนเสนาธิการทหารของเดนมาร์กจึงท าใหพ้ระองคน์ าความรู้มาเผยแพร่ให้กบันกัเรียนนายร้อย
เพื่อใหน้กัเรียนนายร้อยเหล่าน้ีมีความรู้เพิ่มข้ึนไปอีกระดบัหน่ึง และในส่วนของการฝึกทหารนั้นใน
สมัยท่ีผ่าน ๆ มามกัมีปัญหาเก่ียวกับวิธีการฝึก กล่าวคือ ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอม-        
เกลา้เจา้อยู่หัวไดมี้การจา้งทหารชาวองักฤษเขา้มาเป็นครูฝึกจึงท าให้รูปแบบการทหารทั้งในเร่ือง
ค าสั่งในแถวทหารจึงใช้เป็นค าสั่งภาษาองักฤษเร่ือยมา46ต่อมาไดมี้การเปล่ียนวิธีการออค าสั่งเป็น
ภาษามคธ แต่ก็ใชอ้อกค าสั่งเพียงค าสั่งท่าปืน วนัทยาวุธเท่านั้น แต่ใชฝึ้กหดัแถวไม่ได ้ดงันั้น ค าสั่ง

                                                           

 
44จิตราภรณ์  ไชยกัณฑา, “การจดัราชการทหารในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปก -             

เกลา้เจา้อยูห่วั(พ.ศ.2486 - 2477)”, 168. 
 

45โกวิท วงศสุ์รวฒัน์, พวงเพชร  สุรัตนกวีกุล และ เฌอมาลย ์ราชภณัฑารักษ,์  การพัฒนา
ทางการทหารของประเทศไทย จาก พ.ศ.2435 – 2475, 149. 
 

46ช่วงตน้รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดมี้การจา้งครูฝึกชาวฝร่ังเศสมา
แทนครูชาวองักฤษท่ีลาออกไป ท าให้ทหารบางคนเกิดความสับสนในค าสั่งเน่ืองจากยงัคุน้เคยกบั
การรับค าสั่งเป็นภาษาองักฤษท าให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดมี้ค าสั่งยา้ยครูชาว
ฝร่ังเศสคนดงักล่าวไปประจ าในหน่วยอ่ืน และให้ทหารท่ีคุน้เคยกบัการออกค าสั่งเป็นภาษาองักฤษ
เขา้มาฝึกแทน           
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ของทหารในการฝึกหัดแถวจึงมีการฝึกหัดโดยการใช้ค  าสั่งเป็นภาษาอังกฤษ ต่อมาได้มีการ
เปล่ียนแปลงค าสั่งเป็นภาษาไทยเร่ือยมาจนมีการตั้งกรมยุทธนาธิการข้ึนไดมี้การเปล่ียนแปลงแบบ
แผนหลายอยา่ง รวมถึงการออกค าสั่งเป็นภาษาไทย47 ส่วนการฝึกหดัยงัไม่มีการฝึกเก่ียวกบัยุทธวิธี
ต่าง ๆ พระองคเ์จา้จิระประวติัฯ ทรงเร่ิมคิดวิธีท่ีฝึกหดัทหาร โดยทรงแต่งต ารา และการเตรียมการ
รบเพื่อออกรบในสถานการณ์จริง 48เห็นได้จากการจัดให้มีการประลองยุทธ์ข้ึนท่ีทุ่งพญาไท                 
ใน พ.ศ.2452 เพื่อแสดงให้เห็นความเกรียงไกรของกองทพัสยามในเวลานั้น ซ่ึงเพียบพร้อมไปดว้ย     
ระเบียบวินัย เคร่ืองยุทธภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการและการฝึกกระบวนรบตามแบบตะวนัตก 49            
การประลองยุทธ์คร้ังน้ีมีความส าคญัต่อกองทพัสยาม เพราะเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่า กองทพัของ
สยามมีการปฏิรูปทหารใหเ้ป็นไปตามแบบตะวนัตกมากกวา่สมยัท่ีผา่น ๆ มา  

  2.สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ : ประสูติเม่ือ
วนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2426 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว และ
สมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ พระชนนีพนัปีหลวง ทรงมีพระเชษฐาภคินีและพระอนุชา
ร่วมพระชนกชนนีเดียวกนัทั้งส้ิน 8 พระองค ์ ไดแ้ก่ สมเด็จฯ เจา้ฟ้าพาหุรัดมณีมยั  สมเด็จฯ เจา้ฟ้า
วชิราวุธ สยามมงกุฎราชกุมาร (ต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว) สมเด็จฯ เจา้ฟ้า
ตรีเพ็ชรุตม์ธ ารง สมเด็จฯ เจ้าฟ้าศิ ริราชกกุธภัณฑ์ สมเด็จฯ  เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธกรม                  
ขุนนครราชสีมา สมเด็จฯ เจา้ฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพช็รบูรณ์อินทราชยั และสมเด็จฯ เจา้ฟ้า
ประชาธิปกศกัดิเดชน์ กรมขนุสุโขทยัธรรมราชา (พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั)  

  เม่ือคร้ังทรงพระเยาวท์รงศึกษาในพระบรมมหาราชวงั พระชนมายุ 14 พรรษา
เสด็จไปศึกษาภาษาท่ีประเทศองักฤษ ต่อมาทรงเขา้ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็ก Corps de 
Pages ประเทศรัสเซียพร้อมกบันายพุ่ม สาคร50ซ่ึงไดส้อบชิงนกัเรียนทุนหลวงเขา้รับการศึกษา
พร้อมกบัสมเด็จฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษใ์นโรงเรียนทหารมหาดเล็กของรัสเซียดว้ย โดยทั้งสองไดรั้บการ

                                                           

 
47จอมพลเจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรี, ประวัติการของจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี 

(กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2504),  138. 
 

48แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ ,“การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้ งแต่         
พ.ศ.2394 – 2475”, 211.   
 

49ศนัสนีย ์วรีะศิลป์ชยั, เจ้าฟ้าเจ้าชายในพระพุทธเจ้าหลวง (กรุงเทพฯ : มติชน, 2559), 8. 
 

50พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์, เจ้าชีวิต : พงศาวดาร 9 รัชกาลแห่ง                    
ราชวงศ์จักรี, 258. 
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ดูแลจากราชส านกัของพระเจา้ซาร์นิโคลสัท่ี 2 และอ านวยความสะดวกในขณะท่ีศึกษาการทหารอยู่
ในประเทศรัสเซีย ใน พ.ศ.2445 สมเด็จฯเจา้ฟ้าจกัรพงษ์ และนายพุ่ม ส าเร็จการศึกษา และไดรั้บ
พระบรมราชานุญาตเขา้รับราชการในกรมทหารมา้ฮุสซาร์ของรัสเซีย ในเวลาต่อมาสมเด็จฯ เจา้ฟ้า
จกัรพงษ ์ทรงส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกของรัสเซียและเสด็จกลบัสยามรับ
ราชการเม่ือพ.ศ.2448 ในต าแหน่งผูช่้วยผูบ้ญัชาการกรมยุทธนาธิการ และทรงเป็นผูมี้บทบาทใน
การพฒันากิจการทางทหารในเวลาต่อมา ส่วนนายพุ่ม สาครก็ยงัคงรับราชการในกรมทหารมา้ฮุซ
ซาร์เช่นเดิม 

  หลงัส าเร็จการศึกษาจากประเทศรัสเซีย พระองคท์รงเขา้รับราชการในกองทพัและ
ทรงเล็งเห็นถึงความส าคญัของการมีอากาศยาน จึงไดท้รงจดัตั้งกิจการการบินข้ึน โดยให้ข้ึนตรงกบั
แผนกหน่ึงในกองทพับก เม่ือ พ.ศ.2454 ภายหลงัพิธีพระราชทานเพลิงพระศพของสมเด็จฯ พระศรี-
พชัรินทรา บรมราชินีนาถเม่ือ พ.ศ.2463 สมเด็จฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษ์ไดท้รงลาออกจากราชการทหาร
จากนั้นไดท้รงเสด็จประพาสแหลมมลายูในวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2463 และในวนัท่ี 13 มิถุนายน 
พ.ศ.2463 เสด็จทิวงคตดว้ย  พระอาการประชวรไข ้และลุกลามเป็นพระบปัผาสะ (โรคปอดบวม)   
ณ ประเทศสิงคโปร์ ขณะมีพระชนมายไุด ้37 พรรษา 

  การจัดการศึกษา : หลงัจากด ารงต าแหน่งผูช่้วยผูบ้ญัชาการกรมยุทธนาธิการได ้                   
เพียง 5 เดือน สมเด็จฯเจ้าฟ้าจกัรพงษ์ได้ยา้ยมาด ารงต าแหน่งผูบ้ ัญชาการโรงเรียนนายร้อย    
ทหารบก51ใน พ.ศ.2449  ต่อมาใน พ.ศ.2452 พระองคย์งัทรงด ารงต าแหน่งเสนาธิการทหารบก และ
เจา้กรมยทุธศึกษาอีกต าแหน่งท าใหท้รงมีอ านาจอยา่งเตม็ท่ีในเร่ืองการศึกษาและ   การปกครองของ
นกัเรียนนายร้อย ทรงเร่ิมการปรับปรุงการศึกษาของนกัเรียนนายร้อยโดยการขยายชั้นเรียนและ     
จดัการศึกษาของนักเรียนนายร้อยเสียใหม่ กล่าวคือ พระองค์ทรงแยกโรงเรียนนายร้อยทหารบก
ออกเป็น 2 แผนกคือ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม และโรงเรียนนายร้อยชั้นมธัยม และมีการแยก
รายวชิาสอนในโรงเรียนทั้งสองไวอ้ยา่งชดัเจน และความแตกต่างของโรงเรียนทั้งสองแห่งคือ จะมี
การสอนวิชาค านวณวิธี และวิชาตรีโกณมิติในโรงเรียนนายร้อยชั้นมธัยมนอกเหนือไปจากวิชา
พื้นฐาน ส่วนโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐมจะเพิ่มวิชาหลกัการปกครองของไทยและต่างประเทศ และ
วิชาเรขาคณิตก็จะสอนโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐมเท่านั้น นอกเหนือไปจากการสอนวิชาพื้นฐาน    
ต่าง ๆ เช่น วิชาภาษาไทย วิชาวาดเขียน ภูมิศาสตร์แลว้ วิชาท่ีโรงเรียนนายร้อยทั้งสองแห่งจะสอน

                                                           

 
51โรงเรียนสอนวชิาทหารบก (2441 – 2445) ถูกเปล่ียนมาเป็นโรงเรียนนายร้อยทหารบกมา

ตั้งแต่ พ.ศ.2445 เป็นตน้มา  
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เหมือนกนัคือ วชิาพงศาวดารเพื่อเป็นการปลูกฝังความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ และความส าคญัของ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีอยูคู่่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน52การเพิ่มวิชาพงศาวดาร
นั้นเกิดจากความคิดของพระองคเ์จา้จิระประวติัฯ ก่อนหนา้น้ีการสอนในโรงเรียนทหารมหาดเล็ก 
โรงเรียนทหารหน้า โรงเรียนทหารสราญรมย ์และโรงเรียนสอนวิชาทหารบกต่างก็ไม่มีการสอน
วิชาพงศาวดารเลยแมแ้ต่แห่งเดียว เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนเหล่าน้ีจะเน้นในเร่ืองของ     
การปูพื้นฐานทางวิชาทหาร และวิชาสามญัพื้นฐาน เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภูมิศาสตร์ เท่านั้น              
ถือเป็นความเปล่ียนแปลงอีกประการหน่ึงของรายวชิาท่ีศึกษาของโรงเรียนนายร้อยทหารบก 

  นอกจากการขยายโรงเรียนออกเป็น 2 แผนกแลว้ สมเด็จฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษ์ยงัทรง
ก าหนดคุณสมบัติ เพิ่มเติมของผู ้ท่ีจะ เข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบกทั้ ง  2 แผนก                
จากเดิมเม่ือคร้ังพระองค์เจา้จิระประวติัฯ ด ารงต าแหน่งเสนาธิการว่า 1.ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรม
เสนาธิการ 2.ไม่เคยกระท าการใด ๆ ท่ีเสียช่ือเสียง  3.ปราศจากโรคและความพิการ มีร่างกาย
แข็งแรง  4.มีมารยาทเรียบร้อย  และ5.สามารถสอบในรายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ตามท่ี
กรมยุทธศึกษาไดก้ าหนดไว ้สมเด็จฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษท์รงก าหนดคุณสมบติัเพิ่มอีกหน่ึงประการคือ 
ผูท่ี้ยื่นใบสมัครนั้นจะต้องมีข้าราชการสัญญาบัตรเป็นผูน้ าและรับรอง ซ่ึงถือเป็นข้อจ ากัดให้
นกัเรียนเขา้ศึกษาในโรงเรียน53เพราะพระองค์ทรงมองว่าควรให้ผูท่ี้มีความสามารถเขา้ศึกษาใน
โรงเรียนนายร้อยทหารและเพื่อเป็นการคดักรองบุคคลท่ีจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนดงักล่าวอีกดว้ย 

  สมเด็จฯเจา้ฟ้าจกัรพงษ์ทรงให้ความส าคญัต่อการสอนนกัเรียนนายร้อย โดยทรง
ด าเนินการสอนนักเรียนนายร้อยเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง ซ่ึงวิธีการสอนคือ การให้นักเรียน              
นายร้อยรู้จกัใชไ้หวพริบในการคิด และใหน้กัเรียนนายร้อยศึกษาจากต าราประกอบการเรียนทุกคร้ัง 
และแสดงความคิดเห็นต่อเน้ือหาวิชาท่ีทรงสอน กล่าวคือ ในวิชาท่ีทรงสอนนั้นจะมีการอธิบาย
เพิ่มเติมในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการปกครองของประเทศต่าง ๆ ควบคู่ไปดว้ย  นอกจากน้ีพระองค์ยงั
ทรงสนับสนุนในการแปลต ารา และการเขียนต าราทางทหาร และน าต าราเหล่าน้ีมาใช้บรรยาย

                                                           

 
52กองทพับก, 100 ปีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 68 - 69. 

 
53โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, ประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (พระนคร : 

ม.ป.ท. ), 35.  
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ให้กับนักเรียนนายร้อยเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนเหล่าน้ีอีกด้วย54 นอกจากน้ี 
พระองค์ยงัทรงให้ความส าคญัต่อการปลูกฝังความคิดของนักเรียนนายร้อยเก่ียวกบัหน้าท่ีอนัพึง
ปฏิบัติต่อชาติบ้านเมืองด้วย55ซ่ึงในสมยัท่ีผ่าน ๆ มานั้น ยงัไม่มีการสอนเก่ียวกับแนวคิดการ
ปกครองของต่างประเทศในโรงเรียนนายร้อยทหารบก แต่เม่ือสมเด็จฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษ์ทรงเขา้มา
เป็นพระอาจารย์แล้วจึงน าวิชาเหล่าน้ีเข้ามาซ่ึงถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางความคิดเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองท่ีไม่ได้มีแต่เฉพาะการปกครองในรูปแบบกษตัริยเ์ท่านั้น จึงนบัว่าบทบาท
ของสมเด็จฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษ์ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในการสอน คือ ให้นกัเรียนมีการถกเถียง 
และแสดงความคิดเห็นมากข้ึน รวมถึงเป็นการเปิดโลกทศัน์ของนักเรียนนายร้อยต่อแนวคิดทาง
การเมือง ซ่ึงเม่ือนกัเรียนเหล่าน้ีส าเร็จการศึกษาไดมี้การเขียนบทความโตเ้ถียงเก่ียวกบัแนวคิดทาง
การเมืองกบัพระองคล์งตีพิมพใ์นวารสารยุทธโกษ56อยูบ่่อยคร้ัง ซ่ึงบทความท่ีตีพิมพล์งในหนงัสือ
ยุทธโกษเร่ิมมีมากข้ึนหลงั พ.ศ.2449 หลงัจากท่ีสมเด็จฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษเ์สด็จกลบัมารับราชการใน
กองทพั และทรงสนบัสนุนใหท้หารมีความต่ืนตวัในการน าความรู้มาตีพิมพล์งในยุทธโกษ57 เพื่อน า
ความรู้เก่ียวกับการทหารเผยแพร่ให้กับนายทหารในกองทัพให้ได้รับความรู้เพิ่มมากข้ึน                      
และสมเด็จฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษ์ ก็เขียนบทความลงในยุทธโกษด้วย ซ่ึงโดยส่วนใหญ่บทความของ
พระองคจ์ะเป็นบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทหาร หลกัยุทธศาสตร์ และการรบ เช่น บทความเร่ือง 
พงษาวดารความเปล่ียนแปลงในวิธีการท าสงคราม 58ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงทาง

                                                           

 
54ศิรินันท์ บุญศิริ, “บทบาททางการทหารและการเมืองของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง

พิษณุโลกประชานาถ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2523) , 57.    
 

55อจัฉราพร  กมุทพิสมยั, “กบฏ ร.ศ.130 : ศึกษากรณีการปฏิรูปทางการเมืองการปกครอง 
และกลุ่มทหารใหม่” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2524), 62. 
 

56ยุทธโกษเป็นหนังสือพิมพ์ท่ีส าคญัของของทพับก ฉบบัแรกออกจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี  21 
กนัยายน ร.ศ. 111 (พ.ศ.2435)  โดยมีรูปแบบตามหนงัสือ อามี แอนด์ เนวี แมกกาซีน (Army and 
Navy Magazine) ของประเทศองักฤษ โดยในระยะแรกจะมีการออกจ าหน่ายทุก 7 วนั และจ าหน่าย
ใหแ้ก่พระบรมวงศานุวงศก์บัขา้ราชการฝ่ายทหารซ่ึงเป็นกลุ่มหลกัท่ีอ่านหนงัสือยทุธโกษ 
 

57เร่ืองเดียวกนั. 
 

58สมเด็จเจา้ฟ้าพิษณุโลกประชานาถ, “พงษาวดารความเปล่ียนแปลงในการท าสงคราม,”  
ยุทธโกษ  17, 11 (สิงหาคม 2452) : 937 – 958.   
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การทหารในเร่ืองยุทธวิธี อาวุธ และวิธีการจดัการของทหาร โดยทรงยกตวัอย่างอาณาจกัรท่ีมี
ความส าคญัทางทหาร เช่น อียปิต ์กรีก โรมนั เป็นตน้ เพื่อให้ผูอ่้านไดเ้ห็นถึงพฒันาของการรบ และ
ยุทธวิธีการรบของอาณาจกัรต่าง ๆ ท่ีส าคญัของโลกเพื่อให้นายทหารในกองทพัได้รับรู้ถึงความ
เปล่ียนแปลงทางยุทธวิธีการรบของอาณาจกัรนั้น ๆ นอกจากน้ียงัมีบทความเร่ือง ค าแนะน าในการ
ประลองยุทธ์กองผสม59ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบั  การวางยุทธศาสตร์การทหาร และรูปแบบของการรบ 
โดยน าหลกัการผสมผสานของกองทหารในหน่วยต่าง ๆ เช่น ทหารมา้ ทหารช่าง มารวมกนัและ
ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของทหารในการออกรบยามมีสงคราม เป็นตน้ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า
พระองคท์รงให้ความส าคญัต่อการสอน  นกัเรียนนายร้อยและการเผยแพร่ความรู้ทางทหารให้กบั
ทหารในกองทพัไดท้ราบความรู้ใหม่ ๆ ในส่ิงท่ีพวกเขาไม่เคยรับรู้มาก่อน  

  นอกจากน้ีสมเด็จฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษ์ทรงจดัตั้งโรงเรียนเสนาธิการข้ึนใน พ.ศ.2452 
เพื่อใช้เป็นโรงเรียนในการต่อยอดความรู้จากโรงเรียนนายร้อยทหารบก และถือว่านายทหาร   
เสนาธิการเป็นนายทหารท่ีส าคญัหน่วยหน่ึงของกองทพั60และจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างนายทหารเพื่อให้
มีความรู้เก่ียวกับยุทธศาสตร์และหลักการสงครามในการเตรียมการเก่ียวกับการวางแผน
ประสานงานตามสถานการณ์ให้บรรลุเป้าหมายไดท้นัเวลาและถูกตอ้ง 61ส าหรับรายวิชาท่ีศึกษาใน
โรงเรียนเสนาธิการนั้นจะมีความคลา้ยคลึงกบัรายวชิาท่ีศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก กล่าวคือ 
จะมีการศึกษาในวชิาพื้นฐาน เช่น วชิาคณิตศาสตร์ วิชาพงศาวดาร วิชาพิชยัสงคราม วิชาภูมิศาสตร์ 
เป็นตน้ แต่เน้ือหาท่ีศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการจะมีความลึกซ้ึงกว่ารายวิชาท่ีศึกษาในโรงเรียน   
นายร้อยทหารบก และให้นายทหารเหล่าน้ีมีความเช่ียวชาญสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่ง   
เสนาธิการได้62นอกจากน้ียงัเป็นการต่อยอดองคค์วามรู้ทางทหารอีกขั้นตอนหน่ึง และความแตกต่าง
ระหว่างโรงเรียนนายร้อยทหารบกและโรงเรียนเสนาธิการคือ โรงเรียนนายร้อยทหารบก
เปรียบเสมือนเป็นโรงเ รียนท่ีปูพื้ นฐานทางทหารและวิชาสามัญทั่วไปให้กับผู ้ท่ี ศึกษา                      

                                                           

 
59สมเด็จเจา้ฟ้าพิษณุโลกประชานาถ,  “ค าแนะน าในการประลองยุทธ์ผสม,” ยุทธโกษ 18, 5  

(กุมภาพนัธ์ 2452) : 499 – 590. 
 

60ศิรินันท์ บุญศิริ, “บทบาททางการทหารและการเมืองของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถ, 51.    
 

61กนกวลี ชูชยัยะ, “พฒันาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ.2475 – 2524”, 93.  
 

62
 เร่ืองเดียวกนั, 23. 
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ส่วนโรงเรียนเสนาธิการทหารจะสอนความรู้ทางทหารเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้หลังจากจบ
การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกแลว้  

  2.2.2 การจัดการการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                         
ถึง ก่อนการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

  รัชสมยัพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวนั้น เป็นรัชสมยัท่ีโรงเรียนนายร้อย
ทหารบกยงัคงแบ่งออกเป็น 2 แผนกคือ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม และโรงเรียนนายร้อยชั้นมธัยม 
โดยการจัดการการศึกษาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงก่อนการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ไดมี้การปรับปรุงการศึกษาของนกัเรียนนายร้อยดงัน้ี 

  การปรับปรุงการทหาร : ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว 
ได้ มี ก ารป รับป รุงโครงส ร้ า งของกองทัพโดยการแยกกรมทหาร เ รือออกไปตั้ ง เ ป็น                         
กระทรวงทหารเรือ และยุบกรมยุทธนาธิการลงให้กระทรวงกลาโหมด าเนินการเฉพาะแต่กิจการ
ทางทหารบกเท่านั้น63และกรมยทุธศึกษาใหส้ังกดักรมเสนาธิการเช่นเดิม 

  โรงเรียนนายร้อยทหารบกได้มีการจัดการศึกษาคือ ได้มีการจัดตั้ งโรงเรียน             
นายร้อยชั้นปฐมข้ึนเพื่อศึกษาเฉพาะวิชาสามญัเพียงอย่างเดียว ส่วนวิชาทหารและการฝึกกระบวน
ยุทธทางทหารจะศึกษาเฉพาะโรงเรียนนายร้อยชั้นมธัยมเท่านั้ น64ซ่ึงแต่เดิมโรงเรียนนายร้อย
ทหารบกชั้นปฐม และโรงเรียนนายร้อยทหารบกชั้นมธัยมจะมีการศึกษาวิชาสามญั  เช่น วิชา
ค านวณวิธี วิชาตรีโกณมิติ เป็นตน้ โดยเปล่ียนให้วิชาเหล่าน้ีไปศึกษาในโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม
ทั้งหมด ซ่ึงหมายความว่า โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐมจะศึกษาวิชาสามญั และโรงเรียนนายร้อยชั้น
มธัยมศึกษาเฉพาะวิชาทหารเท่านั้น เพื่อให้ผูศึ้กษาในโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐมไดศึ้กษาวิชาสามญั
เป็นวิชาพื้นฐานไดอ้ย่างเต็มท่ี และเม่ือเขา้ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยชั้นมธัยมแลว้ก็จะศึกษาและ
ทุ่มเทใหก้บัวชิาทหารไดอ้ยา่งเตม็ท่ีเช่นกนั 

  ปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อการจัดการการศึกษาในช่วงรัชกาลของพระบาทสมเด็จ       
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัคือ กบฏ ร.ศ.130 ซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น การท่ีทหารถูกหม่ิน

                                                           

 
63แจ่มจนัทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทพับกของไทยตามแบบตะวนัตก ตั้ งแต่         

พ.ศ.2394 – 2475”, 248.   
 

64โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, 100 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 58. 
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เกียรติโดยการเฆ่ียนจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนนายร้อย กับทหารมหาดเล็ก               
ของพระยพุราช (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั) การปกครองในระบบกษตัริยซ่ึ์งถูกมอง
วา่เป็นการปกครองท่ีลา้สมยั  เป็นตน้        

  คณะกบฏประกอบดว้ย ร้อยเอกขุนทวยหาญพิทกัษ์ (เหล็ง ศรีจนัทร์) นายแพทย์
ประจ าพระองคข์องสมเด็จฯ เจา้ฟ้าพิษณุโลกประชานาถ และนายทหารอีกจ านวนหน่ึง ไดว้างแผน
ก่อการเปล่ียนแปลงการปกครอง โดยมีความคิดท่ีจะเปล่ียนสยามไปปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐ 
โดยให้ทูลเชิญพระองค์เจา้ระพีพฒันศกัด์ิข้ึนเป็นประธานาธิบดี หรืออีกกลุ่มหน่ึงจะคงสถาบนั
กษตัริยไ์วแ้ละใหทู้ลเชิญสมเด็จฯ เจา้ฟ้าพิษณุโลกประชานาถ หรือ สมเด็จฯ เจา้ฟ้าบริพตัรสุขุมพนัธ์ 
เป็นกษตัริยภ์ายใตรั้ฐธรรมนูญ ซ่ึงในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงฝึกเสือ
ป่าอยูท่ี่ พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม แต่ ร้อยเอกยุทธ คงอยู ่หน่ึงในคณะผูก่้อการเกรง
กลวัความผิดจึงน าความไปทูลหม่อมเจา้พนัธ์ประวติั  เกษมสันต์ และน าความกราบทูลสมเด็จฯ     
เจา้ฟ้าพิษณุโลกประชานาถในฐานะเสนาธิการทหารบกให้ทรงทราบ  ต่อมาคณะกบฏทั้งหมดถูก
จบักุมได้ในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ ซ่ึงร้อยเอกขุนทวยหาญพิทกัษ์  ร้อยโทจรูญ ณ บางช้าง และ        
ร้อยตรีเจือ ศิลาอาสน์ถูกพิพากษาจ าคุกตลอดชีวิต (ลดโทษจากการประหารชีวิต) ผูร่้วมก่อการอีก 
12 คนไดรั้บโทษจ าคุก  12 ปี ส่วนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งนอกเหนือจากน้ีใหร้อลงอาญา 

  ภายหลังการเกิดกบฏ ร.ศ.130 ท าให้โรงเรียนนายร้อยทหารบกต้องถอนวิชา
การเมืองการปกครองท่ีเคยสอนในโรงเรียนนายร้อยทหารบกออกไปจากรายวิชาท่ีนกัเรียนนายร้อย
ต้องศึกษา65อนัเน่ืองมาจากทางกระทรวงกลาโหมมองวิชาน้ีจะส่งผลต่อความคิดของนักเรียน       
นายร้อย เพราะการปกครองของประเทศต่าง ๆ  นั้ นไม่เหมือนการปกครองของสยาม และ        
ทหารส่วนหน่ึงตอ้งการเห็นความเปล่ียนแปลงของบา้นเมืองให้เหมือนกบันานาอารยะประเทศ                  
อยา่งไรก็ตาม แม ้จะถอนวชิาดงักล่าวออกไปจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกแลว้แต่ทหารบางส่วนท่ี
ไปศึกษาในต่างประเทศยงัคงได้รับความคิดเก่ียวกับการปกครองในรูปแบบต่าง ๆ จนน ามาสู่            
การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ซ่ึงจะกล่าวต่อไป 

  นอกจากการปรับปรุงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาท่ีศึกษาในโรงเรียนนายร้อยแลว้ 
ยงัมีการขยายชั้นเรียนโดยมีการขยายชั้นเรียนจาก 5 ชั้นเรียน เป็น 6 ชั้นเรียนในโรงเรียนนายร้อยชั้น
ปฐม และขยายชั้นเรียนจาก 2 ชั้นเรียนเป็น 3 ชั้นเรียนในโรงเรียนนายร้อยชั้นมธัยม เพื่อรองรับการ
เพิ่มจ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มจ านวนมากข้ึนในแต่ละปี อีกทั้ งใน พ.ศ.2457 พระบาทสมเด็จ                      
                                                           

 
65กนกวลี ชูชยัยะ, “พฒันาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ.2475 – 2524” , 93.  
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พระมงกุ ฎ เ กล้ า เ จ้ า อยู่ หั วท รงพระก รุณาโปรด เกล้ า เป ล่ี ยนนาม  “กรมยุทธ ศึกษา ”                              
เป็น “กรมยุทธศึกษาทหารบก” เพื่อก ากับดูแลการศึกษาของทหารบกทั้ งหมด66นอกจากการ
ปรับปรุงเก่ียวกบัวิชาท่ีศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก และการเพิ่มชั้นเรียนแลว้ในรัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว ยงัมีการจดัพิมพ์หนังสือพิมพ์รายเดือนเพื่อเพิ่มความรู้
ใหก้บันายทหารอีกหลายฉบบั ไดแ้ก่ 

   1.เสนาศึกษา – ฉบบัแรกออกจ าหน่ายเม่ือ พ.ศ.2457 โดยเป็นพระด าริใน
พลเอกพระเจา้ยาเธอเจา้ฟ้าจกัรพงษ์ภูวนาถฯ เพื่อให้เป็นหนังสือเก่ียวกบัวิทยาการทัว่ไป ทั้งวิชา
สามญั วิชาทหาร และมีเร่ืองบนัเทิงบา้งตามสมควรความประสงค์67เพื่อให้นกัเรียนนายร้อยไดรั้บ
ความรู้ทางทหารนอกเหนือไปจากการศึกษาในห้องเรียน นอกจากน้ีพระองคย์งัส่งเสริมให้นกัเรียน
นายร้อยส่งบทความหรือเร่ืองราวลงในหนงัสือเสนาศึกษาอีกดว้ย ซ่ึงในเวลานั้นส่ิงพิมพท์างทหารท่ี
มีช่ือเสียงมีเพียงหนงัสือยทุธโกษเท่านั้น การจดัตั้งหนงัสือเสนาศึกษาจึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ
เผยแพร่ความรู้ใหก้บันายทหารในกองทพั 

   2.แผ่วิทยาศาสตร์ - จดัตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2460 โดยมีสภาบ ารุงวิทยาศาสตร์68

เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ให้กวา้งขวาง โดยเฉพาอยา่งยิ่งวิชาฟิสิกส์ และวิชาเคมี ซ่ึง
ได้เร่ิมจะสอนให้กับนักเรียนนายร้อยเป็นคร้ังแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2462 ได้มีการรวมหนังสือเสนาศึกษาและ                        
แผ่วิทยาศาสตร์ให้เป็น “หนังสือเสนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์” เพื่อท าให้ขอบข่ายของหนังสือ
ดงักล่าวกวา้งขวางมากข้ึนและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนายร้อยและทหารท่ีสนใจวิชาการทาง
ทหารและวทิยาศาสตร์ใหมี้ความรู้มากกวา่เดิม69 

                                                           

 
66โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, ประวตัิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 98. 

 
67เร่ืองเดียวกนั, 99. 

 
68สภาบ ารุงวิทยาศาสตร์จดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเปิดสอนวิชา

ฟิสิกส์ และเคมีใหก้บันายทหารภายในกองทพับกดว้ย โดยสมาชิกจะประกอบดว้ยนายทหารสัญญา
บตัรภายในกองทพั โดยผูท่ี้เป็นสมาชิกจะตอ้งเสียค่าบ ารุงปีละ 1 บาท  
 

69ศิรินันท์ บุญศิริ, “บทบาททางการทหารและการเมืองของสมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถ”, 48.     
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  อย่างไรก็ตาม ปลายรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโรงเรียน             
นายร้อยชั้นปฐมและโรงเรียนนายร้อยชั้นมธัยมไดยุ้บลงเหลือเพียงแห่งเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นการ
ประหยดังบประมาณของกองทพั โดยการยกเลิกโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม คงเหลือแต่โรงเรียน    
นายร้อยชั้นมธัยมท่ีตั้งอยู ่ณ ถนนราชด าเนินเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยให้เรียกวา่ “โรงเรียนนายร้อย
ทหารบก” และมีการจดัแบ่งชั้นเรียนใหม่ โดยการแบ่งชั้นเรียนออกเป็น 6 ชั้น และแบ่งออกเป็น 2 
กองพันคือ นักเรียนนายร้อยชั้ นปีท่ี1-4 เป็น1กองพัน70และนักเรียนนายร้อยชั้ นปีท่ี 5-6                       
เป็น1กองพัน นับเป็นการปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยคร้ังสุดท้ายในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 

  สมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั กิจการทางทหารมีความเปล่ียนแปลง
คือ ยกเลิกกรมกองต่างๆ เม่ือ พ.ศ.2468 เพื่อประหยดังบประมาณทั้งรายรับและรายจ่ายของ
กระทรวงกลาโหม ซ่ึงกรมต่าง ๆ ท่ีมีการยกเลิก เช่น 1) ยกเลิกกรมทหารพรานท่ี 6 และ 9  กอง
พาหนะท่ี 3,4,5,9 และ10  2) ยกเลิกกองบญัชาการกองพลทหารบกท่ี 1 รักษาพระองค ์กองพลท่ี 5 
และกองพลท่ี 7 3) ให้กรมทหารพรานท่ี 6 และ 7 เป็น 2 กองพนั กองพนัละ 2 กองร้อย   4) ยกเลิก
กองสัสดีมณฑลจนัทบุรี และกองสัสดีจงัหวดัจนัทบุรี และกองบงัคบัการทหารบกจนัทบุรี เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัมีการยกเลิกกองพนัในโรงเรียนนายร้อยทหารบก รวมทั้งมีการยกเลิกต าแหน่งปลดั
กรมยุทธศึกษาทหารบก และปลัดกองโรงเรียนนายร้อยทหารบก แต่ยงัคงต าแหน่งของเจา้กรม           
ยุทธศึกษาทหารบกไวด้งัเดิมเพื่อก ากบัดูแลการศึกษาของทหารทั้งหมด71นอกจากน้ีมีการยุบกรม
นกัเรียนนายร้อยทั้ง 2 กอง รวมทั้งยุบสภาบ ารุงวิทยาศาสตร์แลว้โอนส่ิงของทั้งหมดให้มาสังกดัใน
กรมยุทธศึกษาทหารบก72 เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณของกองทพัอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก นอกจากน้ีไดมี้การ

                                                           

 
70โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, 100 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 93.  

 
71กองจดหมายเหตุแห่งชาติ,  แฟ้มเอกสาร ร.7 ก .1/9 เ ร่ือง นายพลเอกเจ้าพระยา               

บดินทร์เดชานุชิต กราบบงัคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว ลงวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.

2468.  

 
72โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, 100 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 94.  
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ปรับปรุงกิจการทางทหาร คือ การยุบกระทรวงทหารเรือให้เป็นเพียงกรมหน่ึงท่ีสังกัดใน
กระทรวงกลาโหมเท่านั้น เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณของกองทพั73 

  ต่ อม า ใน  พ . ศ . 2470ได้ มี ก า รป รับป รุ งสภาก าร ป้องกันร าชอาณาจัก ร                          
โดยประกอบดว้ยกระทรวงฝ่ายทหาร และกระทรวงฝ่ายพลเรือน เช่น กระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ 
ให้ท าหน้าท่ีในการวางนโยบายเก่ียวกบัการป้องกันอาณาจกัร74และใน พ.ศ.2474 ได้มีการยุบ
กระทรวงทหารเรือ และใหเ้ป็นเพียงกรมทหารเรือสังกดัในกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นการประหยดั
งบประมาณ และท าใหก้ารประสานงานระหวา่งทหารบกและทหารเรือใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
และมีกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงใหญ่ในการก ากบัดูแล75อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการปฏิวติั
เปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 ไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกระทรวงกลาโหมอีก
คร้ัง ซ่ึงจะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป 

  2.2.3 การจัดการการศึกษาหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 – 2490 

  หลงัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงข้ึนครองราชยส์มบติัใน พ.ศ.2468 
พระองค์ทรงประสบปัญหาส าคญัหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางการเมืองและปัญหา
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสืบเน่ืองมาตั้งแต่รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั
เป็นตน้มา ท าให้ภายหลงัจากการข้ึนครองราชยส์มบติัแลว้ พระองค์ทรงแต่งตั้งคณะอภิรัฐมนตรี
สภา76ข้ึนมาเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นสภาท่ีปรึกษาราชการแผน่ดินของพระเจา้อยู่หวัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังาน
ราชการต่างๆ ในระยะแรกอภิรัฐมนตรีสภาจะประกอบดว้ยพระราชวงศช์ั้นสูงทั้งส้ิน 5 พระองคคื์อ  
สมเด็จฯ เจา้ฟ้าภาณุรังสีสวา่งวงษ ์กรมพระยาภาณุพนัธุวงศว์รเดช สมเด็จฯ เจา้ฟ้าบริพตัรสุขุมพนัธ์ุ 

                                                           

 
73แจ่มจนัทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวนัตก ตั้ งแต่         

พ.ศ.2394 - 2475”, 330.   

 
74พระราชกิจจานุเบกษา “พระราชกฤษฎีกาป้องกนัอาณาจกัร” 44 (2470) : 115.  

 
75แชน ปัจจุสานนท,์ ประวตัิการทหารเรือไทย, 356.  

 
76อภิรัฐมนตรีสภาระยะแรกประกอบดว้ยเจา้นายทั้งส้ิน 5 พระองค ์ ในเวลาต่อมาหลงัจาก

การทิวงคตของสมเด็จฯ พระเจา้บรมวงศ์เจา้ฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ฯ ในพ.ศ.2473 ไดมี้การแต่งตั้ง
สมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ข้ึนด ารงต าแหน่งแทน ต่อมาได้มีการแต่งตั้งสมเด็จฯ             
พระเจา้พี่ยาเธอกรมพระก าแพงเพช็รอคัรโยธิน และพระวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนเทววงศว์โรทยัให้ข้ึน
ด ารงต าแหน่งอภิรัฐมนตรีสภาเพิ่มเติม  
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กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา              
นริศรานุวดัติวงศ์  และสมเด็จฯ พระเจา้พี่ยาเธอ กรมพระจนัทบุรีนฤนาถ77โดยอภิรัฐมนตรีสภาจะ
ท าหน้าท่ีในพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  เช่น  กฎหมาย การวางรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึง
การพิจารณาโครงร่างรัฐธรรมนูญท่ีพระยากัลยาไมตรีเสนอทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั แต่คณะอภิรัฐมนตรีสภาคดัคา้น เน่ืองจากคณะอภิรัฐมนตรีสภาเห็นวา่ การมี
คณะรัฐมนตรีและการปกครองในระบอบรัฐสภายงัไม่เหมาะกบัการปกครองกบัสยามในเวลานั้น 
อีกทั้งการท่ีจะท าใหร้าษฎรเขา้ใจถึงการปกครองประชาธิปไตยนั้นตอ้งใชเ้วลากวา่ท่ีราษฎรจะเขา้ใจ
ถึงการปกครองดงักล่าว 

  การเปล่ียนแปลงการปกครองวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.247578น าโดยนายทหารบก 
ทหารเรือและพลเรือนภายใต้นามว่า “คณะราษฎร”79 ซ่ึงพระยาพหลพลพยุหเสนาหัวหน้า
คณะราษฎรไดท้  าการอ่านประกาศเปล่ียนแปลงการปกครองในเช้าย  ่ารุ่งของวนัท่ี 24 มิถุนายน        
ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้ ลานพระราชวงัดุสิต พร้อมกบัยึดสถานท่ีราชการท่ีมีความส าคญั 
เช่น โรงไฟฟ้าวดัเลียบ ท่ีท าการไปรษณีย์และโทรเลขรอบพระนคร เป็นต้น  ในเวลานั้น
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว และพระราชวงศ์ชั้นผูใ้หญ่ส่วนหน่ึงประทบัอยู่ท่ีหัวหิน    
                                                           

 
77ชาญชยั รัตนวิบูลย,์ บทบาทของอภิรัฐมนตรีสภาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว = The role of the supreme council of state in the reign (กรุงเทพฯ : พิพิธภณัฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้หวัอยู ่สถาบนัพระปกเกลา้, 2548), 74. 
 

78การเปล่ียนการปกครองในพ.ศ.2475 มีสาเหตุมาจาก 1.ปัญหาเศรษฐกิจตกต ่าอนัเป็นผล
สืบเน่ืองมาจากสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จนท าให้รัฐบาลสยามตอ้งจ ากดังบประมาณคงคลังในการ
บริหารประเทศ  2.ความขดัแยง้ระหวา่งสามญัชน  3.แนวคิดท่ีไดรั้บจากตะวนัตก และ 4.การประวิง
เวลาพระราชทานรัฐธรรมนูญในวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ.2475 จึงท าให้เป็นสาเหตุให้เกิดการปฏิวติัใน
วนัท่ี24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ในอีก 2 เดือนต่อมา 
 

79คณะราษฎรก่อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2469 โดยนักเรียนและนายทหารท่ีศึกษาอยู่ในประเทศ
ฝร่ังเศส ซ่ึงผูก่้อตั้งมีความคิดว่าควรยึดประเทศแบบฉับพลนัเหมือนการปฏิวติัฝร่ังเศส และการ
ปฏิวติัรัสเซีย และยงัมีการประกาศหลกั 6 ประการ โดยมีสาระส าคญัคือ 1.การรักษาความเป็น        
เอกราช  2.รักษาความปลอดภยัในประเทศ  3.ส่งเสริมเศรษฐกิจกบัราษฎร  4.ให้ราษฎรมีสิทธิเสมอ
กนั ลดอ านาจของพวกเจา้  5.สิทธิเสรีภาพของราษฎรนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อหลกั 4 ประการท่ีกล่าวมา 
และ 6.จะตอ้งใหร้าษฎรมีการศึกษาอยา่งเตม็ขั้น 
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ทางคณะราษฎรจึงไดทู้ลเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วักลบัพระนครดว้ยเรือหลวงของ
กองทพัเรือ แต่พระองค์เสด็จพระราชด าเนินกลบัพระนครโดยทางรถไฟในวนัท่ี 25 มิถุนายน    
พ.ศ.2475 ต่อมาในวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้คณะราษฎรเขา้เฝ้าฯ ทูลเกลา้ฯ ถวายพระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชัว่คราว และพระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธย ช่ือว่า “ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญ
การปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว พ.ศ.2475” และนบัเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกของไทย ซ่ึงไดมี้
การก าหนดใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการราษฎร หรือคณะรัฐมนตรีโดยมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดา 
(กอ้น หุตะสิงห์) เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสยาม และข้ึนด ารงต าแหน่งในวนัท่ี 28 มิถุนายน 
พ.ศ.2475 แต่ในปีต่อมา พระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ปิดสภาผูแ้ทนราษฎร เน่ืองจากไม่พอใจ               
เคา้โครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ ซ่ึงมีเน้ือหาโน้มเอียงไปในทางคอมมิวนิสต์ และท าให้
นายปรีดีตอ้งเดินทางออกนอกประเทศเพื่อยุติความขดัแยง้ดงักล่าว คณะราษฎรเห็นวา่พระยามโน
ปกรณ์มีความเป็นเผด็จการและหวงอ านาจของตนเองโดยการประกาศยุบสภา ในเวลาต่อมาจึงท า
ใหพ้ระยาพหลพลฯ ไดก่้อรัฐประหารรัฐบาลของพระยามโนปกรณ์เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน  พ.ศ.2476 
และตั้ งคณะรัฐมนตรีใหม่ โดยมีพระยาพหลพลฯ เป็นนายกรัฐมนตรีนับแต่นั้ นเป็นต้นมา                     
ส่วนพระยามโนปกรณ์ถูกเนรเทศไปยงัปีนัง พร้อมกับเรียกตัวนายปรีดีกลับมาจากฝร่ังเศส                            
พระยามโนปกรณ์ใชชี้วติอยูท่ี่ปีนงัจนถึงแก่อสัญกรรมใน พ.ศ.2491 

  อย่างไรก็ตาม แมว้่าทหารจะข้ึนมามีอ านาจในคณะรัฐบาล แต่ทว่ามีทหารส่วน
หน่ึงเกิดความไม่พอใจเพราะปล่อยให้มีคนหม่ินพระบรมเดชานุภาพของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หัว และมีส่งเสริมลทัธิคอมมิวนิสต์โดยการให้นายปรีดีซ่ึงเคยล้ีภยัจากปัญหา     
เคา้โครงเศรษฐกิจเดินทางกลบัมายงัประเทศไทยอีกคร้ัง80จนน าไปสู่การเกิดกบฏในเดือนตุลาคม    
พ.ศ.2476 ภายใตก้ารน าของพระองคเ์จา้บวรเดช81อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมไดท้รงน าทหาร

                                                           

 
80เดวิด เค.วยัอาจ, ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป = Thailand : a short history, แปลโดย 

ชาญวทิย ์เกษตรศิริ และคนอ่ืนๆ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , 
2556), 447. 
 

81พระวรวงศเ์ธอพระองค์เจา้บวรเดช พระนามเดิมคือ หม่อมเจา้บวรเดช  กฤดากรทรงเป็น
พระโอรสเป็นพระโอรสในพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้กฤดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธ์ิ ท่ี
ประสูติแต่หม่อมสุภาพ กฤดากร ณ อยธุยา ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารปืนใหญ่และ
ทหารช่างจากประเทศอังกฤษ เม่ือ พ.ศ.2441หลังส าเร็จการศึกษาทรงเข้ารับราชการในกรม     
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จากนครราชสีมา สระบุรี และอยุธยา เดินทางมายงักรุงเทพฯ และท าการยึดสนามบินดอนเมือง
บริเวณหลกัส่ีและบางเขน และมีการยื่นค าขาดให้คณะรัฐบาลทั้งหมดลาออกจากต าแหน่ง แต่คณะ
รัฐบาลไม่ได้ท าตามค าขอจากฝ่ายกบฏและรัฐบาลได้แต่งตั้ งนายพันโทหลวงพิบูลสงคราม                   
(ยศในขณะนั้ น) เป็นผู ้บังคับการกองผสมมีหน้าท่ีในการด าเนินการปราบกบฏให้ประสบ
ความส าเร็จตามความประสงคข์องรัฐบาล โดยเร่ิมสู้รบตั้งแต่สถานีรถไฟบางซ่ือข้ึนไปทางรังสิตจน
ฝ่ายกบฏถอยร่นไปยงัอยธุยา และสระบุรีตามล าดบั  จนพระองคเ์จา้บวรเดชเห็นวา่ไม่สามารถท่ีจะสู้
ไดจึ้งทรงหลบหนีไปยงัอินโดจีนของฝร่ังเศส และเสด็จกลบัพระนครในอีก 16 ปีต่อมา (พ.ศ.2487) 
ผลของกบฏบวรเดชยงัเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีน ามาสู่การสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัในวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2477 อีกดว้ย 

  หลังเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยแล้ว มีการเพิ่มเติมความคิด
เก่ียวกบัประชาธิปไตยให้กบันายทหารและนกัเรียนนายร้อยภายในกองทพัและโรงเรียนนายร้อย
ทหารบก นอกเหนือไปจากความคิดในการปกป้องสถาบันกษัตริย์  เน่ืองจากทหารมองว่า 
ประชาธิปไตยนั้นเป็นส่ิงใหม่และทหารเปรียบดั่งคนท่ีจะต้องปกป้องไวเ้พื่อให้คงอยู่ รัฐบาล
พยายามใช้กองทพัให้เป็นส่วนหน่ึงในการค ้าจุนอ านาจ โดยการน ารัฐธรรมนูญมาเป็นสัญลกัษณ์
ทางการเมือง ทหารจึงมีหนา้ท่ีในการปกป้องประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และรัฐธรรมนูญ 
พระมหากษตัริย์มีความส าคญัในฐานะประมุขของชาติ ส่วนรัฐธรรมนูญนั้นเป็นหลักของการ
ปกครองประเทศ ดังนั้ น ทหารจึงท าหน้าท่ีในการป้องกันรัฐธรรมนูญ แต่ทหารจะใช้ค  าว่า 
“รัฐธรรมนูญ” มากกว่า “ประชาธิปไตย” เน่ืองจากทหารโดยทั่วไปย ังไม่มีความเข้าใจว่า
ประชาธิปไตยคืออะไร นอกจากทหารท่ีเป็นคณะราษฎร82 ซ่ึงเป็นเพียงคนกลุ่มคนเล็ก ๆ ท่ีมีความ
เข้าใจความหมายของประชาธิปไตย จึงท าให้จ  าเป็นท่ีจะต้องมีการปลูกฝังความคิดเก่ียวกับ
                                                                                                                                                                      

เสนาธิการทหารบก ซ่ึงในขณะนั้นมีพลเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวติัวรเดช            
กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช เป็นผูบ้ญัชาการกรมยทุธนาธิการ ต่อมาในช่วง พ.ศ.2456 ไดท้รงด ารง
ต าแหน่งทรงด ารงต าแหน่งแม่ทพักองทพัน้อยท่ี 3 นครราชสีมา และร้ังต าแหน่งจเรทหารปืนใหญ่ 
ช่วงก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 พระองค์เจา้บวรเดชไดท้รงลาออกจากต าแหน่ง
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ต่อมาใน พ.ศ.2476 ไดท้รงเป็นผูน้ าในการต่อสู้กบัรัฐบาลคณะราษฎร 
โดยเรียกวา่ “คณะกูบ้า้นเมือง” แต่ว่าพ่ายแพจ้นตอ้งล้ีภยัไปยงัอินโดจีนของฝร่ังเศส และเสด็จนิวติั
พระนครในอีก 16 ปีต่อมา  
 

82เฉลิมเกียรติ ผิวนวล, ความคิดทางการเมืองของทหารไทย 2519 – 2535 (กรุงเทพฯ : 
ผูจ้ดัการ, 2535), 35. 
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ประชาธิปไตยเขา้ไปในกองทพัเป็นขั้นตอนต่อไป ซ่ึงนายทหารบางส่วนแสดงความคิดเห็นออกมา
ในวารสารทหารบก 83ว่า ทหารมีหน้าท่ีในการป้องรัฐธรรมนูญของสยาม และตระหนักว่า
รัฐธรรมนูญคือของขวญัส าหรับประชาชนทุกคนและพร้อมท่ีจะเสียสละชีวิตเพื่อท่ีจะปกป้อง
รัฐธรรมนูญใหค้งอยูต่่อไปในอนาคต84และหากมีผูคิ้ดท่ีจะท าลายรัฐธรรมนูญก็จะเท่ากบัท าลายชาติ
และพระมหากษตัริยด์ว้ยเช่นกนั85 

  ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 คณะราษฎรไดป้รับปรุงกิจการ
ทหารและการศึกษาน าโดยพันเอกพระยาทรงสุรเดช 86คณะราษฎรได้ปลดนายพลเรือเอก -                    

                                                           

 
83วารสารทหารบกออกจ าหน่ายคร้ังแรก เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ.2475 แทนท่ีวารสาร               

ยทุธโกษ แต่ด าเนินการอยูไ่ดเ้พียง 4 ปีเท่านั้นไดเ้ปล่ียนมาเป็นวารสารยทุธโกษเช่นเดิม 
 

84สุตรจิต จารุศ์รนี ,  “ เทิดรัฐธรรมนูญ,” หนังสือพิมพ์ทหารบก  ฉบับพิ เศษฉลอง
รัฐธรรมนูญ (2475) : 2 - 4. 
 

85หลวงสารานุประพนัธ์, “ทหารรัฐธรรมนูญ.” หนังสือพิมพ์ทหารบก ฉบบัพิเศษฉลอง
รัฐธรรมนูญ (2475) : 142 – 155.   
 

86พนัเอกพระยาทรงสุรเดช (เทพ พนัทุมเสน) เกิดเม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ.2435 ส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก และไดทุ้นไปศึกษาท่ีประเทศเยอรมนัก่อนจะกลบัเขา้มา
รับราชการใน พ.ศ.2458 เคยรับราชการเป็นผู ้บังคับการทหารช่างรถไฟ กรมทหารบกท่ี 3             
เม่ือ พ.ศ.2461 ต่อมาไดเ้ขา้รับราชการเป็นอาจารยใ์หญ่ฝ่ายวิชาทหารของโรงเรียนนายร้อยทหารบก 
และมีผลงานส าคญัในการแปลต าราจากภาษาเยอรมนัมาเป็นภาษาไทย เช่น แนวการสอนวิชาทหาร
ช่างแนวการสอนวชิาศาสตราวธุวทิยา และแนวการสอนวชิาแผนท่ี เป็นตน้  
 ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 พระยาทรงสุรเดชถือเป็นหน่ึงในส่ีทหาร
เสือแห่งคณะราษฎร ประกอบด้วยพระยาพหลพลพยุหเสนา พระยาฤทธิอคัเนย์ พระประศาสน์
พิทยายทุธ (วนั ชูกล่ิน) และพระยาทรงสุรเดช ซ่ึงเป็นผูน้ าคนส าคญัในการปรับปรุงโครงสร้างของ
กองทพัทั้งหมด แต่หลงัการข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพนัเอกหลวงพิบูลสงคราม ใน พ.ศ.
2481 พระยาทรงสุรเดชได้ถูกค าสั่งให้พน้จากราชการโดยไม่มีเบ้ียหวดับ านาญ และบงัคบัให้
เดินทางออกนอกประเทศ และนอกจากน้ียงัมีการกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามกับพนัเอกหลวงพิบูล
สงคราม และผูต้อ้งสงสัยอีกจ านวนมากเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2481 
 พนัเอกพระยาทรงสุรเดชเสียชีวิตเม่ือวนัท่ี  1 มิถุนายน พ.ศ. 2516 ท่ีกรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพูชา รวมอายไุด ้80 ปี  
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พระเจา้พี่ยาเธอพระองคเ์จา้วุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหกรมวิไกร เสนาบดีกระทรวงกลาโหม 
และพระองคเ์จา้อลงกฎ รองเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยออกจากต าแหน่ง และให้พระยาราชวงัสัน
ข้ึนด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมแทนเม่ือ พ.ศ.247587พร้อมกบัมีความคิดวา่กองทพัไทย
มีขนาดเล็กเช่นเดียวกบักองทพัของสวิตเซอร์แลนด์อีกทั้งก าลงัทางทหารของเราก็ยงัไม่เข็มแข็งเท่า
กองทพัสวิตเซอร์แลนด์ พระยาทรงสุรเดชจึงเห็นว่าควรจ ากดังบประมาณให้เหมาะกบัก าลงัของ
ประเทศ โดยการยุบกรมกองออกแลว้จดัข้ึนใหม่ทั้งหมด โดยอาศยัหลกัการท่ีวา่กรมกองใดมีความ                
จ  าเป็นมากท่ีสุด88 นอกจากน้ีในส่วนของกองทพัเรือ พระยาทรงสุรเดชมีความคิดท่ีจะสั่งอาวุธ
ยทุโธปกรณ์จากต่างประเทศเขา้มาในกองทพัเสริมให้กบักองทพัเรืออยูห่ลายชนิด เช่น เรือตอร์ปิโด 
จ านวน 10 ล า ปืนต่อสู้อากาศยาน และเรือรบแบบเดียวกบัเรือหลวงสุโขทยั  เป็นตน้89แต่ในช่วง
เวลาดงักล่าวงบประมาณในการปรับปรุงกองทพัมีจ านวนจ ากดัจึงท าให้พระยาทรงสุรเดชหนัไปให้
ความส าคญักบัการปรับปรุงกองทพับกมากกวา่การปรับปรุงกองทพัเรือ 

  การปรับปรุงการศึกษาของของโรงเรียนนายร้อยทหารบก  เร่ิมข้ึนเม่ือ พ.ศ.2476 
โดยมีการปรับปรุงรายวิชาคือ ให้นักเรียนนายร้อยชั้นปีท่ี 1 เรียนวิชาสามญั เช่น คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เป็นตน้ ส่วนในชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 ให้เรียนวิชาทหาร 
เช่น วิชาทหารราบ วิชาทหารช่าง วิชาแผนท่ีทหาร และวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม เป็นตน้ ซ่ึง
สังเกตได้ว่า ทั้งวิชาประวติัศาสตร์ และวิชาประวติัประวติัศาสตร์การสงคราม ต่างแยกรายวิชา
ออกมาอย่างชัดเจน แต่เดิมในโรงเรียนนายร้อยทหารบกจะสอนวิชาพงศาวดาร ซ่ึงจะเน้นให้
ความส าคญัต่อสถาบนักษตัริยเ์ป็นส่วนใหญ่ แต่เม่ือเปล่ียนมาเป็นวชิาประวติัศาสตร์ ก็จะครอบคลุม
เน้ือหาท่ีนอกเหนือไปจากสถาบนักษตัริยแ์ต่จะเพิ่มเหตุการณ์อ่ืน ๆ เขา้ไปในรายวิชาดว้ย เช่น การ
ปฏิวติัฝร่ังเศส การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เป็นตน้ ส่วนวิชาประวติัศาสตร์การสงคราม
นั้นเน้ือหาจะเก่ียวขอ้งกับการสงครามทั้งของไทยและของต่างประเทศ เช่น สงครามยุทธหัตถี 

                                                           

 
87เสถียร  ลายลกัษณ์ (รวบรม), ประกาศผลัดเปลี่ยนเสนาบดีและปลัดทูลฉลอง (พระนคร : 

โรงพิมพเ์ดลิเมลล,์ 2483), 142.  
 

88เสท้ือน ศุภโสภณ, ชีวิตทางการเมืองของพระยาฤทธิอัคเนย์  (พระนคร : วชัรินทร์               
การพิมพ,์ 2514), 112 – 114.  
 

89จิตราภรณ์  ไชยกัณฑา, “การจัดราชการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ -                        
ปกเกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ.2486 - 2477)”, 306 - 307. 
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สงครามโลกคร้ังท่ี 1 เป็นตน้90 เพื่อให้นกัเรียนนายร้อยไดเ้รียนรู้ยุทธวิธีการท าสงครามทั้งของไทย
และต่างประเทศเพื่อน าไปใชต่้อไปในอนาคต 

  นอกจากพระยาทรงสุรเดชผูซ่ึ้งมีบทบาทส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
พ.ศ.2475 ท่านยงัเป็นท่ีมีความใกลชิ้ดกบับรรดานักเรียนนายร้อยท่ีโรงเรียนนายร้อยทหารบกอีก
ดว้ย เน่ืองจากเคยเป็นอาจารยส์อนในโรงเรียนนายร้อยทหารบกมาตั้งแต่ พ.ศ.2467 โดยสอนในวิชา
ยทุธวธีิ ซ่ึงความคิดของพระยาทรงสุรเดชท่ีส่งผลต่อบรรดานกัเรียนนายร้อยคือ มีการปรับการสอน
ให้บรรดานกัเรียนนายร้อยรู้จกัการถกเถียง ตั้งค  าถาม และการคิดเพื่อแกปั้ญหาเก่ียวกบัยุทธวิธีทาง
ทหารหากเกิดปัญหาข้ึนในสนามรบ การสอนดงักล่าวส่งผลให้นักเรียนนายร้อยสามารถแก้ไข
ปัญหา และปรับตวัให้เขา้กบัสภาวการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ในอนาคต ถา้หากเกิดสงคราม หรือ
ภายหลงัจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยไปแลว้ก็จะสามารถน าความรู้เหล่าน้ีไปใช้91นอกจากน้ี
พระยาทรงสุรเดชยงัมีการเรียบเรียงแนวสอนยุทธวิธีจากต ารายุทธวิธีของเยอรมนัเป็นภาษาไทย 
โดยอาศยัหลกัจากต ารายุทธวิธีการสอนของเยอรมนั และภาคปฏิบติัของทหารในเมืองไทยมาใช้
เป็นหลกัในการเรียบเรียงดว้ย นอกจากน้ียงัมีหนงัสือแนวการสอนวิชาทหารช่างแนวการสอนวิชา
ศาสตราวุธวิทยา และแนวการสอนวิชาแผนท่ี เป็นต้น 92การแปลต าราดังกล่าวถือเป็นการเปิด       
โลกทศัน์ในความรู้ทางทหารเก่ียวกบัยทุธวธีิต่าง ๆ ของต่างประเทศใหท้หารไทยไดมี้ความรู้เพิ่มไป
อีกระดบัหน่ึง 

   ต่อมาในพ.ศ.2477 ได้มีการจัดตั้ งโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบกข้ึน เพื่อใช้เป็น
โรงเรียนในการให้การศึกษาเก่ียวกับวิทยาการสมยัใหม่  และให้ทหารมีความรู้เก่ียวกบัเท็ฆนิค    
ทางทหารเหมือนต่างประเทศ การก่อตั้งโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบกของไทย ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การให้ความส าคญัในเท็ฆนิคการทหารสมยัใหม่ของไทย ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อกองทพัในเวลา  
ต่อมา93 นอกจากน้ียงัไดมี้การเพิ่มหลกัสูตรวชิาต ารวจข้ึนในโรงเรียนนายร้อยทหารบก เพื่อให้ทหาร

                                                           

 90โรงเ รียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ,  หลักสูตรการศึกษาของโรงเ รียนนายร้อย                      
พระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2476 (กรุงเทพฯ : พระนคร,2476), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
 

91เส ท้ือน  ศุภโสภณ,  ชี วิตและการ ต่อ สู้ของพระยาทรง สุร เดช ,  (ก รุ ง เทพฯ  : 
คณะอนุกรรมการจดัพิมพห์นงัสือโครงการ 60 ปี ประชาธิปไตย, 2525), 10.  
 

92เร่ืองเดียวกนั, 11. 
 

93ดูเพิ่มเติมในหวัขอ้เร่ือง โรงเรียนนายร้อยทหารบก 
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และต ารวจไดท้  างานใกลชิ้ด และให้เกิดผลต่อดีต่อการปฏิบติังานร่วมกนัในอนาคต94โดยการรับ
สมคัรนกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยมปีท่ี 8 โดยเม่ือข้ึนชั้นปีท่ี 2-3 นกัเรียนต ารวจจะแยกไปศึกษาวิชาต ารวจ
เป็นการเฉพาะ95อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ.2488 ได้มีการเลิกสอนวิชาต ารวจในโรงเรียนนายร้อย
ทหารบก และโอนการศึกษาของนกัเรียนต ารวจทั้งหมดไปข้ึนกบักระทรวงมหาดไทย96 

  สรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลงแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ส่งผลต่อการจดัการ
การศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าคือ ทหารหันมาปรับปรุงการศึกษาโดยการน า
ความคิดเก่ียวกบัการเป็นผูพ้ิทกัษรั์ฐธรรมนูญสอดแทรกเขา้ไปในระบบการศึกษาและระบบทหาร 
กล่าวคือ จะมีการสอนเก่ียวกบัความคิดในเร่ืองประชาธิปไตยว่าเป็นระบอบการปกครองใหม่ท่ี
เกิดข้ึนในสยามในเวลานั้น และสอนให้ทหาร เห็นถึงความส าคญัของรัฐธรรมนูญ ให้ทหารรักการ
ปกครองตามรูปแบบรัฐธรรมนูญ ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการอบรม
ทหารให้เห็นถึงความส าคัญของรัฐธรรมนูญน้ี เพื่อสร้างจิตส านึกให้ทหารตระหนักว่า เม่ือมี
รัฐธรรมนูญแสดงว่าเป็นประชาธิปไตยแล้ว ในส่วนของนักเรียนนายร้อยจะเป็นไปในลักษณะ
เดียวกนัคือจะมีการอบรมใหน้กัเรียนนายร้อยรู้ส านึกถึงการมีรัฐธรรมนูญวา่ จะตอ้งปกป้องสถาบนั
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์  

  ช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อย
ทหารบกยงัคงยึดตามแบบแผนและรายวิชา เดิมท่ีเคยจัดการเรียนการสอน โดยยงัไม่มีการ
เปล่ียนแปลงหลักสูตร หรือเพิ่มรายวิชาใด ๆ โดยยงัคงมีการสอนในวิชาหมวดคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา สุขศึกษา พลศึกษา ประวติัศาสตร์การสงคราม วิชาทางทหาร เป็นต้น             
สาเหตุท่ีโรงเรียนนายร้อยทหารบกไม่มีการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก
ไดมี้การยา้ยท่ีท าการจากพระนครไปยงัจงัหวดัเพชรบูรณ์ และอยธุยา เพื่อหลีกเล่ียงอนัตรายจากการ
ทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรในจงัหวดัพระนคร97 อยา่งไรก็ตาม ไดมี้การเพิ่มหลกัสูตรนกัเรียน

                                                           

 
94โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, ประวตัิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 172 - 173. 

 
95ชั้ นปีท่ี 1 ศึกษาวิชาสามัญ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  เป็นต้น  และ                      

ในชั้นปีท่ี 2-3 จะศึกษาในวิชาดงัน้ีคือ กฎหมายลกัษณะอาญา, วิธีพิจารณาความ, ธรรมะระหว่าง
ประเทศ, พระราชบญัญติั, การสืบสวน และระเบียบการต ารวจ     
 

96เร่ืองเดียวกนั, 176.  
 

97วรพนัธ์  รังคะรัตน์, “จากราชด าเนินถึงป่าแดง – เพชรบูรณ์,” ยุทธโกษ (กรกฏาคม 2524): 
32 – 33.  
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ส ารองกองทพับกและนกัเรียนนายร้อยหญิงข้ึนใน พ.ศ.2485 ดงักล่าวไปแล้วขา้งตน้ นอกจากน้ี
นกัเรียนนายร้อยบางส่วนไดรั้บเลือกจากกรมยุทธศึกษาทหารบกให้เขา้รับการอบรมเก่ียวกบัอาวุธ
ศึกษา (ศึกษาเก่ียวกบัอาวธุชนิดต่าง ๆ) การยงิอาวธุแบบต่าง ๆ การท าลายและการจารกรรมโดยการ
โจมตีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การโจมตีคลงัน ้ ามนั การโจมตีคลงักระสุน การอ่านแผนท่ี และการฝึก
ในหลกัสูตร Radio Operator ณ ประเทศอินเดีย98โดยการฝึกทั้งหมดน้ีมีการส่งนกัเรียนนายร้อยและ
นกัเรียนเท็ฆนิคทหารบกเขา้ร่วมบางส่วนเท่านั้น ไม่ใช่การฝึกอย่างเป็นทางการและไม่ไดน้ ามาฝึก
ในโรงเรียนนายร้อยทหารบก และโรงเรียนเทฆ็นิคทหารบกแต่อยา่งใด 

  จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดคือ ภาพรวมของการจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย                   
พระจุลจอมเกลา้ก่อน พ.ศ.2491 นั้น เป็นการจดัการการศึกษาตามแบบยุโรปคือ การผสมผสาน
รูปแบบการศึกษาท่ีหลากหลายเน่ืองจากในช่วงเวลาก่อน พ.ศ.2491 อาจารย์ผู ้สอน เช่น                  
พระองคจิ์ระประวติัวรเดช สมเด็จฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษ์ พระยาทรงสุรเดช ต่างส าเร็จการศึกษามาจาก
ประเทศตะวนัตกอยา่งเยอรมนั เดนมาร์ก รัสเซีย และไดน้ าความรู้ทางทหารจากประเทศเหล่านั้น
กลับมา เผยแพร่ในสยาม  และท าให้การจัดการ ศึกษา เ ป็นไปในรูปแบบท่ีหลากหลาย                        
ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง การจดัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ได้
เปล่ียนมาเป็นยดึตามรูปแบบของโรงเรียนนายร้อยทหารบกของสหรัฐอเมริกา หรือเวสปอยต ์เพียง
รูปแบบเดียว เน่ืองจากทางกองทพับกไดเ้ร่ิมส่งทหารเขา้ไปศึกษาท่ีสหรัฐอเมริกาแทนท่ีประเทศ  
ต่าง ๆ ในยุโรป ประกอบกบัสหรัฐอเมริกาเร่ิมมีอิทธิพลทางการเมืองและการทหารเพิ่มมากข้ึน
ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง 

                                                           

 
98กองทพับก, 100 ปีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 147  
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บทที ่3 

 การจัดการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ พ.ศ.2491 – 2534 

 

 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง อ านาจทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีความ    
โดดเด่นในเร่ืองเก่ียวกบัลทัธิการปกครองประชาธิปไตย และอาวุธทางทหารท่ีมีความทนัสมยั เป็น
ส่วนหน่ึงท่ีท าให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้เกิดความเปล่ียนแปลงในการจดัการการศึกษา  
โดยหันมาใช้หลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา หรือ West Point เพื่อให้
สอดคล้องกบับริบทและความเปล่ียนแปลงในขั้วอ านาจทางการเมืองโลกท่ีสหรัฐอเมริกาก าลงัมี
อิทธิพลอยูใ่นเวลานั้น 

 

3.1 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการจัดการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าใน พ.ศ.2491 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แบ่งออกเป็น           
2 ส่วน คือ ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  3.1.1 ปัจจัยภายใน 

  ปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้
คือ ความเปล่ียนแปลงทางการเมืองไทย ซ่ึงเป็นผลให้ทหารกลบัมามีอ านาจอีกคร้ัง ภายหลงัการ
ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ใน พ.ศ.2487 อนัมีสาเหตุมาจาก
สภาผูแ้ทนราษฎรไม่อนุมติั “พระราชก าหนดระเบียบบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ พุทธศกัราช 2487” 
เพื่อก าหนดให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคจงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยมีการวางผงัเมืองให้เป็นเมือง
หลวงแห่งใหม่ และเป็นเหตุผลทางยุทธศาสตร์ในการป้องกนัญ่ีปุ่น และ“พระราชก าหนดพุทธบุรี
มณฑล พุทธศกัราช 2487”โดยการก าหนดให้จงัหวดัสระบุรีเป็นเมืองแห่งศาสนาและเขตปลอด
ทหาร แต่สภาผูแ้ทนราษฎรเห็นวา่ ในเวลานั้นจงัหวดัเพชรบูรณ์เป็นป่า และมีเช้ือไขม้าลาเรียอยูม่าก 
อีกทั้งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ก็ใกลจ้ะยุติลงจึงท าให้รัฐสภาไม่ผา่นมติดงักล่าว เป็นเหตุให้จอมพล ป. 
ลาออกในท่ีสุด  
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  หลงัการลาออกของจอมพล ป. พิบูลสงคราม สภาผูแ้ทนราษฎรมีมติเลือกนายควง 
อภยัวงศ์ ข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรี ในวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2487 นายควงได้ลาออกจากต าแหน่ง
เน่ืองจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง และ หม่อมราชวงศเ์สนีย ์ปราโมช ในฐานะหวัหนา้เสรีไทย                  
สายสหรัฐอเมริกาไดรั้บเชิญเขา้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อเจรจากบัประเทศองักฤษเก่ียวกบั
สถานะของประเทศไทย ระหว่างท่ีรอหม่อมราชวงศ์เสนีย์เดินทางกลบัมารับต าแหน่งทางสภา
ผูแ้ทนราษฎรได้มีมติให้นายทวี บุณยเกตุข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในวนัท่ี 31 สิงหาคม           
พ.ศ. 2488 และลาออกเม่ือ 1 กนัยายน พ.ศ. 2488 รวมระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งทั้งส้ิน 18 วนั 
หลังจากนั้ น หม่อมราชวงศ์เสนีย์ได้ข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และได้เจรจากับฝ่าย
สัมพนัธมิตรเพื่อให้ไทยไม่ตอ้งตกเป็นฝ่ายของผูแ้พส้งคราม ซ่ึงมีใจความส าคญัคือ ไทยตอ้งคืน
ดินแดนในมลายู และรัฐฉาน ท่ีได้มาระหว่างสงครามให้แก่องักฤษ และตอ้งชดใช้ค่าเสียหายแก่
ทรัพยสิ์นขององักฤษ ท่ีถูกไทยยึดครองระหว่างสงคราม เป็นขา้วสาร 1.5 ลา้นตนั รวมถึงการคืน
ดินแดนของลาวให้กบัรัฐบาลฝร่ังเศส1 ท  าให้ไทยไม่ตอ้งตกอยูใ่นสถานะของผูแ้พส้งครามเหมือน
เยอรมนัและญ่ีปุ่น ต่อมาการเจรจาประสบความส าเร็จและไทยสามารถประกาศแถลงการณ์ยกเลิก
สถานการณ์สงครามระหว่างไทยกับองักฤษและลงนามใน “ขอ้ตกลงสมบูรณ์แบบ” ร่วมกันท่ี
สิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2489 ได้เป็นผลส าเร็จ2 อย่างไรก็ตาม หม่อมราชวงศ์เสนีย ์
ปราโมชไดป้ระกาศยุบสภาในวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2489 โดยท่านด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ระหว่าง 17 กนัยายน พ.ศ. 2488 - 31 มกราคม พ.ศ. 2489 และนายควง อภยัวงศ์ไดข้ึ้นมาด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังตามมติของสภาผูแ้ทนราษฎร แต่ด ารงต าแหน่งไดเ้พียงหน่ึงเดือน
คร่ึงก็ตอ้งลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีก เน่ืองจากนายควงไม่เห็นด้วยกบัสภาท่ีผ่านร่าง
พระราชบญัญติั คุม้ครองค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะคบัขนั ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไม่เห็นดว้ย และ
ไม่สามารถจะปฏิบติัการตามร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวได ้เพราะจะท าให้ประชาชนเดือดร้อนใน
การควบคุมราคา จึงท าใหค้ณะรัฐมนตรีลาออกจากต าแหน่งอีกคร้ังในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2489 

                                                           

 
1ไดมี้การประกาศขอ้ตกลงระหวา่งไทยและฝร่ังเศส ยกเลิกอนุสัญญาโตเกียว ซ่ึงท าให้ไทย

ไม่มีสิทธ์ิเหนือดินแดน 4 จงัหวดั ซ่ึงไดแ้ก่ เสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณและดินแดนของลาว 
โดยมีการประกาศยกเลิกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2489  
 

2อจัฉราพร กมุทพิสมยั และสุนทร อาสะไวย ์(รวบรวม), “ล าดบัเหตุการณ์ทางการเมืองการ
ปกครอง 2475 – 2535.” เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง 60 ปีประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพประชา
ไทย จดัโดย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิโครงการ
ต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 24 – 28 มิถุนายน 2535. 
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  หลงัจากนายควง อภยัวงศ ์ลาออกจากต าแหน่งแลว้ นายปรีดี  พนมยงคไ์ดล้าออก
จากต าแหน่งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดลเพื่อมาเป็น
นายกรัฐมนตรีตามมติของสภาผูแ้ทนราษฎร เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 ต่อมานายปรีดีได้
ลาออกจากต าแหน่งเน่ืองจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2489 และจดัให้มีการ
เลือกตั้งทัว่ไปในวนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ.2489 และชนะการเลือกตั้ง ต่อมาไดรั้บการโปรดเกลา้ใน
วนัท่ี 8 มิถุนายน อย่างไรก็ตาม วนัท่ี 9 มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอานันทมหิดล
สวรรคต และรัฐสภาไดมี้การอญัเชิญพระเจา้น้องยาเธอ เจา้ฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ข้ึนครองราชย ์และ
นายปรีดีประกาศลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง เน่ืองจากถูกกล่าวหาวา่ มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบักรณีสวรรคตของรัชกาลท่ี 8 แต่สภาผูแ้ทนราษฎรก็สนบัสนุนให้ปรีดีด ารงต าแหน่งตามเดิม 
อย่างไรก็ตาม จากกรณีสวรรคตของรัชกาลท่ี8 ได้กลายมาเป็นประเด็นท่ีฝ่ายค้านคือ พรรค
ประชาธิปัตย์ และกลุ่มอ านาจเก่าอย่างจอมพล ป.พิบูลสงครามใช้โอกาสน้ีในการท าลายล้าง        
นายปรีดีและพวกจนน าไปสู่การลาออกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2489 และหลวงธ ารงนาวาสวสัด์ิ               
(พลเรือตรีถวลัย ์ธ ารงนาวาสวสัด์ิ) ข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรีแทน แต่การด ารงต าแหน่งของหลวงธ ารง
นาวาสวสัด์ิไม่มีความมัน่คงเท่าท่ีควร อนัมีสาเหตุมาจากการกรณีของการสวรรคตของรัชกาลท่ี 8 
รวมถึงปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในรัฐบาลของหลวงธ ารงนาวาสวสัด์ิ จนน ามาสู่การรัฐประหาร
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2490  และส่งผลใหจ้อมพล ป. พิบูลสงครามกลบัมามีอ านาจอีกคร้ัง และมี
การสถาปนาความสัมพนัธ์ทางทหารกบัสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา  

  จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมดคือภาพรวมของบริบททางการเมืองของไทยก่อนการ
รัฐประหารใน  พ.ศ.2490 ซ่ึงมีผลให้ทหารกลบัมามีอ านาจอีกคร้ัง และมีการปรับปรุงหลกัสูตร
การศึกษาใหเ้ป็นแบบเวสตป์อยตข์องสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ.2491 

  รัฐประหาร พ.ศ.2490 การกลับมามีอ านาจของทหารหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2: 
การรัฐประหารเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน  พ.ศ.2490 น าโดยนายทหารนอกราชการซ่ึงประกอบดว้ย 
พลโทผิน ชุณหะวณั  นาวาเอกกาจ กาจสงคราม  พนัเอกเผา่ ศรียานนท์ พนัเอกสฤษด์ิ ธนะรัชต ์  
พนัเอกถนอม กิตติขจร  พนัโทประภาส จารุเสถียร และ ร้อยเอกชาติชาย ชุณหะวณั ภายใตก้ลุ่มท่ี
เรียกวา่ “คณะทหารแห่งชาติ” ไดน้ าก าลงัไปยงัสวนอมัพรเพื่อยึดอ านาจจากรัฐบาลของหลวงธ ารง
นาวาสวสัด์ิ ซ่ึงในขณะนั้นอยู่ในงานการกุศล และก าลงัส่วนหน่ึงเดินทางไปยงัท าเนียบท่าช้าง           
เพื่อจบัตวันายปรีดี พนมยงค์ แต่นายปรีดีสามารถหนีรอดการจบักุมไปได ้รัฐบาลของหลวงธ ารง
นาวาสวัสด์ิได้ส้ินสุดอ านาจนับแต่นั้ นเป็นต้นมา หลวงธ ารงนาวาสวัสด์ิต้องล้ีภัยไปอยู่ ท่ี
ต่างประเทศ หลงัรัฐประหารหวัหนา้คณะทหารแห่งชาติไดแ้ต่งตั้งจอมพล ป. พิบูลสงครามให้เป็นผู ้
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บญัชาการทหารแห่งชาติซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีตั้งข้ึนมาโดยเฉพาะ เน่ืองจากจอมพล ป. คลุกคลีอยูก่บั
แวดวงทหารมาอยา่งยาวนานท าใหเ้ป็นท่ีเคารพของคณะทหารแห่งชาติ 

  ต่อมาคณะทหารแห่งชาติไดมี้การตั้งนายควง อภยัวงศห์วัหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คณะรัฐประหารถูกประณามว่าการ
รัฐประหารเป็นไปเพื่อหาผลประโยชน์ให้กบัตนเอง ท าให้ในระยะแรกคณะรัฐประหารได้เลือก
พรรคประชาธิปัตยใ์หจ้ดัตั้งรัฐบาล เพราะเป็นท่ียอมรับและรู้จกัอยา่งแพร่หลายให้ข้ึนมาเป็นรัฐบาล
ไปก่อน3 นายควง อภยัวงศไ์ดก้ลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 แต่
ในเวลาต่อมาคณะรัฐประหารได้บงัคบัให้นายควงลาออกจากต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน              
พ.ศ.2491 เพื่อเปิดทางให้จอมพล ป.พิบูลสงครามกลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง แต่การข้ึนมามี
อ านาจอีกคร้ังของจอมพล ป. ท าให้เกิดความไม่พอใจของทหารส่วนหน่ึงจนน ามาสู่การเกิดกบฏ
เสนาธิการข้ึนใน พ.ศ.2491 ภายใต้การน าของพลเอกเนตร เขมะโยธิน และพลตรีสมบูรณ์             
สรานุชิต โดยสาเหตุของการเกิดกบฏในคร้ังน้ีคือ ตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงกองทพัท่ี
เส่ือมโทรมมาตั้งแต่คร้ังสงครามโลกคร้ังท่ี  2 ส้ินสุดลง4 และไม่ยอมรับท่ีฝ่ายรัฐประหารน าทหาร
เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัการเมือง และไม่ตอ้งการใหก้องทพัตกเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองของกลุ่มใด ๆ จึง
ได้คิดหาทางล้มอ านาจของคณะรัฐประหาร เพื่อให้ทหารท าหน้าท่ีทหารแต่เพียงอย่างเดียว ซ่ึง
นายทหารท่ีก่อกบฏข้ึนนั้นเป็นนายทหารท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ท าให้
นายทหารกลุ่มน้ีมองเห็นถึงปัญหาของกองทพัท่ีไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลเหมือนในสมยัท่ี          
ผา่น ๆ ดงันั้น กบฏเสนาธิการ จึงเป็นกบฏท่ีตอ้งการเห็นความเปล่ียนแปลงและเห็นความส าคญัของ
กองทพัท่ีมีความเส่ือมโทรมมาอยา่งยาวนาน5 สุดทา้ยรัฐบาลล่วงรู้แผนการและสามารถปราบกบฏ
ในคร้ังน้ีได้ส าเร็จภายใตก้ารน าของพนัเอกเผ่า ศรียานนท์ และพลตรีสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ซ่ึงทั้งสอง
สามารถเพิ่มอ านาจและอิทธิพลของตนเองมากข้ึนกวา่เดิมจากการปราบกบฏเสนาธิการ 

  หลงัการท ารัฐประหารใน พ.ศ.2490 กองทพัไดมี้การตราพระราชกฤษฎีกาจดัวาง

ระเบียบราชการกองทพับกในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2491 เพื่อก าหนดอตัราของกองทพับกใหม่ท่ี
                                                           

 
3สุชิน ตนัติกุล, รัฐประหาร พ.ศ.2490 (กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 

2515), 117. 
 

4สว่าง ลานเหลือ, 37 ปีแห่งการปฏิวัติ (พระนคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2514), 330
อา้งใน  อนนัต ์พิบูลสงคราม, จอมพล ป. พบูิลสงคราม (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2540), 257. 
 

5เร่ืองเดียวกนั. 
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เรียกวา่ “อตัรากองทพับก 91” ท  าใหเ้กิดความเปล่ียนข้ึนในกองทพับก โดยมีการปรับอตัราก าลงัพล 

และหน่วยงานกรมกองต่างๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา เช่น การมอบ

อาวธุ การฝึกก าลงัทางทหาร เพื่อใชไ้ทยเป็นฐานในการต่อสู้กบัคอมมิวนิสตซ่ึ์งก าลงัแผข่ยายอ านาจ

มาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และท าให้กองทัพส่งนักเรียนนายร้อยไปศึกษาวิชาทหารย ัง

ต่างประเทศเพื่อกลบัมาเป็นก าลงัหลกัในกองทพัและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัเสรีนิยมให้กบัคนใน

กองทพั  เป็นต้นท าให้รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงครามในเวลานั้นได้ให้ความร่วมมือกับ

สหรัฐอเมริกาเป็นอยา่งดี  และท าให้อตัรากองทพับก 91 เป็นรากฐานของอตัราก าลงัทหารท่ีใชใ้น

เวลาต่อมา เน่ืองจากเป็นการปรับอตัราก าลงั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการใชอ้าวุธยุทโธปกรณ์สมยัใหม่ 

และท าใหก้องทพัมีความทนัสมยัมากข้ึน 

  อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของจอมพล ป. ถูกสั่นคลอนจากฝ่ายท่ีต่อตา้นอยู่หลายคร้ัง 
เช่น พ.ศ.2492 เกิดเหตุการณ์กบฏวงัหลวง ซ่ึงน าโดยนายปรีดี พนมยงค ์ร่วมมือกบัคณะนายทหาร
เรือส่วนหน่ึงพระบรมมหาราชวงัตั้งเป็นกองบญัชาการ พร้อมทั้งประกาศปลดคณะรัฐมนตรีของ
จอมพล ป.ทั้งหมด  แต่คณะรัฐบาลแต่งตั้งพลตรีสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์เป็นผูอ้  านายการปราบกบฏในคร้ัง
น้ี ปรากฏวา่ ไดมี้การสู้รบในพระนครอยา่งหนกั และคณะรัฐบาลสามารถปราบกบฏไดส้ าเร็จ และ
นายปรีดีตอ้งหลบหนีออกนอกประเทศอีกคร้ัง การด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพล ป.                      
พิบูลสงคราม ตั้งแต่ พ.ศ.2490 เป็นตน้มา ปรากฏวา่มีการกบฏ 4 คร้ัง นอกจากกบฏเสนาธิการและ
กบฏวงัหลวงยงัมีกบฏคร้ังส าคญัคือ กบฏแมนฮตัตนั6 ซ่ึงเป็นกบฏท่ีท าให้อ านาจทางการเมืองของ
ทหารเรือตอ้งหมดอ านาจออกไปจากประวติัศาสตร์การเมืองไทย จอมพล ป. พิบูลสงครามมีอ านาจ
ทางการเมืองคร้ังท่ี 2 ระหวา่ง พ.ศ.2491 – 2500 หลงัจากนั้นไดถู้กจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชตท์  าการ
รัฐประหารโดยมีจุดเ ร่ิมต้นมาจากการท่ีประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการเลือกตั้ ง

                                                           

 
6กบฏแมนฮตัตนั เป็นกบฏท่ีเกิดในวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2494  น าโดยคณะนายทหารเรือ

กลุ่มหน่ึงท่ีเรียกตวัเองว่า “คณะกูช้าติ” โดยนาวาตรีมนสั จารุภา ไดจ้ี้จอมพล ป. พิบูลสงครามลง 
เรือหลวงศรีอยธุยาระหวา่งพิธีรับมอบเรือขดุสันดอนแมนฮตัตนัจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
 รัฐบาลไดท้  าการเจรจาต่อคณะกบฏ แต่ไม่ประสบความส าเร็จ จนสุดทา้ยแลว้รัฐบาลตอ้ง
ทิ้งระเบิดลงบนเรือรบหลวงศรีอยธุยาในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2494 ในขณะท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ยงัถูกจ้ีอยูบ่นเรือ ทหารเรือท่ีอยูบ่นเรือน า จอมพล ป. วา่ยน ้ าหลบหนีออกมาจากเรือหลวงศรีอยุธยา
ไดส้ าเร็จ 



  

 
 

61 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใน พ.ศ.2500 โดยพบการทุจริตจากการเลือกตั้งและเกิดการเดินขบวนขบั
ไล่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ต่อมาในวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ.2500 ไดท้  าการรัฐประหารลม้อ านาจ
ของจอมพล ป.พิบูลสงครามและไดใ้หน้ายพจน์ สารสินข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อจดัการ
เลือกตั้ง และหลงัจากการเลือกตั้งในเดือนธันวาคม พ.ศ.2500 พลโทถนอม กิตติขจร (ยศในเวลา
นั้น) ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ในเวลาต่อมาเกิดความขดัแยง้ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์
จึงท าการปฏิวติัยดึอ านาจตนเองโดยการร่วมมือของจอมพลถนอม เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2501  

  ดงันั้น การข้ึนมามีอ านาจอีกคร้ังของบรรดานายทหารภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 

2 ส้ินสุดลงจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในกองทพั เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีไดมี้การ

ปรับปรุงกองทพัซ่ึงไม่ไดรั้บการดูแล หรือการเอาใจใส่เท่าท่ีควรจากรัฐบาลพลเรือน แมว้า่ช่วงเวลา

ระหวา่ง พ.ศ.2488 – 2491 จะมีทหารคือหลวงธ ารงนาวาสวสัด์ิข้ึนมาเป็นนายกรัฐมนตรีดว้ยก็ตาม 

แต่เน่ืองจากประสบปัญหาเก่ียวกบักรณีสวรรคตของพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดลกองทพัจึงไม่ไดรั้บ

การปรับปรุงแต่ประการใด นอกจากน้ีหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลงไทยจะตอ้งมีการเจรจา

ระหว่างประเทศสัมพนัธมิตรเก่ียวกบักรณีของสถานะของผูแ้พส้งครามไม่ให้ไทยตอ้งตกอยู่ใน

สถานะเดียวกบัเยอรมนั อิตาลี และญ่ีปุ่น การปรับปรุงกองทพัจึงไม่ไดรั้บเอาใจใส่เท่าท่ีควร ซ่ึงการ

กลบัข้ึนมามีอ านาจของจอมพล ป.พิบูลสงครามท าให้เกิดความร่วมมือกบัสหรัฐอเมริกาในด้าน

การทหาร รวมถึงการไดรั้บอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหารจากสหรัฐอเมริกา ท าให้ไทยตอ้งมีการ

ปรับปรุงหลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสต์ในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้และถือเป็นการสร้างฐานอ านาจใหก้บัตนเอง ซ่ึงจะกล่าวต่อไป 

  3.1.2 ปัจจัยภายนอก 

  ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ คือ 

อ านาจและอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาท่ีมีในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพิ่มมาข้ึนภายหลงัส้ินสุด

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เน่ืองจากเป็นยุคของสงครามเยน็ ซ่ึงเป็นการแข่งขนัและต่อสู้กนัระหวา่งลทัธิ

คอมมิวนิสต์ และลทัธิเสรีนิยม ซ่ึงมีรัสเซียและสหรัฐอเมริกาเป็นผูน้ าของลัทธิดงักล่าว การต่อสู้

ของสองแนวความคิดมักจะต่อสู้กันด้วยสงครามตัวแทน เช่น สงครามเกาหลี ใน พ.ศ.2493                

เม่ือเกาหลีเหนือพยายามท่ีจะยึดพื้นท่ีของเกาหลีใต ้โดยการขา้มเส้นขนานท่ี 38 ซ่ึงเป็นเส้นท่ีแบ่ง
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ระหวา่ง 2  ประเทศจนน ามาสู่ความตึงเครียดในเวลาต่อมา7 ท าให้สหรัฐอเมริกาตอ้งป้องกนัเกาหลี

ใต้จากการรุกรานของเกาหลีเหนือ และขอความร่วมมือจากกองทพัของสหประชาชาติในการ

ป้องกันการรุกรานจากเกาหลีเหนืออีกด้วย กองทัพบกไทยในเวลานั้ นได้รับค าร้องขอจาก

สหประชาชาติในการสนบัสนุนมติในการด าเนินการรักษาความมัน่คง และในเวลานั้นรัฐบาลไทยก็

ส่งทหารเขา้ไปร่วมรบในเดือนกนัยายน พ.ศ.2493 และส่งทหารไทยไปเกาหลีชุดแรกในเดือน 

ตุลาคม พ.ศ.2493 และส่งเขา้ในเกาหลีอีกรวมทั้งส้ิน 23 ผลดัจนส้ินสุดสงครามใน พ.ศ.2496  

  ส าหรับเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส้หรัฐอเมริกามองว่าเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัทาง

การทหาร มาตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี 2  สหรัฐอเมริกาไดพ้ยายามเขา้มามีอิทธิพลในภูมิภาคน้ี เช่น 

การเป็นตวักลางไกล่เกล่ียไม่ให้ไทยตอ้งตกอยู่ในสถานะของผูแ้พส้งคราม เป็นตน้ ต่อมาเม่ือจีน                   

เกาหลีเหนือและเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์ สหรัฐอเมริกามองว่าประเทศใกลเ้คียงจะถูกครอบง า

และกลายเป็นคอมมิวนิสต์ตามทฤษฎีโดมิโน การล้มของโดมิโนจึงหมายถึงการล้มของระบอบ

ประชาธิปไตย ดงันั้น สหรัฐอเมริกาจึงมองหาพนัธมิตรเพื่อสกดักั้นการขยายตวัของคอมมิวนิสตใ์น

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมถึงการพาตวัเองเขา้สู่ความขดัแยง้ในอินโดจีนในปี พ.ศ.2493 หลงัจาก

เห็นว่าขบวนการเวียดมินท์ภายใตก้ารน าของโฮจิมินท์เร่ิมมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัคอมมิวนิสต์8 

สหรัฐอเมริกาจึงหนัไปสนบัสนุนฝร่ังเศสในอินโดจีน ซ่ึงในเวลานั้นก าลงัต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราช

คืนจากฝร่ังเศส 

  การต่อสู้ของสหรัฐอเมริกาในเวียดนามเร่ิมอยา่งจริงจงัเม่ือฝร่ังเศสถอนตวัออกไป

จากเวยีดนามใน พ.ศ.2496 สหรัฐอเมริกาเร่ิมส่งทหารและอาวุธเขา้ไปเขา้ไปในเวียดนามเพื่อพฒันา

กองทพัให้กบัเวียดนามใต ้ต่อมาในวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2498 มีการเจรจากนัเพื่อก าหนดให้มี

การเลือกตั้งทัว่ไป และรวมเวียดนามเหนือกบัเวียดนามใตเ้ขา้เป็นประเทศเดียวกนั หลงัจากท่ีแยก

ออกเป็น 2 ประเทศชั่วคราวในช่วงท่ีมีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชคืนจากฝร่ังเศส และตาม

                                                           

 
7กองบญัชาการทหารสูงสุด, ประวัติการรบของทหารไทยในสงครามเกาหลี  (กรุงเทพฯ : 

กรมแผนท่ีทหาร, 2541), 37. 
 

8พวงทอง รุ่งสวสัดิทรัพย์ ภวคัรพนัธ์, สงครามเวียดนาม : สงครามกับความจริงของ              
"รัฐไทย" (กรุงเทพฯ : โครงการจดัพิมพค์บไฟ, 2549), 8. 
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ข้อตกลงเจนนีวาท่ีระบุว่าจะต้องมีจัดการเลือกตั้ งและรวมประเทศ แต่ทว่า โง ดิน เดียมห์ 

นายกรัฐมนตรีของเวียดนามใต้ ซ่ึงสหรัฐอเมริกาปฏิเสธการรวมประเทศ และในปีเดียวกันนั้น       

โง ดิน เดียมห์ก็ขบัไล่จกัรพรรดิเบาได๋ออกนอกประเทศและตั้งตนเป็นประธานาธิบดีของเวียดนาม

ใต ้ท าให้ชาวเวียดนามจ านวนมากในเวียดนามใตไ้ม่พอใจและจดัตั้งกองทหารเพื่อป้องกนัตวัเอง

จากอ านาจรัฐและด าเนินการต่อสู้กบัรัฐบาลของโง ดิน เดียมห์ จากนั้นสงครามเวียดนามก็ระเบิดข้ึน 

โดยฝ่ายเวยีดนามเหนือตดัสินใจใชก้ าลงัทหารท าสงครามเพื่อรวมประเทศเขา้ดว้ยกนั 

  ต่อมารัฐบาลของประธานาธิบดีโง ดิน เดียมห์ถูกทหารเวียดนามใตรั้ฐประหาร 

และโง ดิน เดียมห์ก็ถูกสังหารในพ.ศ.2498 อ านาจการปกครองเวียดนามใต้อยู่ในมือของคณะ

นายทหารภายใตก้ารสนบัสนุนของสหรัฐอเมริกาพร้อม ๆ กบัสงครามทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ 

โดยสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มการช่วยเหลือทางทหารให้แก่เวียดนามใตแ้ละส่งกองบินทิ้งระเบิดไป

โจมตีเวียดนามเหนือและเขตยึดครองของฝ่ายเวียดกงในเวียดนามใต ้นอกจากน้ี สภาคองเกรสยงัมี

มติให้ส่งหน่วยนาวิกโยธินข้ึนบกท่ีเวียดนามใตแ้ละเขา้ร่วมรบโดยตรง จนในท่ีสุดก็มีกองทหาร

สหรัฐท าการรบในเวยีดนามมากถึง 540,000 คน9 

  การรบระหว่างเวียดนามเหนือโดยมีกองทพัเวียดมินทเ์ป็นพนัธมิตร กบัเวียดนาม

ใตภ้ายใตก้ารสนบัสนุนของสหรัฐอเมริกา ไม่ประสบความส าเร็จมากนกั เน่ืองจากเวียดนามเหนือ

รบแบบกองโจร และซุ่มโจมตีท าให้ทหารสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใตเ้สียชีวิตเป็นจ านวนมาก 

อีกทั้งการรบในสภาพท่ีไม่คุน้เคยกบัภูมิประเทศและมีความกดดนัจากการเผชิญกบัเวียดกง ในเวลา

ต่อมาสหรัฐอเมริกาภายใตก้ารน าของประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon) ไดถ้อนก าลงั

ออกจากเวียดนามใน พ.ศ.2516 ต่อมาใน พ.ศ.2518 กองทพัเวียดมินต์สามารถตีเมืองไซง่อนได้

ส าเร็จและถือเป็นจุดส้ินสุดของสงครามเวยีดนามอยา่งแทจ้ริง 

  ดังนั้ น การท่ีสหรัฐอเมริกามองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นยุทธศาสตร์ทาง

การทหารท่ีส าคญัเห็นไดจ้ากการพยายามต่อสู้กบัเวียดนามเหนือเพื่อสกดักั้นคอมมิวนิสตไ์ม่ให้แผ่

ขยายออกไป อีกทั้งสหรัฐอเมริกายงัมองหาพนัธมิตร ซ่ึงไทยได้กลายมาเป็นตวัเลือกส าคญัของ

                                                           

 9Priscilla Roberts, The Cold War (Stroud, Gloucestershire : Sutton, 2000), 34. 
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สหรัฐอเมริกาในการเป็นพนัธมิตรในการสกดักั้นลทัธิคอมมิวนิสตจ์นมีการลงนามร่วมมือสถาปนา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและสหรัฐอเมริกาข้ึนในพ.ศ.2493 เพื่อสนบัสนุนดา้นอาวธุและการทหาร 

อีกทั้งไทยยงัไดส่้งทหารเขา้ไปร่วมรบกบัสหรัฐอเมริกาในเวยีดนามในเวลาต่อมา 

 จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมดทั้ งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่างเป็นแรงกระตุ้นท่ีท าให้

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเกิดการเปล่ียนแปลงในระบบการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ

บริบทสถานการณ์ทางภายในและภายนอกประเทศซ่ึงจะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

 

3.2 สหรัฐอเมริกากบัการจัดการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าใน พ.ศ.2491 

 ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง การจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย                         
พระจุลจอมเกล้าใน พ.ศ.2491 เป็นการรับรูปแบบการศึกษามาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก
สหรัฐอเมริกาหรือเวสต์ปอยต์ เหตุผลส าคญัในการรับรูปแบบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาคือ       
การแบ่งขั้วอ านาจทางการเมืองระหวา่งคอมมิวนิสต ์กบัประชาธิปไตย และทหารก็มีความเกรงกลวั
ภยัจากคอมมิวนิสต์ รวมถึงไทยมีความสัมพนัธ์อนัดีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างสงคราม                   
โลกคร้ังท่ี 2 ท่ีท  าให้ไทยไม่ต้องกลายเป็นผูแ้พ้สงคราม ไทยและสหรัฐอเมริกามีการสถาปนา
ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2493 ในสมัยรัฐบาลจอมพล                          
ป. พิบูลสงคราม ซ่ึงได้กลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังภายหลงัการรัฐประหารเม่ือ พ.ศ.2490      
ท าให้ไทยได้รับการช่วยเหลือในการฝึกยุทธวิธีและทางการศึกษา และมีการฝึกเพื่อเผชิญกบัภยั
คุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ีไดส่้งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางการศึกษา
ของทหารในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงมีสาเหตุส าคญั 2 ประการคือ 

 1.ความร่วมมือทางทหารระหวา่งประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นเหตุผลประการหน่ึงท่ี
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต้องการเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาของทหาร ภายหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลงสหรัฐอเมริกากลายมาเป็นชาติมหาอ านาจทางทหาร ในเวลาต่อมา
ไทยและสหรัฐอเมริกาได้ท าข้อตกลงในการแลกเปล่ียนทางอาวุธ และการศึกษา ซ่ึงข้อตกลง
ดงักล่าวเกิดจากการท่ีสหรัฐอเมริกาตอ้งการพนัธมิตรเพื่อการสกดักั้นลทัธิคอมมิวนิสต์ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้และใชไ้ทยเป็นฐานในการสกดักั้นลทัธิดงักล่าว ความร่วมมือดงักล่าวส่งผลให้
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โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้มีการปรับเปล่ียนหลกัสูตรเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความร่วมมือทาง
ทหารกบัประเทศสหรัฐอเมริกา 

 2.การเปล่ียนแปลงของขั้วมหาอ านาจทางการเมืองสหรัฐอเมริกาข้ึนมามีบทบาทแทน
ประเทศในยุโรปอย่างองักฤษและฝร่ังเศสภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท าให้การศึกษาทางทหาร
ของไทยตอ้งเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย จากแต่เดิมไทยมกัส่งนกัเรียนนายร้อยไปศึกษาในประเทศ
ทางแถบยุโรป แต่เม่ือการทหารของสหรัฐอเมริกามีความก้าวหน้าและทันสมัยกว่าไทยจึงส่ง
นกัเรียนนายร้อยไปศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาแทน เม่ือนายทหารเหล่าน้ีส าเร็จการศึกษามาจะ
สามารถใชอ้าวธุยทุโธปกรณ์สมยัใหม่ท่ีสหรัฐอเมริกามอบใหไ้ด ้นอกจากน้ีการปรับปรุงโครงสร้าง
ของกองทพัเกิดข้ึนอีกคร้ังใน พ.ศ.2495 เม่ือมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในพระราชกฤษฎีกาจดัวาง
ระเบียบราชการของกองทพับก พ.ศ.2491 เพื่อสนองตอบต่อนโยบายทางการทหารเก่ียวกบัการรับ
ความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาจึงท าให้ตอ้งมีการปรับปรุงหน่วยรบข้ึนมาใหม่ รวมทั้งการจดัตั้ง
ส่วนการศึกษาและยา้ยหน่วยต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการศึกษามาเขา้กบัส่วนการศึกษา เช่น 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กรมยุทธศึกษาทหารบก  ตั้ งกรมเลขานุการกองทัพบก                      
ยา้ยกรมการรักษาดินแดนจากกระทรวงกลาโหม มาอยู่ในกองทพับก และการจดัตั้งกองพลน้อย           
2 กองพล คือ กองพลน้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และกองพลน้อยทหารมา้10 โดยการ
เปล่ียนแปลงหน่วยงาน และกรมต่าง ๆ ในคร้ังน้ีเป็นผลมาจากนโยบายความร่วมมือทางทหารกบั
สหรัฐอเมริกาโดยการส่งอาวุธเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลไทยในการป้องกันและสกัดกั้ นจากภัย
คอมมิวนิสต ์

 ดงันั้น การต่อสู้ระหวา่งคอมมิวนิสตแ์ละเสรีนิยมภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลงท า
ให้สหรัฐอเมริกาพยายามหาพนัธมิตรเพื่อสกดักั้นลทัธิคอมมิวนิสต์ไม่ให้แผ่ขยายอิทธิพลไปยงั
ประเทศต่าง ๆ โดยการให้ความช่วยเหลือทางทหารและดา้นการศึกษาซ่ึงท าให้การศึกษาของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตอ้งมีการปรับตวัในเร่ืองเก่ียวกบัการใช้อาวุธ และแนวคิดเสรี
นิยมของสหรัฐอเมริกาผ่านการศึกษาและการสั่งสอนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ
นกัเรียนนายร้อยส าเร็จการศึกษาแลว้สามารถใช้การอาวุธยุทโธปกรณ์สมยัใหม่ซ่ึงไดรั้บมอบจาก
สหรัฐอเมริกาได้ และถือเป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการจดัการการศึกษาจากเดิมเคยรับ
รูปแบบตามประเทศทางตะวนัตกเปล่ียนมาเป็นแนวคิดของสหรัฐอเมริกา  

                                                           

 
10กองบญัชาการทหารสูงสุด, ประวตัิศาสตร์กองทพัไทยในรอบ 200 ปี พ.ศ.2325 – 2525, 

(กรุงเทพฯ: กรมแผนท่ีทหาร, 2525), 313 – 314. 
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  3.2.1  จาก “ยุโรป” สู่  “สหรัฐอเมริกา” : การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามแบบเวสต์
ปอยต์ของสหรัฐอเมริกา 

  สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีโรงเรียนทหารเปิดสอนอยู่หลายแห่งทั้งของ

รัฐบาลและเอกชน นอกเหนือจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกของสหรัฐอเมริกา หรือเวสตป์อยต ์ยงัมี

โรงเรียนอ่ืน ๆ เช่น ชิตาเดล (The Military College of South Carolina; Citadel) มหาวิทยาลยั

การทหารนอร์ริช (Norwich University) และสถาบนัการทหารเวอร์จิเนีย (Verginia Military 

Institute)11โรงเรียนนายร้อยเหล่าน้ีมุ่งเนน้ผลิตนายทหารอาชีพท่ีมีลกัษณะทหารวิชาการ หรือ ทหาร

ปัญญาชน กล่าวคือ ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนทหารเหล่าน้ีจะมุ่งเน้นการสอนท่ีเขม้ขน้

แบบเดียวกบัการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัชั้นน า เพราะตอ้งการให้ทหารเหล่าน้ีมีความรู้ทาง

วชิาการเช่นเดียวกบัมหาวทิยาลยัชั้นน าของพลเรือน และตอ้งการใหน้กัเรียนนายร้อยให้ความส าคญั

กบัภาควชิาการอยา่งจริงจงั แมจ้ะตอ้งให้เวลากบัการฝึกทางทหาร พลศึกษา และการเล่นกีฬาดว้ยก็

ตาม12 ท าให้ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าน้ีไม่จ  าเป็นท่ีจะเป็นทหารเสมอไป สามารถไป

ประกอบอาชีพอ่ืนท่ีไม่ใช่ทหาร การฝึกแบบน้ีเรียกวา่  Citizen soldier ซ่ึงเป็นการฝึกเพื่อให้บุคคล

เหล่าน้ีพร้อมรบตลอดเวลา แมไ้ม่ได้ประกอบอาชีพทหารก็ตาม อย่างไรก็ตาม หัวขอ้น้ีจะศึกษา

เฉพาะหลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกาเท่านั้น เน่ืองจากเป็นระบบท่ีไทยน ามา

เป็นรูปแบบในการจดัการศึกษาในช่วงทศวรรษท่ี 90 และนายทหารท่ีเป็นผูว้างรูปแบบในการจดั

การศึกษาส าเร็จการศึกษามาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกาจึงท าให้เห็นรูปแบบของ

ระบบการศึกษาและน ามาปรับใช ้

  โรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา (United Stated Military Academy) เป็น
โรงเรียนทหารท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกา และเป็นท่ีรู้จกัในอีกช่ือหน่ึงคือ West Point ก่อตั้งใน 
พ.ศ.2435 สมยัประธานาธิบดีโทมสั  เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson ) ระหวา่ง พ.ศ.2360 – 2376                    
                                                           

 
11สรศกัด์ิ งามขจรกุลกิจ และชญัญาพทัธ์ วิพฒันานนัทกุล. “ระบบการเรียนการสอนของ

โรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกากบัปรัชญา และ “หัวใจ” ของการผลิตนายทหารอาชีพ” 
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 3,1 (กนัยายน 
2558 – สิงหาคม 2559), 171 -192. 
 12เร่ืองเดียวกนั, 179. 
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พนัเอกซิลวานสั  ธาห์เยอร์ (Sylvanus Thayer) ไดป้รับปรุงหลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยทหารบก
สหรัฐ นอกเหนือจากการปลูกฝังเก่ียวกบัวิชาการทหารแลว้ ยงัเพิ่มหลกัสูตรเก่ียวกบัวิศวกรรมเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของประเทศในดา้นการพฒันาประเทศในช่วงศตวรรษท่ี 1913                 

  ปัจจุบันหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกามีทั้ ง ส้ิน 36 
สาขาวิชาได้แก่ 1.สาขาการเมืองอเมริกา (American Politics) 2.สาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical 
Engineering) 3.สาขาเคมี (Chemistry)  4.วิศวกรรมโยธา  (Civil Engineering) 5.การเมือง
เปรียบเทียบ (Comparative Politics) 6.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 7.การทหารและ
ยุทธศาสตร์ (Defense and Strategic Studies) 8.เศรษฐศาสตร์ (Economics) 9.วิศวกรรมไฟฟ้า 
(Electrical Engineering) 10.การจดัการทางวิศวกรรม(Engineering Management) 11.จิตวิทยา-
วิศวกรรม (Engineering Psychology) 12.ภาษาองักฤษ (English) 13.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Engineering)  14.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Science) 15.ภูมิภาค-
ศึกษา (Foreign Area Studies) 16.ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages) 17.ภูมิศาสตร์ 
(Geography) 18.สารสนเทศศาสตร์อวกาศ (Geospatial Information Science)  19.ประวติัศาสตร์ 
(History) 20.เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 21.ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
(International Relations) 22.กายภาพ (Kinesiology)  23.กฎหมาย (Legal Studies)  24.วิทยาศาสตร์
เพื่อชีวิต (Life Science)  25.การจดัการ (Management) 26.คณิตศาสตร์ (Mathematical Science)          
27.วิศวกรรมเคร่ืองกล (Mechanical Engineering) 28.วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering) 
29.การวิจัยทางทหาร (Operations Research) 30.ปรัชญา (Philosophy) 31.ฟิสิกส์ (Physics)                
32.จิตวิทยา (Psychology) 33.สังคมวิทยา (Sociology)  34.วิทยาศาสตร์อวกาศ (Space Science)                 
35.วิศวกรรมระบบ (Systems Engineering) 36.การวางระบบทางวิทยาศาสตร์ (Systems and 
Decision Sciences)14 อยา่งไรก็ตาม ส าหรับวิชาพื้นฐานส าคญัท่ีสอนในโรงเรียนนายร้อยทหารบก

                                                           

 13West Point History, A Brief History of West Point, accessed Aug 20, 2016,  Available 
from  http://www.westpoint.edu/wphistory/SitePages/Home.aspx. 
 

14West Point History, Curriculum, accessed June 10, 2018, Available from https:// 
www.usma.edu /curriculum/sitepages/home.aspx 
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สหรัฐอเมริกา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์  วิชาเคมี  วิชาไฟฟ้า วิชาประวติัศาสตร์การเมือง 
ภูมิศาสตร์การเมือง และการปกครอง  เป็นตน้15  

                                                           

 15หม่อมหลวงค ารณ  สุทศัน์, อนุสรณ์ในงานพระราชทานกระบี่และประดับยศนักเรียน     
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2492 (พระนคร : โรงพิมพอุ์ดม, 2492), 66. 
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  จากตารางดังกล่าว หลักสูตรทางทหารของโรงเรียนนายร้อยทหารบกของ
สหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาหลกั คือ หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดสังคมและมานุษยวิทยา 
และหมวดประกอบอาชีพ (หมวดวชิาทหาร) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหน้กัเรียนนายร้อยมีความรู้อยา่ง
กวา้งขวาง และครอบคลุมทุกสาขาวชิา ทั้งวชิาทางทหาร และวชิาสามญั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง วิชาทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงโรงเรียนนายร้อยทหารบกของสหรัฐอเมริกาให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศได ้รวมถึงการให้ความส าคญั
กับวิชาทางพลเรือนเพื่อให้นักเรียนนายร้อยเหล่าน้ีส าเร็จการศึกษาและสามารถไปท างานใน
หน่วยงานอ่ืน ๆ หรือ บริษทัเอกชนได ้

  นอกจากน้ีโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกายงัมีระบบการปกครองท่ี
เรียกวา่ ระบบเกียรติศกัด์ิ (Honor System) ซ่ึงเป็นระบบท่ีใชบ้งัคบับญัชานกัเรียนนายร้อย และถือ
เป็นวิธีการในการปลูกฝังความเป็นผูน้ าและจริยธรรมของทหารผ่านการศึกษาในโรงเรียนนายร้อย
ทหารบกสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจุดประสงคส์ าคญัคือ การใหน้กัเรียนนายร้อยชั้นอาวโุสเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ในการอบรมและดูแลนักเรียนนายร้อยชั้นท่ีต ่ากว่า ระบบเกียรติศกัด์ิน้ีได้ถูกน ามาปรับใช้ใน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ซ่ึงจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป    

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ไดน้ าหลกัสูตรโรงเรียนนายร้อยทหารบกของ
สหรัฐอเมริกาเข้ามาปรับใช้โดยมีพนัโทหม่อมหลวงค ารณ สุทศัน์  ซ่ึงส าเร็จการศึกษามาจาก
โรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกาเป็นผูริ้เร่ิมเม่ือ พ.ศ.2490  แต่การด าเนินการทั้งหมดตอ้งยุติ
ลงเม่ือเกิดเหตุการณ์กบฏเสนาธิการ ต่อมาพนัตรีบุศรินทร์ ภกัดีกุล หน่ึงในคณะกรรมการปรับปรุง
หลกัสูตรในชุดของหม่อมหลวงค ารณ  สุทศัน์ ไดร้ื้อโครงการน้ีอีกคร้ัง โดยเร่ิมมีการวางรากฐาน
หลกัสูตรใน พ.ศ.2491 และประกาศใชใ้นปี พ.ศ.249217 การปรับปรุงการศึกษาสามารถแบ่งไดต้าม
ประเด็นดงัต่อไป 

  รายวิชา : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ไม่ไดน้ ารายวิชาของโรงเรียนนายร้อย                  
ทหารบกของสหรัฐอเมริกามาทั้งหมด แต่น ามาปรับใชบ้างรายวชิาเท่านั้น คือ การให้ความรู้พื้นฐาน
ของวชิาทหาร ปลูกฝังบุคลิกภาพและสร้างลกัษณะทหาร พร้อมกนันั้นก็ให้ความรู้ดา้นศิลปศาสตร์ 

                                                           

 
17Sukunya Bumroongsook, “Chulachomklao Royal Military Academy : The 

modernization  of military education in Thailand (1887-1948)”, 169. 
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และวิทยาศาสตร์ตามหลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา 18การน ารายวิชาจาก
โรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกามาปรับปรุงนั้นไดแ้บ่งหลกัสูตรเป็น 2 ส่วน คือ วิชาสามญั 
และวชิาทหารตามตารางดงัต่อไปน้ี 

 

   

                                                           

 18Ibid,154. 
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  หากเปรียบเทียบกบัรายวชิาท่ีศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ก่อน พ.ศ.

2491   พบวา่รายวชิาบางส่วนไดมี้การเปิดสอนเช่นเดียวกบัโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา 

เช่น วชิาคณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ เป็นตน้ ซ่ึงวิชาเหล่าน้ีเป็นวิชาพื้นฐานท่ีนกัเรียนนายร้อยจะตอ้ง

ศึกษาเป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้ แต่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรให้มีความ

แตกต่างออกไป กล่าวคือ ในหลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกามีการศึกษาวิชา

กฎหมายคือหมวดวิชากฎหมายทัว่ไป แต่ตามหลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ไดมี้

การแบ่งรายวิชาทางกฎหมายออกหลายวิชา เช่น วิชากฎหมายทหาร วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ              

เป็นต้น รวมถึงรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ได้มีรายวิชาย่อย เช่น              

วิชาเคร่ืองกล วิชาช่างเช่ือม และวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เป็นตน้ เพื่อให้เกิดความหลากหลายและ

นกัเรียนนายร้อยไดรั้บความรู้เพิ่มมากมากข้ึน อย่างไรก็ตาม หลกัสูตรการศึกษาไม่ไดมี้สาขาวิชา

เหมือนกบั West Point แต่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้เนน้การทหารเพียงอยา่งเดียวไม่ไดมุ้่ง

สร้าง “ทหารปัญญาชน” นักเรียนนายร้อยทุกนายเม่ือจบการศึกษาก็จะเขา้รับราชการเป็นทหาร

ทั้งส้ิน 

  นอกจากรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์แลว้ โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้ายงัคงมีการสอนวิชาประวติัศาสตร์การสงครามเช่นเดิมเหมือนในสมยัท่ี

ผ่านๆ มา ซ่ึงรายวิชาดงักล่าวยงัคงเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบในสมรภูมิต่างๆ เป็นตน้ รวมถึง

รายวิชาทางประวติัศาสตร์ยุโรปและวิชาประวติัศาสตร์ตะวนัออกไกลได้มีการเพิ่มเข้ามาใน

หลกัสูตร พ.ศ.2491 ดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองโลกเปล่ียนแปลงไปจึงท าให้ตอ้ง

ศึกษาวิชาประวติัศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึนเพื่อให้เขา้ใจสถานการณ์และบริบททาง

การเมืองเพื่อท่ีจะสามารถวเิคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดต่้อไป 

  การน าหลกัสูตรเวสตป์อยตข์องโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกามาปรับใช้

กบัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ของไทยนั้น ท าให้หลกัสูตรมีความเขม้ขน้มาก

ข้ึน กล่าวคือ หลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกาจะให้ความส าคญักบัการศึกษาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลกั เพื่อให้สอดคลอ้งกบับริบทของการพฒันา

ทางอาวุธท่ีเปล่ียนแปลงไปบริบทของการเมืองโลกคือการมีอ านาจข้ึนมาแทนท่ีชาติยุโรปของ
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สหรัฐอเมริการวมถึงความทนัสมยัของอาวุธท่ีมีมากข้ึนดว้ย ในส่วนของไทยนั้นก็จะเน้นเก่ียวกบั

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เหมือนกบัโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกาดว้ยเช่นกนั 

อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีการน าหลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกามาเป็นรูปแบบ

ของการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ แต่ทวา่ระยะเวลาในการศึกษาภายในโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้านั้น จะมีระยะเวลาในการศึกษาทั้งส้ิน 5 ปี เน่ืองจากจะตอ้งศึกษาใน

โรงเรียนเตรียมทหารบกเป็นระยะเวลา 1 ปีก่อนท่ีจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้

ต่อไป19หลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงนับรวมระยะเวลาของการศึกษาใน

โรงเรียนเตรียมทหารบกดว้ย ส่วนโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐนั้นจะศึกษาทั้งส้ิน 4 ปี เน่ืองจาก

ไม่ตอ้งเขา้รับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารบกเหมือนของประเทศไทย  

  ระบบเกียรติศักด์ิ (Honor System) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ยงัมีการน า

แนวคิดของโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกามาปรับใชเ้พื่อให้เหมาะสมกบัสังคมไทย และ

ใช้เป็นระบบในการบงัคบับญัชาและปกครองนักเรียนนายร้อยคือ ระบบเกียรติศกัด์ิ ระบบน้ีเคย

น ามาใชม้าก่อนหนา้น้ีแลว้ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั โดยมีจุดประสงคท่ี์

จะใหน้กัเรียนนายร้อยมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรมทั้งกาย วาจา ใจ และเม่ือส าเร็จการศึกษาไป

จากโรงเรียนนายร้อยแลว้จะเป็นตน้แบบของทหารท่ีดี20แต่ระบบเกียรติศกัด์ิท่ีน ามาใช้จะมีความ

แตกต่างไปจาก West Point คือ การก าหนดขั้นบงัคบับญัชาตามระดบัความอาวุโสในแต่ละชั้นปี 

โดยสาระส าคญัของระบบเกียรติศกัด์ิท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ไดมี้การบญัญติัไวมี้ดงัน้ี 

 
                                                           

 
19ต่อมาเม่ือมีการตั้งโรงเรียนเตรียมทหารข้ึนใน พ.ศ.2500 ได้มีการยุบโรงเรียนเตรียม

ทหารบก โดยผูท่ี้จะเขา้รับการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้จะตอ้งเขา้รับการศึกษาใน
โรงเรียนเตรียมทหารเป็นระยะเวลา 2 ปีเสียก่อน และเขา้ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้
อีกทั้งส้ิน 5 ปี           

 
20สุพจน์  ธ ารงรัตน์, “การเรียนการสอนและหลกัสูตรทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์กบั

ทศันคติทางการเมืองของทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้” (วิทยานิพนธ์
ปริญญารัฐศาสตร์ (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก วทิยาลยัการทหารชั้นสูง, 2537), 86. 
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  1.นกัเรียนนายร้อยจะตอ้งไม่กล่าวเทจ็ ตลบตะแลง หรือท าใหเ้กิดความอยติุธรรม 

  2.ขอ้ความใด ซ่ึงนักเรียนนายร้อยลงช่ือรับรองแล้ว จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ความ

นั้นๆ ทั้งในลายลกัษณ์และทางจิตใจ 

  3.นกัเรียนนายร้อยผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญติัเกียรติศกัด์ิจะตอ้งถูกลงโทษสถานหนกั 

  4.นกัเรียนนายร้อยทุกคนตอ้งระวงัรักษาเกียรติศกัด์ิ  

  5.นกัเรียนนายร้อยผูใ้ดเจตนาไม่ซ่ือสัตย ์นกัเรียนนายร้อยจะไม่ไดรั้บการปฏิบติั

ใดๆทั้งส้ิน 

  6.กรมนักเรียนนายร้อย ทั้งในส่วนบุคคล และส่วนรวมเป็นผูพ้ิทกัษ์บทบญัญติั

ทั้งส้ิน21 

  ระบบเกียรติศกัด์ิ จึงเป็นระบบหน่ึงท่ีใช้ในการบงัคบับญัชาเพื่อรักษาเกียรติของ

ความเป็นนักเรียนนายร้อยไว ้โดยให้นกัเรียนนายร้อยปกครองกนัเอง เคารพกนัโดยอาศยัระบบ

อาวโุสตามแบบไทย เพื่อใหน้กัเรียนนายร้อยอยูใ่นระเบียบ  มีการบงัคบับญัชาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 

และสามารถด าเนินตามหลกัการของทหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

  ดงันั้น ระบบเกียรติศกัด์ิจึงเป็นระบบส่วนหน่ึงท่ีใช้ในการบงัคบับญัชานักเรียน

นายร้อยใหอ้ยูใ่นระเบียบของทหาร นกัเรียนนายร้อยจะไม่สามารถละเมิดระบบเกียรติศกัด์ิได ้และ

เม่ือส าเร็จการศึกษาไปจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วก็จะต้องยึดถือปฏิบัติระบบ

ดงักล่าวไปตลอดการรับราชการทหารในกองทพั 

  การบงัคบับญัชานกัเรียนนายร้อยตามระบบเกียรติศกัด์ิจะนบัตามความอาวุโสใน

แต่ละชั้นปี โดยนกัเรียนนายร้อยชั้น 5 จะมีอาวโุสสูงสุดในบรรดานกัเรียนนายร้อยทุกชั้นปี นกัเรียน

                                                           

 
21

 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, ประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,  326 – 
327.  
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นายร้อยชั้นสูงกว่าจะมีหน้าท่ีในการอบรม และดูแลนักเรียนนายร้อยท่ีมีชั้นท่ีต ่ากว่า จึงท าให้

นักเรียนนายร้อยท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยมีการล าดับตามรุ่น นักเรียนนายร้อย          

จปร.รุ่นท่ี 1 ส าเร็จการศึกษาใน พ.ศ.249722 เช่น พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ อดีตนายกรัฐมนตรีคนท่ี 22 

ของไทยด ารงต าแหน่งระหว่างพ.ศ.2539 – 2540  พลเอกสุนทร คงสมพงษ์  หวัหนา้คณะรักษา  

ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ พ.ศ.2535  

  นอกจากการน าแบบอยา่งการจดัการศึกษาจากเวสตป์อยตม์าใชแ้ลว้ ใน พ.ศ.2491

กระทรวงกลาโหมยงัมีการตั้งสภาการศึกษาข้ึน เพื่อท าหน้าท่ีในการแกไ้ข ปรับปรุง และพิจารณา

หลักสูตร ซ่ึงสภาการศึกษาน้ีจะมีหน้าท่ีในการพิจารณา และด าเนินการเก่ียวกับหลักสูตรของ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยสภาการศึกษาน้ีมีพลตรีกัมปนาถ กัมปนาถแสนยากร                   

ผูบ้ญัชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในเวลานั้นเป็นประธาน คณะกรรมการในสภา

การศึกษาจะประกอบด้วยหัวหน้าแผนกวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 23 

คณะกรรมการเหล่าน้ีมีหนา้ท่ีพิจารณาหลกัสูตร และก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้เขา้ศึกษาในโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกลา้  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
22โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, อนุสรณ์ในงานส าเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อย           

พระจุลจอมเกล้า (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,2497), ไม่มีเลขหนา้.     

 
23โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, “เร่ืองตั้งสภาการศึกษา,” เลขท่ี 137/7115 (พิมพดี์ด). 
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3.3 การจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่ พ.ศ.2512 – 2534 

 นบัจากน าหลกัสูตรตามแบบเวสตป์อยตข์องสหรัฐอเมริกามาใช้เป็นแบบอยา่งตั้งแต่ พ.ศ.

2491โรงเรียนนายร้อยไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกเลยจนถึง พ.ศ.2512 จึงได้มีการปรับปรุง

หลักสูตรเน่ืองจากไทยต้องส่งทหารเข้าไปร่วมรบในสงครามเวียดนามโรงเรียนนายร้อย                

พระจุลจอมเกลา้ตอ้งผลิตนายทหารเพื่อใหท้นัต่อความตอ้งการของรัฐบาล  

  3.3.1 การจัดการศึกษาของโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าหลกัสูตร พ.ศ.2512  

  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับปรุงหลกัสูตรพ.ศ.2512 มีดงัน้ี 
  1.นโยบายของกองทัพในการจัดส่วนราชการ พ.ศ.2512 :  การจดัส่วนราชการของ
กองทพับกใน พ.ศ. 2512 จะกล่าวเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนการศึกษาเท่านั้น เน่ืองจากเป็น
หน่วยงานท่ี กรมยุทธศึกษาทหารบก หน่วยรักษาดินแดน และสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้สังกดัอยู ่การเปล่ียนแปลงของส่วนการศึกษาคือ การเพิ่มสถาบนั
วิชาการทหารบกชั้ น สูงมา เ ป็นหน่วยงาน ท่ี ดูแลวิทยาลัยการทหารบก  และโรง เ รียน                              
เสนาธิการทหารบก  

  ต่อมาใน พ.ศ.2513 ไดมี้การตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และก าหนด
หนา้ท่ีส่วนราชการกองทพับก กองบญัชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2513 ท  าให้ส่วน
การศึกษาไดมี้การเพิ่มหน่วยงานในสังกดัคือ ส่วนส่งก าลงับ ารุง ศูนยส์งครามพิเศษ นอกจากน้ีกรม
ยุทธศึกษาไดมี้หน่วยงานในสังกดัเพิ่มอีก 4 หน่วยคือ ศูนยท์หารราบ ศูนยท์หารมา้ ศูนยท์หารปืน
ใหญ่ และโรงเรียนนายสิบทหารบก24 นโยบายทางการศึกษาของกองทพับกทั้งหมดจะถูกส่งผา่น
ส่วนการศึกษาเพื่อส่งต่อใหโ้รงเรียนต่าง ๆ ของกองทพัไดน้ านโยบายไปปฏิบติัต่อไป 

  2.นโยบายเกี่ยวกับการปราบปรามคอมมิวนิสต์: ใน พ.ศ.2508 พรรคคอมมิวนิสต์
ได้หันมาต่อสู้กับรัฐบาลด้วยก าลังอาวุธท่ีบ้านนาบัว ต าบลเรณูนคร อ าเภอธาตุพนม จังหวดั
นครพนม วนัน้ีถูกเรียกวา่ วันเสียงปืนแตก ซ่ึงเป็นวนัท่ีพรรคคอมมิวนิสตไ์ดใ้ช้ก าลงัอาวุธต่อสู้กบั
รัฐบาล และในส่วนของทหารก็ด าเนินการในการปราบปรามบรรดาคอมมิวนิสต์ซ่ึงมีฐาน

                                                           

 
24

 “พระราชกฤษีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ีส่วนราชการกองทัพบก 
กองบญัชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2513.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 87, ตอนท่ี 80 (25  
สิงหาคม พ.ศ.2513) : 168.  
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ปฏิบติัการในแถบภาคอีสานอย่างหนักหน่วง รัฐบาลตั้งกองบญัชาการป้องกนัและปราบปราม
คอมมิวนิสต์ (บก.ปค.) ข้ึนในเวลาต่อมาเปล่ียนเป็นกองอ านวยการป้องกันและปราบปราม
คอมมิวนิสต์ (กอ.ปค.) และเปล่ียนเป็น กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร             
(กอ.รมน.)25เม่ือพ.ศ.2516   

  กองอ า นวยก า ร รั กษ าคว ามมั่นค งภ าย ในร าชอาณาจัก รสั ง กัดอ ยู่ ใ น
กระทรวงกลาโหม ซ่ึงเป็นกระทรวงหลกัท่ีด าเนินการปราบปรามคอมมิวนิสต์ร่วมกบัรัฐบาลและ
กระทรวงอ่ืนๆ อยา่งกระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัสถานการณ์ภายนอกประเทศการ
สู้รบของคอมมิวนิสต์ก็ได้ปะทุข้ึนเช่นกนั สหรัฐอเมริกาส่งทหารเขา้ไปในเวียดนามใต ้เม่ือ พ.ศ.
2508 และร้องขอให้ไทยส่งทหารเขา้ไปร่วมรบในสงครามเวียดนามดว้ย ซ่ึงรายละเอียดของการส่ง
ทหารเขา้ไปร่วมรบในสงครามเวยีดนามจะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

  นโยบายการปราบปรามคอมมิวนิสต์ส่งผลให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาเน่ืองจากกองทพัเล็งเห็นความเลวร้ายของคอมมิวนิสต์ท่ีต่อสู้กบั
รัฐบาลอย่างรุนแรงมาตั้งแต่ พ.ศ.2508 และทหารเห็นว่าคอมมิวนิสต์คือภยัคุกคามอย่างหน่ึงต่อ
สังคมไทย นอกจากน้ีการปรับปรุงหลกัสูตรยงัเป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของรัฐบาล ใน
การส่งทหารเขา้ไปร่วมรบในสงครามเวยีดนาม 

  3.สงครามเวียดนาม : ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง สถานการณ์ทาง
การเมืองโลกกา้วสู่ยุคท่ีเรียกว่า สงครามเยน็ โดยมีสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาเป็นตวัแทน
ของโลกคอมมิวนิสต์และโลกเสรีตามล าดบั ซ่ึงทั้งสองประเทศต่างต่อสู้กนัในเร่ืองของแนวคิด
เร่ือยมา  แต่ทั้ งสองประเทศไม่สามารถท่ีจะต่อสู้กันด้วยสงครามในสนามรบได้ เพราะ                          
ต่างครอบครองระเบิดนิวเคลียร์ไวเ้ป็นจ านวนมาก หากมีการต่อสู้ก็อาจมีการใชร้ะเบิดนิวเคลียร์ใน
การท าลายล้างซ่ึงกนัและกนั ท าให้เกิดสงครามตวัแทนข้ึน โดยทั้งสองประเทศให้การสนบัสนุน
ประเทศพนัธมิตรท่ีตนมีอิทธิพลอยูใ่นการท าสงครามโดยการสนบัสนุนทางด้านการเงิน การทหาร 
และอาวุธ สงครามตวัแทนท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ สงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม ซ่ึงในหวัขอ้น้ี
                                                           

 
25ปัจจุบนักอ.รมน.สังกดัอยูใ่นส านกันายกรัฐมนตรี และมีหน้าท่ีรักษาความมัน่คงและภยั

คุกคามต่างๆ ท่ีมีในประเทศ นอกจากน้ีกอ.รมน.ยงัมีหน้าท่ีส าคญัในการแก้ไขปัญหาของสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยจะมีหน่วยงานท่ีก ากับดูแลโดยเฉพาะ ซ่ึงเรียกว่า “กอ.รมน.ภาค                   
4 ส่วนหนา้” ซ่ึงท างานร่วมกบัทหารและต ารวจในพื้นท่ี โดยมีพื้นท่ีในการดูแลคือ ยะลา นราธิวาส 
ปัตตานี และพื้นท่ีบางส่วนของจงัหวดัสงขลา  
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จะน าเสนอเก่ียวกบัสงครามเวยีดนาม ซ่ึงเป็นอีกคร้ังท่ีไทยส่งทหารเขา้ไปร่วมรบตามค าร้องขอของ
รัฐบาลเวียดนามใต ้หลงัจากท่ีไทยเคยส่งทหารเขา้ไปร่วมรบในสงครามเกาหลีเม่ือ พ.ศ.2493 การ
ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนามส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย                      
พระจุลจอมเกลา้ซ่ึงจะกล่าวต่อไป 

  การส่งทหารไทยเข้าไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม เร่ิมต้นเม่ือ พ.ศ.2501  
เวียดนามเหนือได้เร่ิมท าสงครามกองโจรกบัเวียดนามใต ้ต่อมา พ.ศ.2502 เวียดมินห์เร่ิมรุกราน
เวียดนามใตด้ว้ยอาวุธ และก าลงัทหาร ต่อมาในพ.ศ.2504 สถานการณ์ในเวียดนามเร่ิมตึงเครียดข้ึน
เม่ือเวียดนามเหนือโจมตีเวียดนามใตอ้ย่างหนัก จนสามารถยึดพื้นท่ีส่วนหน่ึงของภาคกลางของ
เวียดนามใตไ้ด้เป็นจ านวนมาก ท าให้รัฐบาลเวียดนามใตต้อ้งขอความช่วยเหลือจากพนัธมิตรใน
ประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นฝ่ายโลกเสรี จนสหรัฐอเมริกาในฐานะพนัธมิตรของเวียดนามใต้ตดัสินใจส่ง
ทหารเขา้ไปในเวียดนาม นบัเป็นการเปิดฉากสงครามโดยเปิดเผยระหว่างสหรัฐฯและเวียดนาม
เหนือซ่ึงเร่ิมข้ึนในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2508 เป็นตน้มา รัฐบาลไทยในฐานะพนัธมิตรทางทหาร
ของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดส่้งทหารเขา้ร่วมรบในสงครามเวียดนามอยา่งเป็น
ทางการ ใน พ.ศ.2510 รัฐบาลไทยไดส่้งทหารไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม ประกอบดว้ยหน่วย
ทหารท่ีถูกจดัตั้งข้ึนเป็นพิเศษโดยให้นายทหารจากหน่วยต่างๆในกองทพัเขา้มาเป็นก าลงัพล โดย
ทหารทั้ง 3 หน่วยได้แก่กองพลทหารอาสา (พล.อส.) หน่วยเรือซีฮอร์ และหน่วยวิคตอร่ี ต่อมา
กระทรวงกลาโหมได้มีการปรับปรุงกองบังคับการหน่วยช่วยเหลือทางทหารในสาธารณรัฐ
เวยีดนามโดยเปล่ียนช่ือเป็น “กองบญัชาการกองก าลงัทหารไทยในสาธารณรัฐเวียดนาม (บก.กกล.
ไทย/เวียดนาม)” มีหน้าท่ีในบงัคบับญัชาและควบคุมทหารไทยทั้งทหารบก ทหารเรือ และทหาร
อากาศท่ีเขา้ไปปฏิบติัหนา้ท่ีในสาธารณรัฐเวยีดนาม26โดยหน่วยทหารทั้ง 3 หน่วยจะถูกส่งไปปฏิบติั
หนา้ท่ีในสาธารณรัฐเวียดนามทั้งส้ิน 5 ผลดั ซ่ึงกองทพับกก าหนดให้กองพลทหารอาสาสมคัรเขา้
รับการฝึกก่อนเดินทางเขา้สู่สมรภูมิเวยีดนาม โดยแบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอนใชเ้วลาในการฝึกทั้งส้ิน 
25 สัปดาห์ มีทั้งการฝึกบุคคล การฝึกเป็นหมู่ ตอน หมวดและกองร้อย ก าลงัพลเหล่าน้ีจะไดรั้บการ
ฝึกตามเหล่า ก่อนท่ีจะมีการรวมพลท่ีค่ายในจงัหวดักาญจนบุรีเพื่อฝึกเป็นกรมและกองพลต่อไป 
การส่งทหารไปร่วมรบและการฝึกกองพลทหารอาสาดงัท่ีกล่าวมาท าใหข้าดแคลนก าลงัพลซ่ึงเป็นผู ้

                                                           

 
26กองบัญชาการทหารสูงสุด, ประวัติการรบของทหารไทยในสงครามเวียดนาม     

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิง, 2541), 57. 
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บงัคบัหมวดเป็นจ านวนมาก27ส่งผลให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ตอ้งมีการปรับหลกัสูตร
โดยการลดเวลาเรียนและตดัรายวิชาบางตวัท่ีไม่จ  าเป็นออกไปจากหลกัสูตร และเน้นในวิชาทาง
ทหารมากข้ึน 

  กองทหารท่ีถูกส่งไปปฏิบติัภารกิจในเวียดนามจะปฏิบติัภารกิจในระหว่างเดือน
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2510-พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เป็นการปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองก าลังของ
สหรัฐอเมริกาและพนัธมิตรในเวียดนามใต ้เช่น การรบท่ีฟุกโถใน พ.ศ.2510 ซ่ึงเป็นการปฏิบติัการ
ร่วมกบัทหารสหรัฐอเมริกา และกองทพัของเวยีดนามใต ้ซ่ึงการรบดงักล่าวกองก าลงัของไทยไดรั้บ
ชยัชนะ และถือเป็นการปฏิบติัการร่วมของการทหารอาสาท่ีประสบความส าเร็จเป็นคร้ังแรก หรือ 
การรบท่ีการรบท่ีเฟือกกางซ่ึงเป็นปฏิบติัการร่วมกบัสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใตเ้ช่นเดียวกบัการ
รบท่ีฟุกโถ เป็นต้น การปฏิบัติการรบในคร้ังน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของไทยกับ
สหรัฐอเมริกาในการต่อสู้เพื่อท่ีจะเอาชนะลัทธิคอมมิวนิสต์ท่ีก าลังจะแผ่ขยายอาณาเขตเข้าสู่
เวยีดนามใต ้ 

  จากปัจจยัท่ีกล่าวมาแล้วขา้งตน้ท าให้การจดัการศึกษาใน พ.ศ.2512 ได้มีการ

ปรับปรุงทั้งส้ิน 3 ดา้นดงัต่อไปน้ี 

  1.ระยะเวลาการศึกษา : หลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ.2512 
ไดมี้การปรับปรุงคือ การปรับเวลาในการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 จะใช้ระยะเวลาใน
การศึกษา 3 ปี ไดแ้ก่ ชั้นปีท่ี 1 ปีท่ี 2 และ ชั้นปีท่ี 3  และกลุ่มท่ี 2 ใชร้ะยะเวลาในการศึกษา 2 ปี 
ไดแ้ก่ชั้นปีท่ี 4 และ ชั้นปีท่ี 5 โดยชั้นปีท่ี  1-3 จะเรียนวิชาทางทหารเป็นหลกั รายวิชาสามญับางตวั
จะถูกตดัออกไป เช่น คณิตศาสตร์ เคมี เป็นตน้ เพราะเม่ือส าเร็จการศึกษา นกัเรียนนายร้อยเหล่าน้ี
จะเขา้รับราชการเป็นผูบ้งัคบัหมวดในกรมกองต่าง ๆ เพื่อทดแทนนายทหารบางส่วนท่ีไปร่วมรบใน
สงครามเวียดนาม ส่วนในชั้นปีท่ี 4 และชั้นปีท่ี 5 นั้นไดมี้การลดวิชาทางทหารลงเหลือแค่ชั้นปีละ 
60 ชั่วโมง จากเดิมในหลกัสูตรเวสต์ปอยต์จะสอนวิชาทางทหารในชั้นปีท่ี 4 เป็นจ านวน 150 
ชัว่โมง และชั้นปีท่ี 5 จ านวน 300 ชัว่โมง การลดชัว่โมงเรียนลงเพื่อให้นกัเรียนนายร้อยเหล่าน้ี

                                                           

 
27

 เกียรติชัย เกรียงกิตติไกร, “แนวความคิดในการพฒันาหลกัสูตรวิชาการของโรงเรียน           
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้” (วทิยาลยัการทพับก สถาบนัวชิาทหารบกชั้นสูงหนา้, 2543), 24. 
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ส าเร็จการศึกษาและเป็นผูบ้งัคบัหน่วยไดท้นัต่อความตอ้งการของรัฐบาลในการส่งนายทหารเขา้ไป
ร่วมรบในสงครามเวยีดนาม28 

  2.หลกัสูตรการศึกษา : ใชก้ารนบัหน่วยการสอนเป็นชัว่โมง ซ่ึงการเรียนในชั้นปีท่ี 
1 และชั้นปีท่ี 3 มีจ านวนเวลาเรียนของแต่ละวิชารวมทั้งส้ิน 2600 ชั่วโมง และ 2800 ชัว่โมง
ตามล าดบั การเรียนในชั้นปีท่ี 3 มีชัว่โมงการเรียนมากท่ีสุด เป็นการรวบรัดรายวิชาเพื่อให้นกัเรียน
นายร้อยส าเร็จการศึกษาในชั้นปีท่ี 3 ให้เร็วท่ีสุดเพื่อให้ทนัต่อการออกมาเขา้รับราชการในกรมกอง
ต่าง ๆ และส่งไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม โดยหลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
พ.ศ.2512 สามารถแบ่งไดต้ามตารางดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
28สุพจน์  ธ ารงรัตน์, “การเรียนการสอนและหลกัสูตรทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์กบั

ทศันคติทางการเมืองของทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้”, 76. 
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ตารางท่ี 4 หลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ.2512 

ชั้นปี รายวชิา จ านวน/ชัว่โมง 

ชั้นปีท่ี1 วิชาทางคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์  
กราฟฟฟิคส์ และเคมี) 

430 

 วิชาทางสังคมคมศาสตร์ – ภาษาฯ (สังคมศาสตร์  
ภ าษ าไทย   ภาษ าอัง กฤษ   ศี ลธรรม   จิ ตวิท ย า              
และพลศึกษา) 

580 

 วชิาทหาร 1590 

  รวม 2600 ชัว่โมง 

ชั้นปีท่ี 2 วิชาทางคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์  เคมี  
โอโตโมทีฟ และภูมิมาปนะวทิยา) 

530 

 วิชาทางสังคมคมศาสตร์ – ภาษาฯ ฯ (สังคมศาสตร์  
ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  ศีลธรรม  จิตวิทยา  พลศึกษา  
และสุขศาสตร์) 

500 

 วชิาทหาร 1570 

  รวม 2600 ชัว่โมง 

ชั้นปีท่ี 3 วิชาทางคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า  
คณิตศาสตร์ และฟิสิคส์) 

550 

 วิชาทางสังคมคมศาสตร์ – ภาษาฯ(สังคมศาสตร์  
ประวติัศาสตร์การสงคราม  ครูทหาร  การน าทหาร  
ภาษาองักฤษ และพลศึกษา  ) 

520 
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หลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ.2512 (ต่อ) 

 วชิาทหาร 1730 

  รวม 2800 ชัว่โมง 

ชั้นปีท่ี 4 วิชาทางคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมเคร่ืองกล  คณิตศาสตร์         
ฟิสิคส์ และวศิวกรรมสรรพวธุ) 

900 

 วิชาทางสังคมคมศาสตร์ – ภาษาฯ (ภาษาอังกฤษ           
พลศึกษา  กฎหมายและสังคมศาสตร์) 

340 

 วชิาทหาร 60 

  รวม 1300 ชัว่โมง 

ชั้นปีท่ี 5 วิชาทางคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมเคร่ืองกล และวิศวกรรม
สรรพวธุ) 

700 

 วิชาทางสังคมคมศาสตร์ – ภาษาฯ (ภาษาอังกฤษ           
พลศึกษา  กฎหมายและสังคมศาสตร์)  

540 

 วชิาทหาร 60 

  รวม 1300 ชัว่โมง 

ทีม่า : หลกัสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2512 
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  3.รายวชิา : หลกัสูตรในพ.ศ.2512 มีวชิาท่ีส าคญัต่อการอบรมนกัเรียนนายร้อยเพื่อ
น าความรู้ไปปฏิบติังาน เช่น วชิาจิตวทิยา  วชิาวศิวกรรมสรรพวุธ  เป็นตน้ วิชาเหล่าน้ีมีความส าคญั
ต่อนกัเรียนนายร้อยเม่ือส าเร็จการศึกษาไปแลว้ และเขา้รับราชการในกรมกองต่าง ๆ รวมถึงการเขา้
ร่วมรบในสงครามเวียดนาม นอกจากน้ียงัมีการสอนวิชาท่ีเก่ียวข้องกับจิตวิทยา การพิทักษ์
ประชาชนและทรัพย ์การพฒันาประเทศและชุมชน เพิ่มเขา้มาในหลกัสูตรอีกดว้ย29 เน่ืองจากเป็น
ช่วงท่ีทหารเร่ิมเห็นถึงความรุนแรงของลทัธิคอมมิวนิสตท่ี์ทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยมานบัตั้งแต่วนั
เสียงปืนแตกใน พ.ศ.2508 วิชาเหล่าน้ีเนน้ให้ทหารเห็นความส าคญัของการพฒันาประเทศ เพราะ
ทหารส่วนหน่ึงนอกจากจะไปปฏิบติัหนา้ท่ีในสงครามเวียดนามแลว้ ยงัมีทหารอีกส่วนท่ียงัคงเป็น
ก าลงัหลกัในการต่อสู้ภยักบัคอมมิวนิสต์ในประเทศ  อย่างไรก็ตาม หลกัสูตรโรงเรียนนายร้อย    
พระจุลจอมเกลา้ฉบบัน้ีใชม้าจนถึง พ.ศ.2518 จึงไดมี้การปรับปรุงใหม่อีกคร้ัง โดยมีการปรับปรุงทั้ง
ในส่วนของรายวชิาและระยะเวลาในการศึกษา  

  หลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2512 จึงเป็นการ
ปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อผลิตนายทหารให้ทนัต่อความตอ้งการของรัฐบาลในเวลานั้น เป็นการผลิต
นายทหารเพื่อเขา้ร่วมรบในสงครามเวียดนาม รวมถึงการเขา้รับราชการเป็นผูบ้งัคบัหมวดในกรม 
กองต่าง ๆ ของกองทพับก เช่น กรมเสนาธิการ กรมทหารสรรพวุธ  เป็นตน้ เม่ือสงครามเวียดนาม
ส้ินสุดลงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้อีกคร้ังใน 
พ.ศ.2518 เน่ืองจากรัฐบาลไม่มีความเร่งรีบในการผลิตนายทหารเพื่อส่งเขา้ร่วมรบในสงคราม
เวยีดนามอีกต่อไป  

  3.3.2 การจัดการศึกษาของโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าหลกัสูตร พ.ศ.2518 

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรับปรุงหลกัสูตรพ.ศ.2518 มีดงัน้ี 

  1.การปรับปรุงส่วนราชการกองทัพ พ.ศ.2518 :  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการ และก าหนดหนา้ท่ีส่วนราชการของกองทพับก โดยมีสาระส าคญัในการจดัตั้งส่วนราชการ
น้ีคือ การจดัใหมี้กองทพัภาค 4 เพื่อท าหนา้ท่ีในการดูแลพื้นท่ีภาคใตต้ั้งแต่ชุมพรลงไป แทนมณฑล
ทหารบกท่ี 5 โดยให้มณฑลทหารบกท่ี 5 อยู่ในสังกดัของกองทพัภาค 4 รวมถึงการบงัคบับญัชา

                                                           

 
29

 ไสว  จนัทรจิรากร, “การเรียนรู้ทางการเมืองในแนวทางประชาธิปไตยของนักเรียน        
นาย ร้อยทหารบก”  (วิทยา นิพนธ์ปริญญาพัฒนาสั งคม  สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2535), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
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หน่วยงานอ่ืนๆ เช่นเดียวกบักองทพัภาคต่าง ๆ30และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ยา้ยมาสังกดั
กบัส่วนการศึกษาของกองทพับกจากเดิมเคยสังกดัในกรมยุทธศึกษา พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการใน พ.ศ.2517 ท าใหโ้รงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้เป็นหน่วยงานท่ีมีอิสระในการก าหนด
หลกัสูตรให้มีความสอดคลอ้งกบันโยบายของกองทพับกโดยตรงซ่ึงไม่ตอ้งผ่าน หรือรับนโยบาย
ผา่นกรมยทุธศึกษาอีกต่อไป 

  กองทพับกได้ตราระเบียบกองทพับกว่าด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ.2518  โดย ก าหนดหนา้ท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบ คือ การด าเนินการอบรม ปลูกฝังนิสัย 
วินยัและวิทยาการทหารให้กบันกัเรียนนายร้อย รวมถึงการประสานงานและมีความเช่ือมโยงกบั
เหล่าต่าง ๆ ในสังกดัของกองทพับก เช่น เหล่าทหารราบ เหล่าทหารปืนใหญ่ เป็นตน้ เม่ือนกัเรียน
นายร้อยส าเร็จการศึกษาแล้วจะมีความรู้ทางทหาร และสามารถเลือกเหล่าให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของตน การจัดการการศึกษาอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะท างานท่ีเรียกว่า                   
สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมีผูบ้ญัชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุอมเกลา้
เป็นประธาน และคณะกรรมการประกอบดว้ยคณะนายทหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  

  การจดัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2518 เป็นการ
ปรับปรุงเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมเก่ียวกบัก าลงัพลทางทหาร ซ่ึง
ในเวลานั้นไม่มีความจ าเป็นท่ีจะเร่งผลิตก าลังพลเข้ามาในกองทพัอีกต่อไป เน่ืองจากสงคราม
เวยีดนามไดส้ิ้นสุดลง 

  2.กองทัพหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 : เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ทหาร
ตอ้งถอนทพักลบัเขา้กรมกองและไม่เขา้มายุง่เก่ียวในทางการเมืองไประยะหน่ึง หลงัจากการครอง
อ านาจมาอยา่งยาวนานของรัฐบาลทหารนบัตั้งการรัฐประหารใน พ.ศ.2490 เป็นตน้มา แมจ้ะมีบาง
ช่วงเวลาท่ีมีพลเรือนกา้วข้ึนมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตาม เช่น การข้ึนมาเป็นนายกรัฐมนตรีของนาย
พจน์ สารสิน ภายหลังการรัฐประหารใน พ.ศ.2500 ของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ แต่ก็เป็นแค่
ช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ทหารก็ยงัคงครองอ านาจเร่ือยมา อีกทั้งยงัมีการสืบทอดอ านาจกนัของทหาร
อีกหลายคร้ัง เช่นกรณีของการสืบทอดอ านาจของจอมพลถนอม ภายหลังการอสัญกรรรมของ            
จอมพลสฤษด์ิใน พ.ศ.2506  ยอ่มเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ สังคมไทยหนีไม่พน้การอ านาจ

                                                           

 
30กองทพับก, กองทพับกในรอบส่ีสิบปี (กรุงเทพฯ : กองทพับก, 2538), 86.   
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ของทหารและสืบทอดอ านาจในทางเผด็จการ อยา่งไรก็ตาม แมรั้ฐบาลจะปกครองประเทศมาอยา่ง
ยาวนานแต่ก็มีการการพยายามเรียกร้องรัฐธรรมนูญของประชาชนอยู่เสมอ เช่น เม่ือคร้ังท่ีรัฐบาล
ของจอมพลถนอม กิตติขจรได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใน พ.ศ.2511 เป็นกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ และเป็นกฎหมายฉบบัแรกนับจากจอมพลถนอมได้ข้ึนมามีอ านาจต่อจากจอม
พลสฤษด์ิ และใช้เวลาในร่างมาตั้งแต่ พ.ศ.250231 แต่รัฐบาลของจอมพลถนอมกลบัถูกต่อตา้นจาก
ประชาชน เน่ืองจากในช่วงท่ีมีการเลือกตั้ งในพ.ศ.2512 จอมพลถนอมได้ยื่นข้อเสนอและ
ผลตอบแทนต่าง ๆ ใหก้บัส.ส.พรรคต่าง ๆ แต่ส.ส.เหล่าน้ีไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีจอมพลถนอม
ไดใ้ห้สัญญาไวจ้นบางคนขู่ว่าจะลาออก ซ่ึงจอมพลถนอมเองไม่สามารถท่ีจะควบคุมสถานการณ์
ต่างๆไดจ้นน ามาสู่ “การปฏิวติัรัฐบาลของตวัเอง” ของจอมพลถนอม เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2514 
โดยพยายามอ้างสาเหตุว่า ก าลังถูกแทรกแซงจากต่างประเทศ และสถานการณ์ทางการเมือง
ภายในประเทศเกิดความวุน่วายจึงท าใหค้ณะรัฐบาลของจอมพลถนอมตอ้งท าการปฏิวติัตนเอง และ
รักษาอ านาจของตนเองไว้32การปฏิวติัตนเองในคร้ังน้ีของจอมพลถนอมไดมี้การประกาศยกเลิก
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2511 ยกเลิกรัฐสภา ยกเลิกพรรคการเมือง ห้ามมัว่สุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนข้ึน
ไปและประกาศกฎอยัการศึกทัว่ราชอาณาจกัร  อยา่งไรก็ตาม บรรดานกัศึกษาต่างเร่ิมรวมตวั และ
จดัตั้งเป็นกลุ่มศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทยตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ.2512 เป็นตน้มา 
และท าใหน้กัศึกษากลุ่มน้ีกลายมาเป็นกลุ่มส าคญัในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516ในเวลาต่อมา33 
  เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 เป็นสาเหตุให้ทหารถูกลดบทบาททางการเมืองลง
ชัว่คราวรวมทั้งระบอบเผด็จการทางทหารท่ีครองอ านาจมาอย่างยาวนานไดส้ิ้นสุดลงไปพร้อมกบั

                                                           

 
31

 ทกัษ ์เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
,2526), 198.  
 

32เร่ืองเดียวกนั, 209.  
 33เป็นเหตุการณ์ทางการเมือง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “วนัมหาวิปโยค” เป็นวนัท่ีประชาชน
เดินขบวนเรียกร้อง และลุกฮือต่อตา้นเผด็จการทางทหารซ่ึงครองอ านาจมาอย่างยาวนาน และถือ
เป็นการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยซ่ึงประสบความส าเร็จในหนา้ประวติัศาสตร์การเมืองไทย 
การเดินขบวนต่อตา้นเผด็จการน้ีมีการรวมตวักนัท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยกลุ่มศูนยก์ลาง
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นแกนน าในการเดินขบวนต่อตา้นรัฐบาลเผด็จการทหารและ
เดินขบวนกดดนั จนท าให้รัฐบาลไดท้ าการสลายการชุมนุมจนมีผูเ้สียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวน
มาก ในเวลาต่อมาจอมพลถนอม กิตติขจรก็ได้ประกาศลาออกและได้เดินทางออกต่างประเทศ
พร้อมกบั พนัเอกณรงค ์กิตติขจร และจอมพลประภาส จารุเสถียร 
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การเดินทางออกนอกประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจรและพรรคพวกซ่ึงได้แก่จอมพล              
ประภาส จารุเสถียรและพนัเอกณรงค์ กิตติขจรบุตรชายของจอมพลถนอม ท าให้ประเทศไทย     
หลุดพน้จากการปกครองท่ีมีทหารเป็นนายกรัฐมนตรีไปชัว่ระยะเวลาหน่ึง หลงัเหตุการณ์14 ตุลา               
นายสัญญา ธรรมศักด์ิข้ึนมาเป็นนายกรัฐมนตรีซ่ึงในขณะนั้ นท่านด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และเป็นองคมนตรีดว้ย หลงัจากนั้นจึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ข้ึน 
และประกาศใช้ใน พ.ศ.2517 และรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีได้ข้ึนช่ือว่าเป็นรัฐธรรมนูญท่ีมีความเป็น
ประชาธิปไตยมากท่ีสุดฉบบัหน่ึง เน่ืองจากไดมี้การก าหนดบทบาทใหป้ระชาชนมีสิทธิเสรีภาพและ
การแสดงออกของประชาชนมากข้ึนโดยท่ีจะตอ้งไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ รวมถึงการก าหนดบทบาท
และหนา้ท่ีของทหารไวใ้นหมวดท่ี 5 เก่ียวกบัแนวนโยบายแห่งรัฐ ซ่ึงในหมวดน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั
การก าหนดอ านาจของรัฐ เช่น การรักษาวฒันธรรมของชาติ การปฏิบติัร่วมมือกบัต่างประเทศเพื่อ
รักษาความสงบสุข เป็นต้น ซ่ึงรวมถึงการก าหนดหน้า ท่ีและบทบาทของทหารไว้ด้วย                         
ซ่ึงรัฐธรรมนูญในสมยัท่ีผา่น ๆ มาไม่ไดมี้การก าหนดบทบาทของทหารไวใ้นรัฐธรรมนูญเลยแมแ้ต่
ฉบบัเดียว ซ่ึงมาตราท่ีก าหนดหนา้ท่ีของทหารไวมี้ดงัน้ี 

มาตราท่ี 68 ก าลงัทหารพึงมีโดยเหมาะสมแก่ความจ าเป็น ส าหรับรักษาเอกราช ความมัน่คง และ
ผลประโยชน์ของชาติ                    
มาตราท่ี 69 ก าลงัทหารเป็นของชาติไม่ข้ึนตรงต่อบุคคลหรือเอกชนใดๆ              
มาตราท่ี 70 ก าลงัทหารพึงใช้เพื่อการรบ หรือสงครามเพื่อป้องกนัสถาบนัพระมหากษตัริย ์เพื่อ
ปราบปราการจลาจล เพื่อการรักษาความสงบของรัฐ และเพื่อการพฒันาประเทศชาติ34

 

  เห็นไดว้า่ รัฐธรรมนูญใน พ.ศ.2517 นั้นไดก้ าหนดบทบาทและหนา้ท่ีของทหารไว้
เพื่อป้องกนัไม่ให้ทหารเหล่าน้ีใช้อ  านาจของกองทพัเขา้มาค ้าจุนอ านาจเหมือนในสมยัท่ีผ่านๆมา         
ใหท้หารในกองทพัพึงตระหนกัถึงหนา้ท่ีของตนเก่ียวกบัการป้องกนัประเทศ และการหนา้ท่ีในการ
ปกป้องสถาบันมากกว่าการเข้ามามีบทบาททางการเมือง หรือการข้ึนมาด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีในอนาคต ซ่ึงการก าหนดหน้าท่ีของทหารตามรัฐธรรมนูญน้ียงัส่งผลให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงของหลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้พ.ศ.2518 ในการก าหนดหน้าท่ี
ของทหารไม่ใหเ้ขา้มายุง่เก่ียวกบัการเมือง 

                                                           

 
34

 “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2517.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91,    
ตอนท่ี 169 (วนัท่ี 7 ตุลาคม 2517) : 1- 90.  
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  หลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใน พ.ศ.2517 แล้ว ได้มีการจดัการเลือก
ตั้ ง ข้ึน เ ม่ือว ันท่ี  26 มกราคม พ.ศ .  2518 ปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ ซ่ึ งในขณะนั้ นมี                     
หม่อมราชวงศเ์สนีย ์ปราโมช เป็นหัวหน้าพรรคชนะการเลือกตั้ง และเป็นแกนจดัตั้งรัฐบาล ต่อมา
ในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2518  มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ หม่อมราชวงศเ์สนีย ์ปราโมช 
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนายสัญญา ธรรมศกัด์ิ แต่การข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ของ หม่อมราชวงศ์เสนียน์ั้นกลบัประสบปัญหาคือ ไม่ไดรั้บความไวว้างใจจาก ส.ส.ในการแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาจึงท าให้ตอ้งลาออกในเวลาต่อมาและท าให้ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
หัวหน้าพรรคกิจสังคมได้ข้ึนมาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน ต่อมาใน พ.ศ.2519                      
หม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ ปราโมช ไดต้ราพระราชกฤษฎีกายุบสภา ส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งทัว่ไปข้ึน
ในวนัท่ี 4 เมษายน ปีเดียวกนัและปรากฏวา่ หม่อมราชวงศเ์สนีย ์ปราโมชไดรั้บการเลือกตั้งอีกคร้ัง 
แต่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่นาน ก็เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายข้ึนเม่ือจอมพลถนอม               
กิตติขจร ซ่ึงในเวลานั้นอุปสมบทเป็นสามเณรเดินทางเขา้มายงัประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 
พ .ศ .  2519 ท า ให้นัก ศึกษาและประชาชนรวมตัวกันประท้ว งขับไ ล่ จอมพลถนอม ท่ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จนท าให้รัฐบาลตอ้งส่งทหารเขา้ปราบปรามจนท าให้มีผูบ้าดเจ็บ เสียชีวิต 
และสูญหายจ านวนมาก และในเยน็วนันั้น พลเรือเอกสงดั ชลออยู ่จึงท าการรัฐประหาร จนน าไปสู่
การยกเลิกรัฐธรรมนูญ และยุติการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และท าให้รัฐบาลของ              
หม่อมราชวงศเ์สนีย ์ปราโมชตอ้งหมดอ านาจตามไปดว้ย 

  การรัฐประหารท่ีเกิดข้ึนในวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 แสดงให้เห็นวา่สังคมไทยไม่
สามารถจะหลีกเล่ียงเร่ืองของการรัฐประหาร ซ่ึงภายหลงัการรัฐประหารแลว้พลเรือเอกสงดั ชะลอ
อยูใ่นนามของคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดินแต่งตั้งใหน้ายธานินทร์ กรัยวเิชียรเป็นนายกรัฐมนตรี  
และมีการตั้งสภาปฏิรูปการปกครองซ่ึงมีสมาชิกจ านวน 340 คน ท าหน้าท่ีเสมือนรัฐสภาและ       
ฝ่ายนิติบญัญติัให้การคุม้กนัรัฐบาลรวมถึงการออกพระราชบญัญติัต่าง ๆ ให้กบัรัฐบาลของนาย
ธานินทร์ ซ่ึงรัฐบาลชุดน้ีไดรั้บฉายาว่า “รัฐบาลหอย” เน่ืองจากรัฐบาลตอ้งอยู่ภายใตก้ารดูแลของ
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เสมือนหอยท่ีต้องอยู่ในเปลือกหอยตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม 
รัฐบาลของนายธานินทร์ประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น การด าเนินนโยบายการปราบปราม
คอมมิวนิสต์และผู ้ท่ีต้องสงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง และปราศจากเหตุผลในการ
ด าเนินการจบักุมผูต้อ้งสงสัย โดยเฉพาะบรรดานกัศึกษาและปัญญาชนจ านวนมากท่ีมีความคิดทาง
การเมืองแตกต่างจากรัฐบาล จนตอ้งหลบหนีเขา้ป่าไปเขา้ร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ
ไทยเป็นจ านวนมาก และปัญหาอีกประการหน่ึงของรัฐบาลนายธานินทร์คือ การร่างรัฐธรรมนูญ
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ฉบบัใหม่ท่ีเป็นไปดว้ยความล่าชา้ เน่ืองจาก รัฐบาลไดมี้การร่างบทเฉพาะกาล ซ่ึงมีแผนการพฒันา
ประชาธิปไตยไว ้3 ขั้นตอน และใช้ระยะเวลาในการด าเนินนโยบายทั้งส้ิน 12 ปี ท าให้ประชาชน
เกิดความไม่พอใจขยายวงกวา้งมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีความขดัแยง้ในหมู่ทหารจนน าไปสู่การ
พยายามยึดอ านาจของพลเอกฉลาด หิรัญศิริ แต่ไม่ประสบความส าเร็จ35 ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีได้
ท าให้ พลเรือเอกสงดั ชะลออยู ่ในฐานะหัวหน้าคณะนายทหารในสภาปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน
ต้องท าการรัฐประหารอีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 และแต่งตั้ งพลเอกเกรียงศักด์ิ 
ชมะนนัท ์ข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรี36  
  ปัจจยัท่ีกล่าวมาทั้งหมด ส่งผลให้มีการจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย                      
พระจุลจอมเกลา้ใน พ.ศ.2518 ซ่ึงแบ่งไดท้ั้งส้ิน 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี  
  1.ระยะเวลาการศึกษา : ในหลกัสูตร พ.ศ.2512 ไดมี้การลดระยะเวลาในการศึกษา
ลงจาก 5 ปีเหลือ 3 ปี เพื่อผลิตทหารเขา้ไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม ต่อมาเม่ือมีการปรับปรุง
หลกัสูตรใน พ.ศ.2518 จะใช้ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี โดยเน้นในวิชาทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยเีป็นหลกั แต่ยงัคงรูปแบบบางรายวิชาและพื้นฐานของการอบรมทางทหารตามหลกัสูตร

                                                           

 
35การพยายามอ านาจของพลเอกฉลาด หิรัญศิริเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2520 

เน่ืองจากก่อนเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคมนั้น พลเอกฉลาดไดด้ ารงต าแหน่งรองผูบ้ญัชาการทหารบกใน
รัฐบาลของ ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช เพื่อท่ีจะรอข้ึนเป็นผูบ้ญัชาการทหารบกในเวลาต่อมา แต่การข้ึน
ด ารงรงต าแหน่งของพลเอกฉลาดเป็นการขา้มขั้นตอนในการแต่งตั้งผูบ้ญัชาการทหารบก เน่ืองจาก
อายุราชการของพลเอกฉลาดยงัเหลืออีกหลายปี แต่ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลในการข้ึนด ารง
ต าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารซ่ึงถือเป็นเร่ืองขา้มขั้นตอนในการโยกยา้ยนายทหาร จนพลเอกฉลาดถูก
ค าสั่งยา้ยให้ไปด ารงต าแหน่งในกองบญัชาการทหารสูงสุด และในเวลาต่อมาให้ด ารงต าแหน่ง
ผูช่้วยราชการประจ ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จนเกิดการยึดอ านาจของพลเรือเอกสงดั 
ชลออยู ่จนท าพลเอกฉลาดถูกใหอ้อกจากราชการในเวลาต่อมา และพลเอกฉลาดตอ้งไปอุปสมบทท่ี
วดับวรนิเวศ ซ่ึงภายหลงัจากศึกออกมาแลว้ก็ไดมี้การพยายามยดึอ านาจจากรัฐบาลของนายธานินทร์ 
กรัยวเิชียร แต่ไม่ประสบความส าเร็จ 
 

36สมบติั ธ ารงธัญวงศ์, การเมืองการปกครองไทย : ยุดเผด็จการ – ยุคปฏิรูป (กรุงเทพฯ : 
เสมาธรรม, 2548), 433.  
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เวสต์ปอยต์ไว ้โดยผูส้ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้จะไดรั้บปริญญาวิทยา
ศาสตรบณัฑิต37  
  2.หลกัสูตร : รายวิชาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ.2518 แบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนวิชาสามัญซ่ึงได้แก่ เน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวกับวิชาทางวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และวิชาทางทหาร นอกจากน้ียงัมีการน าระบบหน่วยกิต (Credit) ซ่ึงใช้อยู่ใน
ระดบัอุดมศึกษามาใช้ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นคร้ังแรก38 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระบบการศึกษาของไทยในระดบัอุดมศึกษาเก่ียวกบัการนบัรายวิชาแบบหน่วยกิต และง่ายต่อการ
ค านวณรายวิชาหลงัส าเร็จการศึกษาของนักเรียนนายร้อยเพื่อท่ีจะศึกษาในระดบัปริญญาโท และ
เอกในสถาบนัอุดมศึกษาต่อไป  

  การเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชดัเจนจากหลกัสูตร พ.ศ.2518 คือ การเปล่ียนจากการ
นบัชัว่โมงการเรียนในแต่ละรายวชิาท่ีศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตแบบเดียวกบัสถาบนัอุดมศึกษา โดย
หลงัจากการเปล่ียนหลกัสูตรมาเป็นเวสตป์อยตข์องสหรัฐอเมริกานั้น การเรียนในโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกลา้จะนบัชัว่โมงการเรียนในแต่ละวชิาท่ีนกัเรียนนายร้อยไดศึ้กษา  แต่ใน พ.ศ.2518 ได้
น าระบบหน่วยกิตมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวน้ี ท าให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามี
รูปแบบเช่นเดียวกบัมหาวทิยาลยัซ่ึงใชร้ะบบหน่วยกิตเช่นกนั 

  3.รายวิชา : รายวิชาของหลกัสูตร พ.ศ.2518 แบ่งเป็น 4 หมวด คือ หมวด
วิทยาศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์ หมวดวิชาทหาร และ หมวดวิชาเลือก ซ่ึงในแต่ละหมวดนั้นจะ
ศึกษาแตกต่างออกไปในแต่ละชั้นปีโดยสามารถแบ่งไดต้ามตารางดงัต่อไปน้ี  

                                                           

 
37กรมสารบรรณทหารบก, “ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

พ.ศ.2518,” 26 สิงหาคม 2518.     
 

38สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้กบั
สยามใหม่ ในช่วง พ.ศ.2430 – 2475” (เอกสารประกอบการสัมมนาทางประวติัศาสตร์ เร่ืองการจดั
การศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้กบัสยามใหม่ : หน่ึงทศวรรษสยามใหม่กบัเส้นทาง
สู่อนาคต จดัโดย สมาคมประวติัศาสตร์ ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีร่วมกบัโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ นครนายก,   
14 - 16 กุมภาพนัธ์ 2535, 4. 
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ตารางท่ี 5 รายวชิาท่ีศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ตามหลกัสูตร พ.ศ.2518  
ช้ันปี ภาคเรียน หมวดวชิา จ านวนวชิา 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 หมวดวทิยาศาสตร์ 
หมวดสังคมศาสตร์ 
หมวดวชิาทหาร 

3   รายวชิา 
5   รายวชิา 
1   รายวชิา 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 หมวดวทิยาศาสตร์ 
หมวดสังคมศาสตร์ 
หมวดวชิาทหาร 

2   รายวชิา 
3   รายวชิา 
1   รายวชิา 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 หมวดวทิยาศาสตร์ 
หมวดสังคมศาสตร์ 
หมวดวชิาทหาร 

3   รายวชิา 
5   รายวชิา 
1   รายวชิา 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 หมวดวทิยาศาสตร์ 
หมวดสังคมศาสตร์ 
หมวดวชิาทหาร 

3   รายวชิา 
2   รายวชิา 
1   รายวชิา 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 หมวดวทิยาศาสตร์ 
หมวดสังคมศาสตร์ 
หมวดวชิาทหาร 

4   รายวชิา 
2   รายวชิา 
3   รายวชิา 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 หมวดวทิยาศาสตร์ 
หมวดสังคมศาสตร์ 
หมวดวชิาทหาร 

4   รายวชิา 
1   รายวชิา 
1   รายวชิา 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 หมวดวทิยาศาสตร์ 
หมวดสังคมศาสตร์ 
หมวดวชิาทหาร 

3   รายวชิา 
3   รายวชิา 
2   รายวชิา 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 หมวดวทิยาศาสตร์ 
หมวดสังคมศาสตร์ 
หมวดวชิาทหาร 
หมวดวิชาเลือก 

2   รายวชิา 
1   รายวชิา 
1   รายวชิา 
2   รายวิชา 
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รายวชิาท่ีศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ หลกัสูตร พ.ศ.2518 (ต่อ) 

ช้ันปี ภาคเรียน หมวดวชิา จ านวนวชิา 
ชั้นปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 หมวดวทิยาศาสตร์ 

หมวดสังคมศาสตร์ 
หมวดวชิาทหาร 
หมวดวิชาเลือก 

1   รายวชิา 
4   รายวชิา 
1   รายวชิา 
2   รายวิชา 

ชั้นปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 หมวดวทิยาศาสตร์ 
หมวดสังคมศาสตร์ 
หมวดวชิาทหาร 
หมวดวิชาเลือก 

4   รายวชิา 
1   รายวชิา 
1   รายวชิา 
3   รายวิชา 

 

ทีม่า : หลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2518 

  จากตารางขา้งตน้เห็นไดว้่าหมวดวิชาเลือก เช่น วิชาการวิเคราะห์โครงสร้างทาง
วศิวกรรม กฎหมายแพง่และพาณิชย ์และภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ จะเร่ิมเรียนในชั้นปีท่ี 4 โดยศึกษาภาค
เรียนละ 2 รายวิชา วิชาละ 4 หน่วยกิต แต่ในชั้นปีท่ี 5 จะศึกษา 3 รายวิชา วิชาละ 4 หน่วยกิตเช่น
เดียวกนั วชิาเลือกดงักล่าวน้ีจะเลือกตามรายวชิาท่ีนกัเรียนนายร้อยมีความถนดัหรือสนใจ 

  นอกจากน้ียงัมีวชิาเลือกในหมวดสังคมศาสตร์  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัวิชาประวติัศาสตร์ 
คือ วิชาประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงแยกรายวิชาออกมาศึกษาเฉพาะประเด็นของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเท่านั้น เน่ืองจากในช่วงเวลาดังกล่าวสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีอิทธิพลทาง
การเมืองและอ านาจทางทหาร  อีกทั้งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีการปกครองในรูปแบบเสรีนิยม
จึงท าให้รายวิชาดงักล่าวถูกบรรจุลงในหลกัสูตร พ.ศ.2518 วิชาประวติัศาสตร์การสงครามก็ยงัคง
สอนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเน้ือหาก็ยงัศึกษาเก่ียวข้องกับหลักการยุทธใน
สงครามต่าง ๆ ทั้ งของไทยและต่างประเทศ และความส าคัญของสงครามในแต่ละคร้ัง เช่น 
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2  เป็นตน้ เน้ือหาก็ยงัคงศึกษาเหมือนในสมยัท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม
รายวชิาท่ีศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ในหมวดสังคมศาสตร์ นอกจากจะศึกษาในวิชา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางภาษาแลว้ยงัมีการศึกษาในวิชาอ่ืน ๆ เช่น สุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การปกครอง
เปรียบเทียบ ประวติัศาสตร์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่ได้ให้
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ความส าคญัแต่เฉพาะวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิชาทางวิทยาศาสตร์แต่ยงัให้ความส าคญักบั
วชิาในศาสตร์อ่ืนเช่นเดียวกบัหลกัสูตรเวสตป์อยตด์ว้ย  

  อย่างไรก็ตาม การจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ.
2518 จะมีเน้ือหาเก่ียวกบัวิชาการ และเน้ือหาวิชาทหารยงัคงรายวิชาเดิมตามหลกัสูตร พ.ศ.2512  
เช่น วิชาภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ กลศาสตร์วิศวกรรม เป็นตน้ และไดมี้การเพิ่มเน้ือหาในบาง
รายวิชา  เช่น วิชาประวติัศาสตร์ ซ่ึงแต่เดิมวิชาน้ีในหลักสูตรพ.ศ.2512 มีการสอนแค่วิชา
ประวติัศาสตร์ และวิชาประวติัศาสตร์การสงครามเท่านั้น แต่ในหลกัสูตรพ.ศ.2518 ไดมี้การแยก
ประเด็นในการศึกษาออกมา โดยมีการศึกษาในวิชาประวติัศาสตร์ไทยและยุโรป ในชั้นปีท่ี 1 และ
วชิาประวติัศาสตร์ตะวนัออกไกล ในชั้นปีท่ี 2 เพื่อเป็นการเปิดโลกทศัน์ใหน้กัเรียนนายร้อยสามารถ
เรียนรู้ถึงประวติัศาสตร์และความส าคัญของภูมิภาคอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากประเทศไทย  
นอกจากน้ี วิชาการปกครองเปรียบเทียบซ่ึงมีเน้ือหาการสอนเก่ียว การปกครองของประเทศท่ีเป็น
คอมมิวนิสตแ์ละประชาธิปไตย เพื่อใหน้กัเรียนนายร้อยไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการปกครองทั้ง 2 รูปแบบ 
และสามารถเรียนรู้ขอ้ดีขอ้เสียของการปกครองทั้งสองรูปแบบโดยเฉพาะการความคิดเก่ียวกับ
คอมมิวนิสต์ซ่ึงทหารในเวลานั้นต่างก็มีความคิดว่า คอมมิวนิสต์มีส่วนท่ีจะท าลายระบอบการ
ปกครองของประเทศไทย39 และการปกครองในรูปแบบของคอมมิวนิสตน์ั้นเป็นภยัต่อความมัน่คง
ของประเทศ เพราะไม่ให้ความส าคญักบัสถาบนัพระมหากษตัริยจึ์งท าให้ทหารมองว่าความคิด
ดงักล่าวจะส่งผลต่อความมัน่คงของประเทศในอนาคต  

  3.3.3 การจัดการศึกษาของโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าหลักสูตร พ.ศ.2522 - 
2525 

  หลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ.2518 ใช้มาจนถึง พ.ศ.2522      
ไดเ้ปล่ียนแปลงหลกัสูตรใหม่อีกคร้ัง โดยการปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังน้ีเรียกวา่ หลักสูตรโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นการปรับเปล่ียนตามนโยบายของ
กองทพับก พ.ศ.2522 – 2524 เร่ืองการด าเนินนโยบายในการป้องกนัประเทศและการปราบปราม
คอมมิวนิสต์ จากเดิมท่ีมีการใช้ก าลงัทางทหารในการปราบปรามมาใช้จิตวิทยาในการเข้าถึง

                                                           

 
39กนกวลี ชูชัยยะ, “พัฒนาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ.2475-2524” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
,2528), 149.  
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ประชาชน40 ซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัของคอมมิวนิสต์ในชนบทให้ประชาชนเหล่าน้ีหันมาร่วมมือกบั
รัฐบาลในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัคอมมิวนิสต ์โดยจะเป็นการปรับปรุงและพฒันาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหาร การปรับหลกัสูตร ปัจจยัแวดลอ้มและสถานท่ี เพื่อผลิตนายร้อยให้มีประสิทธิภาพ
ใหก้บักองทพับก โดยการยา้ยโรงเรียนจากท่ีตั้งเดิมคือ ถนนราชด าเนิน กรุงเทพฯ มาอยูท่ี่เขาชะโงก 
จงัหวดันครนายก เพื่อใหน้กัเรียนนายร้อยเขา้ใจถึงสถานการณ์ในชนบท และเพื่อสะดวกต่อการฝึก
ภาคทหารของนกัเรียนนายร้อยในเวลาต่อมา 

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการศึกษาตามหลกัสูตร พ.ศ.2522 - 2525 มีดงัน้ี 

  1. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ : ภายหลงั
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519  เม่ือบรรดานกัศึกษาปัญญาชนและประชาชนบางส่วนเดินทางเขา้ป่า
เพื่อต่อสู้ร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองจากนกัศึกษาและปัญญาชนต่างผิดหวงัต่อ
การข้ึนครองอ านาจของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และการด าเนินนโยบายขวาจดัของนาย
ธานินทร์ กรัยวิเชียร ท่ีมีการยกเลิกเลือกตั้ง การยกเลิกพรรคการเมือง ปิดหนังสือพิมพโ์ทรทศัน์ 
และการด าเนินการปราบปรามคอมมิวนิสตท์ั้งภายในและนอกประเทศ41 

  ต่อมารัฐบาลของพลเอกเกรียงศักด์ิ  ได้เปล่ียนแปลงนโยบายเก่ียวกับการ
ปราบปรามคอมมิวนิสต์คือ การออกพระราชบญัญติันิรโทษกรรมแก่ผูซ่ึ้งกระท าความผิดเน่ืองใน
การชุมนุมในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ระหว่างวนัท่ี 4 ถึงวนัท่ี 6 ตุลาคม 2519 เพื่อให้นักเรียน 
นกัศึกษา ปัญญาชนและประชาชนท่ีเขา้ร่วมกบัเหตุการณ์ดงักล่าวไม่มีความผิด และให้คนเหล่าน้ี
ออกจากป่ามาเพื่อเป็นก าลงัหลกัในการสนบัสนุนรัฐบาล เพราะหากมีการด าเนินคดีกบัคนเหล่าน้ี
แลว้จะท าให้ตอ้งเสียอนาคตและการประกอบอาชีพของคนเหล่าน้ี ถือเป็นการซ้ือใจคนเหล่าน้ีอีก
ทางหน่ึง อยา่งไรก็ตาม การออกพระราชบญัญติันิรโทษกรรมดงักล่าวเป็นผลสืบเน่ืองท่ีท าให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงในการปราบปรามคอมมิวนิสตท่ี์มีการน า “นโยบายการเมืองน าการทหาร”มาใช้
เพื่อปราบปรามคอมมิวนิสตใ์หส้ิ้นซากไปจากสังคมไทย 

                                                           

 
40กองทพับก. “ค าสั่งกองทพับก 498/2521 เร่ือง นโยบายทางการศึกษาของกองทพับก   

พ.ศ.2522 – 2524.” 15 พฤศจิกายน 2520. 
 

41
 ธิกานต์ ศรีนารา, หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคิดระหว่างขบวนการ

นักศึกษากบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : 6 ตุลาร าลึก, 2553), 56. 
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  ใน พ.ศ.2517 กองทพัภาค 2 ได้มีการจดัตั้ง โครงการอาสาป้องกันตนเอง หรือ 
ทสป. ซ่ึงบุคคลท่ีมีบทบาทในเร่ืองแนวคิดและการปฏิบติัคือ นายสมภพ ศรีวรขาน ในขณะท่ีด ารง
ต าแหน่งเป็นนายอ าเภอท่ีจงัหวดัมุกดาหารได้รวบรวมครู ก านัน ผูใ้หญ่บา้น ราษฎรในพื้นท่ีมา
พูดคุยและท าความเขา้ใจ และเชิญชวนให้สมคัรเขา้รับการฝึกท่ี กรมผสมท่ี 23 ซ่ึงในขณะนั้นมีพนั
เอกอาทิตย ์ก าลงัเอก (ยศในขณะนั้น) เป็นผูบ้งัคบัการกรม42และโครงการดงักล่าวไดรั้บความสนใจ
จากชาวบา้นเป็นจ านวนมาก ซ่ึงถือเป็นความเปล่ียนแปลงทางนโยบายทางทหารท่ีน าชาวบา้นเขา้มา
เป็นส่วนหน่ึงในการร่วมมือกับทหารในการป้องกันและสกัดกั้นคอมมิวนิสต์ท่ีจะขยายพื้นท่ี
ปฏิบติัการต่างๆ เขา้มาในหมู่บา้น และท าใหผ้กค.เร่ิมเขา้มามอบตวักองทพัภาคท่ี 2 เป็นจ านวนมาก 
โดยเม่ือผกค.เหล่าน้ีเขา้มามอบตวัแลว้ก็จะมีโครงการท่ีเรียกว่า “โครงการอบรมประชาชน” ต่อมา
เปล่ียนเป็น “โครงการสันติสุข” จะการอบรมแลกเปล่ียนความคิดกบัฝ่ายทหาร เป็นเวลา 7 วนั เป็น
การอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเมืองการปกครองอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข นอกจากน้ี
การสหรัฐอเมริกาไม่ส่งอาวธุใหไ้ทยอีกต่อไป และการหนัไปผูกมิตรกบัจีนท าให้เป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การใชน้โยบายการเมืองน าการทหารหรือนโยบาย 66/2523 

  จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดคือ ภาพรวมของความเปล่ียนแปลงในนโยบายของการ
ปราบปรามคอมมิวนิสต์ก่อนการเกิดนโยบาย 66/2523 ซ่ึงประกาศใช้เม่ือเดือนเมษายน                  
พ.ศ. 2523 โดยสาระส าคญัของค าสั่งน้ี คือ การใชห้ลกั “การเมืองน าการทหาร” ในการต่อสู้กบัการ
ก่อการร้ายคอมมิวนิสต ์ซ่ึงการปฏิบติัการตามค าสั่งดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

  1.ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์จะตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินโดยรวดเร็ว 
หลีกเล่ียงการปฏิบติัต่าง ๆ ซ่ึงอยู่ในสภาพยืดเยื้ออนัเป็นความประสงค์ของฝ่ายตรงขา้ม การจะ
เอาชนะดงักล่าวไดโ้ดยรวดเร็ว ซ่ึงไดแ้ก่การปฏิบติัการท่ีส่งผลให้ประชาชนส านึกวา่แผน่ดินน้ีเป็น
ของตนท่ีจะตอ้งปกป้องรักษา ประชาชนมีส่วนในการเป็นเจา้ของการปกครอง และไดผ้ลประโยชน์
ตลอดระยะเวลาของการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ งานการเมืองเป็นส่ิงช้ีขาด งานการทหาร
จะตอ้งสนบัสนุนและส่งเสริมใหบ้รรลุภารกิจงานการเมืองเป็นส าคญั   

  2. ขจดัเหตุแห่งความไม่เป็นธรรมในสังคมทุกระดบัตั้งแต่ทอ้งถ่ินถึงระดบัชาติ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอยา่งเฉียบขาด ท าลายการกดข่ี
ขดูรีดทิ้งส้ิน สร้างความปลอดภยัใหเ้กิดแก่ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน  

                                                           

 
42กองทพับก, กองทพับกในรอบ ส่ีสิบ ปี, 125. 
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  3. ก าหนดการปฏิบัติให้มีการประสานประโยชน์ระหว่างชนชั้ น เสียสละ
ผลประโยชน์ของชนชั้นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีจิตใจท่ีเป็นธรรม 
และเขา้ใจปัญหาของประชาชนทุกชนชั้นและส านึกว่า ประชาชนไทยทุกชนชั้นต่างก็มีจิตใจรัก
ประเทศชาติ และพร้อมท่ีจะเสียสละเพื่อเทิดทูนไวซ่ึ้งสถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยแ์ละการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข     

  4. ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพให้สามารถท่ีจะปกครองตนเอง 
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนทุกชนชั้นและสาขาอาชีพไดมี้ส่วนร่วมทางการเมือง ก าหนด
วิธีการให้ไดรั้บรู้ปัญหาของประชาชนให้ถือความตอ้งการของประชาชนเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในการ
ก าหนดแนวทางปฏิบติังานเพื่อตอบสนองความตอ้งการ     

  5. สนับสนุนการจัดตั้ งขบวนการประชาธิปไตย  โดยค า นึงถึง สิทธิและ
ผลประโยชน์ของกลุ่มชนนั้ น ๆอันพึงจะมีให้ระมัดระวงัและอย่าสับสนระหว่างขบวนการ
ประชาธิปไตยกบัขบวนการคอมมิวนิสตท่ี์แอบแฝงโดยยกประชาธิปไตยน าหนา้ 

  6. ภารกิจของเจ้าหน้าท่ีทั้ งพลเรือน ต ารวจ ทหาร ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
คอมมิวนิสต ์มีทั้งการต่อสู้โดยใชก้ าลงัอาวธุ และการปฏิบติัในดา้นการเมืองดว้ยกนัทั้งส้ิน ขอบเขต
และระดบัของการปฏิบติังานในการต่อสู้โดยใชก้ าลงัอาวุธอาจแตกต่างกนัออกไปบา้งแต่ภารกิจใน
ดา้นการเมืองซ่ึงเป็นเร่ืองหลกัมีความทดัเทียมกนัทุกประการ การปฏิบติัดว้ยก าลงัอาวุธให้พิจารณา
ประเภท ขนาดก าลังและยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นท่ีเพื่อกดดัน ลิดรอน 
ท าลาย กองก าลงัติดอาวธุโดยต่อเน่ือง        

  7. ปฏิบติัต่อผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสตห์รือผูห้ลงผิดท่ีเขา้มอบตวั หรือท่ีจบัไดอ้ยา่ง
เพื่อนประชาชนร่วมชาติ ช้ีแจงเพื่อให้ได้เข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาลในปัญหาน้ีอย่างถ่องแท้
ช่วยเหลือใหใ้ชชี้วติใหม่ร่วมกนัต่อไปในสังคมอยา่งเหมาะสม     

  8. ให้ความส าคญัการต่อสู้ในเมืองให้มากท่ีสุดเพื่อขจดัการจดัตั้ง และขยายแนว
ร่วมของคอมมิวนิสต์ และการขัดขวางการสร้างสถานการณ์ปฏิวติั และสถานการณ์สงคราม
ประชาชาติ สถานการณ์ปฏิวติัมีรูปแบบในการโดดเด่ียว รัฐบาลจากประชาชนท าลายรัฐบาลให้
อ่อนแอ การท าลายหรือช่วงชิงการน าขบวนการประชาธิปไตย อนัเป็นศตัรูของคอมมิวนิสต์ การ
สร้างสถานการณ์สงครามประชาชาติจะอาศยัแนวร่วมซ่ึงมีแทรกอยู่ทุกระดบัเพื่อสร้างประชามติ 
และน าชาติไปสู่การสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน อนัจะสนับสนุนให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
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ประเทศไทยสามารถปฏิวติัไดส้ าเร็จ หากพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยบรรลุผลส าเร็จในการ
จดัตั้ ง และขยายแนวร่วมในเมืองได้ จะสามารถด ารงขีดความสามารถในการรุกทางการเมือง 
สามารถสร้างความสับสนทางการเมือง ความวุน่วายในทางเศรษฐกิจและสามารถสร้างกระแสคล่ืน
ของประชาชนส่วนใหญ่ไปแนวทางท่ีตอ้งการได ้จะตอ้งท าความเขา้ใจวา่การสร้างแนวร่วมในเมือง
น้ียากท่ีจะมองเห็นได้แจ่มชัดเพราะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะด าเนินนโยบายอาศยั
ตวัแทนในรูปแบบต่างๆ และการใช้เหตุการณ์เฉพาะกรณีให้เป็นไปเสมือนการขดัแยง้โดยทัว่ไป
นบัวา่อนัตรายอยา่งยิง่        

  9. การข่าว การจิตวทิยา ประชาสัมพนัธ์ เป็นมาตรการอนัส าคญัและให้ด าเนินการ
ในลกัษณะเชิงรุกอยา่งมีแผนและสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัทุกขั้นตอน43 

  เห็นไดว้า่ แนวทางในการปฏิบติัการเพื่อขจดัคอมมิวนิสตท์ั้ง 9 ประการนั้น เป็นส่ิง
ท่ีสะทอ้นให้เห็นว่ารัฐบาลมีความตอ้งการท่ีจะขจดัคอมมิวนิสต์ให้ส้ินซากออกไปจากสังคมไทย 
โดยใชว้ิธีการทางจิตวิทยาเขา้มาแทนท่ีการใช้ก าลงัทางทหารในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ การ
ออกนโยบายดงักล่าวถือเป็นการท าใหน้โยบายในการปราบปรามคอมมิวนิสตเ์ป็นรูปธรรม และถือ
เป็นแนวทางปฏิบติัในการปราบปรามคอมมิวนิสตไ์ม่ใช่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเท่านั้น แต่ถือ
เป็นแนวทางและหลกัปฏิบติัในการปราบปรามคอมมิวนิสตท์ั้งประเทศดว้ย ซ่ึงแตกต่างจากเดิมใน
การปราบปรามคอมมิวนิสตน์บัตั้งแต่วนัเสียงปืนแตกเป็นตน้มา ท่ีการปราบปรามคอมมิวนิสตข์อง
รัฐบาลและทหารเป็นไปในรูปแบบของการใช้ก าลังทางทหารในการปราบปรามเป็น                   
ส่วนใหญ่44 

                                                           

 
43ส านกันายกรัฐมนตรี, “ค าสั่งส านกันายกรัฐมนตรี ท่ี 66/2523 เร่ือง นโยบายการต่อสู้เพื่อ

เอาชนะคอมมิวนิสต,์” 23 เมษายน 2523. 
 

44นอกจากค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 66/2523 เ ร่ือง นโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
คอมมิวนิสตแ์ลว้ ยงัมีการออกค าสั่งฉบบัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ค  าสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 5/2524 ซ่ึงมีเน้ือหา
เก่ียวกบัการช้ีแจงนโยบายตามค าสั่งท่ี 66/2523 และเหตุผลของการเปล่ียนแนวทางในการต่อสู้กบั
พรรคคอมมิวนิสตม์าเป็นแนวทางสันติ และค าสั่งอีกฉบบัคือ ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 65/2525 เร่ือง
แผนรุกทางการเมืองเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ เป็นแนวทางท่ีรัฐบาลประกาศข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 66/2523 เร่ือง นโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ โดย
สาระส าคญัของเน้ือหาฉบบัน้ีคือ การขจดัคอมมิวนิสต์ออกไปจากสังคมไทย โดยใช้แนวทาง
ประชาธิปไตย รวมถึงแนวทางปฏิบติัภายหลงัจากการขจดัคอมมิวนิสตอ์อกไปจากสังคมแลว้จะเป็น
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  การเปล่ียนแปลงนโยบายทางทหารเก่ียวกบัการปราบปรามคอมมิวนิสต์ถือเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ซ่ึงจะเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนในการจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย พ.ศ.2518 จะมีวิชาการปกครองเปรียบเทียบ
เป็นรายวชิาท่ีมีเน้ือหาการสอนเก่ียว การปกครองของประเทศท่ีเป็นคอมมิวนิสตแ์ละประชาธิปไตย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางการเมืองของโลก และของไทยในเวลานั้น และเป็นวิชาท่ีนกัเรียน
นายร้อยสามารถเรียนรู้ขอ้ดีขอ้เสียของการปกครองทั้งสองรูปแบบไดว้่า การปกครองรูปแบบใด
ส่งผลดีส่งผลเสียต่อประเทศไทย โดยเฉพาะความคิดเก่ียวกบัคอมมิวนิสตซ่ึ์งทหารในเวลานั้นต่างก็
มีความคิดวา่ คอมมิวนิสตมี์ส่วนท่ีจะท าลายระบอบการปกครองของประเทศไทย45และการปกครอง
ในรูปแบบของคอมมิวนิสต์นั้นเป็นภยัต่อความมัน่คงของประเทศ เน่ืองจากความคิดของพวก
คอมมิวนิสต์จะไม่มีสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นสถาบนัสูงสุด จึงท าให้ทหารพิจารณาว่าระบอบ
การปกครองดงักล่าวจะส่งผลต่อความมัน่คงของประเทศในอนาคต ต่อมา การจดัการการศึกษาของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ.2522 จึงเป็นการจดัการการศึกษาท่ีปรับเปล่ียนตามนโยบาย
ของกองทพั ระหวา่ง พ.ศ.2522 – 2524 ท่ีเปล่ียนแนวทางในการปราบปรามคอมมิวนิสต์จากการใช้
ก าลังทางทหารเพื่อมาเป็นการใช้จิตวิทยาในการเข้าถึงประชาชน ซ่ึงเป็นก าลังส าคญัของพวก
คอมมิวนิสตใ์นชนบทเพื่อใหป้ระชาชนเหล่าน้ีหนัมารัฐบาลในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัคอมมิวนิสตแ์ก่
ฝ่ายรัฐบาล 

  2.การจัดส่วนราชการของกองทัพ พ.ศ.2522 : การจดัส่วนราชการของกองทพับก 
ทั้งการยุบและจดัตั้งกรมกองต่างๆของกองทพับกส่งผลต่อการจดัการการศึกษาโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกลา้ โดยแบ่งส่วนราชการดงัต่อไปน้ี 

   ส่วนบญัชาการ ไดแ้ก่ ส านักงานผู้บังคับบัญชา ส านักงานเลขานุการกองทัพบก 
ฝ่ายเสนาธิการ (กรมก าลงัพลทหารบก กรมข่าวทหารบก กรมยุทธการทหารบก กรมส่งก าลงับ ารุง

                                                                                                                                                                      

การส่งเสริมประชาธิปไตยในดา้นต่าง ๆ โดยมีประชาชนในประเทศเป็นตวัจกัรในการขบัเคล่ือน 
และประกาศฉบบัสุดทา้ยคือค าสั่งส านกันายกรัฐมนตรี ท่ี 47/2529 เร่ือง ค าสั่งช้ีแจงเพิ่มเติมในการ
ปฏิบติัการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต ์ซ่ึงประกาศฉบบัน้ีเป็นประกาศฉบบัสุดทา้ยซ่ึงในเวลานั้น
สถานการณ์เก่ียวกบัคอมมิวนิสตใ์นประเทศไทยไดทุ้เลาลงแลว้ สาระส าคญัของประกาศฉบบัน้ีคือ 
การรักษาสถานการณ์ภายในประเทศในการปราบปรามคอมมิวนิสตใ์หอ้ยูใ่นความสงบ              
 

45กนกวลี ชูชยัยะ, “พฒันาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ.2475 – 2524”, 149. 
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กองทพับก และส านักงานปลดับญัชีกองทพับก) ฝ่ายกิจการพิเศษ (กรมการเงินทหารบก กรม
สารวตัรทหารบก กรมจเรทหารบก กรมสวสัดิการทหารบก กรมสารบรรณทหารบก กรมก าลงั
ส ารองทหารบก ส านักงานตรวจบญัชีกองทพับก ศูนยอ์  านวยการสร้างอาวุธ ส านกังานวิจยัและ
พฒันากองทพับก และกรมกิจการทหารบก) ฝ่ายยุทธบริการ (กรมการขนส่งทหารบก กรมการ
ทหารช่าง กรมทหารส่ือสาร กรมการสัตวท์หารบก กรมพลาธิการทหารบก กรมแพทยท์หารบก 
กรมยทุธโยธาทหารบก กรมสรรพวธุทหารบก และกรมวทิยาศาสตร์ทหารบก)   

  ส่วนก าลงัรบ ไดแ้ก่ กองทพัภาคท่ี 1-4 และกองพลทหารมา้ท่ี 1-2   

  ส่วนส่งก าลงับ ารุง ไดแ้ก่ กรมการขนส่งทหารบก กรมการทหารช่าง กรมทหาร
ส่ือสาร กรมการสัตวท์หารบก กรมพลาธิการทหารบก กรมแพทยท์หารบก กรมยุทธโยธาทหารบก 
กรมสรรพวธุทหารบก และกรมวทิยาศาสตร์ทหารบก 

  ส่วนภูมิภาค ได้แก่ กองทพัภาค มณฑลทหารบก และจงัหวดัทหารบก ซ่ึงจะมี
หน้าท่ีในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเร่ืองของระเบียบวินัยทางทหาร รวม ถึงการระดม
ก าลงัพลต่างๆอีกดว้ย 

  ส่วนการศึกษา ไดแ้ก่ กรมการรักษาดินแดน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ศูนย์การบินทหารบก ศูนย์สงครามพิเศษ โรงเรียนเหล่าต่างๆ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ศูนย์
การทหารราบ ศูนยก์ารทหารมา้ ศูนยก์ารทหารปืนใหญ่) โรงเรียนนายสิบทหารบก สถาบนัวิชาการ
ทหารบกชั้นสูง (โรงเรียนเสนาธิการทหารบก วิทยาลยัการทพับก) และวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์             
พระมงกุฎ46 

  การจดัส่วนของราชของกองทพับกใน พ.ศ.2522 นั้น โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกลา้ยงัคงอยูใ่นสังกดัของส่วนการศึกษา โดยรับนโยบายการศึกษาของทหารบก ทั้งในเร่ือง
หลักสูตรการศึกษา การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อย เป็นตน้ โดยไม่ต้องผ่านกรม             
ยทุธศึกษาทหารบกแต่อยา่งใด 

  นอกจากน้ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายงัมีปัญหาเก่ียวกบัครู กล่าวคือมี
ความขาดแคลนอย่างมากในเวลานั้น เน่ืองจากจะตอ้งเอาครูท่ีมีความรู้เฉพาะดา้นจากดา้นนอกมา

                                                           

 
46กองบัญชาการทหารสูงสุด , ประวัติกองทัพไทยในรอบ 200 ปี พ.ศ. 2325-2525    

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์รมแผนท่ีทหาร, 2525), 116 -118.  
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สอนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อท่ีจะทดแทนครูท่ีขาดแคลนในกองทัพได้  ซ่ึง 
นายทหารบางนายไม่ยอมท่ีจะเขา้มาเป็นครูในโรงเรียนต่าง ๆ ของกองทพับก เน่ืองจากจะตอ้งท า
หน้าท่ีในการสอนและฝึกนักเรียนนายร้อยในช่วงต้นเดือน เมษายน ด้วย จึงท าให้นายทหารไม่
ตอ้งการท่ีจะท าหนา้ท่ี 2 อยา่งในคราวเดียวกนั หรือนายทหารบางคนไดรั้บทุนไปเรียนต่างประเทศ
แลว้แต่ไม่ไดก้ลบัมาเป็นครูแต่กลบัไปประจ าท่ีกรม กองอ่ืน ๆในกองทพัแทน อยา่งไรก็ตาม แนว
ทางการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เช่น ควรมีการตั้งโรงเรียนส าหรับครูทหารข้ึน การเพิ่มเงินเดือนครู เป็น
ตน้ ซ่ึงการเสนอแนวทางดงักล่าวเป็นการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครูในกองทพัไดเ้ป็นอยา่งดี47 

  3.การเข้ารับราชการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  : 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 48ทรงเร่ิมรับราชการในส่วนการศึกษาขอ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ตั้งแต่ พ.ศ.2523 โดยทรงสอนวิชาต่าง ๆ ณ กองวิชากฎหมายและ
สังคม ซ่ึงในเวลาต่อมาไดมี้การจดัตั้งกองวิชาประวติัศาสตร์ ส่วนการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย
                                                           

 
47อิทธิพงศ ์นาทะสิริ, “ครู” ยุทธโกษ 86, 5 (มกราคม 2521) : 21 – 30. 

 
48สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระนามเต็มวา่ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินทร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นพระราช
ธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต ์
พระบรมราชินีนาถ ประสูติเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2498 ณ พระราชวงัดุสิต 
  ทรงส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นประถมและมธัยมจากโรงเรียนจิตรลดา ต่อมาใน พ.ศ.
2516 ทรงเข้ารับการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในสาขาวิชาประวติัศาสตร์   คณะอกัษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และทรงส าเร็จการศึกษาใน พ.ศ.2520 โดยทรงไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั 1 
เหรียญทอง ต่อมาทรงเขา้รับการศึกษาต่อในสาขาวิชาจารึกศึกษาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี 
มหาวทิยาลยัศิลปากรใน พ.ศ.2523 โดยทรงท าวิทยานิพนธ์ในหวัขอ้ “จารึกท่ีปราสาทพนมรุ้ง (The 
Inscriptions Found at Parasad Bnam Rung (Prasat Phnom Rung)” และทรงส าเร็จการศึกษาวิชา
ภาษาบาลีสันสกฤต คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาทรงศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก ในสาขาพฒันาศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเขา้รับราชการทรงเขา้รับราชการใน
ต าแหน่งอาจารย ์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ตั้งแต่ พ.ศ.2523 หลงัจากส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามค ากราบบังคมทูลเชิญของ                    
พลตรียุทธศกัด์ิ คล่องตรวจโรค ซ่ึงในขณะนั้นด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ญัชาการโรงเรียนนายร้อย                      
พระจุลจอมเกลา้ 
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พระจุลจอมเกลา้ เม่ือ พ.ศ.2530 และพระองคท์รงด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์และผูอ้  านวยการกอง
วชิาประวติัศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ นบัแต่นั้นเป็นตน้มา49 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสอนวิชาประวติัศาสตร์ 
และวิชาสังคมวิทยา ซ่ึงพระองค์ทรงเห็นว่า วิชาเหล่าน้ีจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กบันกัเรียน
นายร้อยได้  ซ่ึงแต่เดิมโรงเรียนนายร้อยไม่ได้ให้ความส าคญักบัวิชาทางด้านน้ีมากนัก เน่ืองจาก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบนัท่ีสอนวิชาทางการทหารเป็นหลักจึงท าให้วิชา
ประวติัศาสตร์เป็นเพียงวิชาท่ีเรียนประกอบในหลกัสูตร  ทหารจะให้ความส าคญัต่อวิชาทางทหาร 
อาวธุยทุโธปกรณ์ และหลกัยทุธศาสตร์มากกวา่  

  บทบาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีท่ีมีต่อนกัเรียนนาย
ร้อยนั้นคือ การท าให้นกัเรียนนายร้อยหันมาสนใจประวติัศาสตร์ โดยการไปทศันศึกษายงัสถานท่ี
ส าคญัทางประวติัศาสตร์ เช่น อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั   จ.สุโขทยั  อุทยานประวติัศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นตน้ โดยพระองคจ์ะน านกัเรียนนายร้อยไปทศันศึกษา
ร่วมกบับรรดาคณาจารยข์องกองวชิาประวติัศาสตร์ดว้ยพระองคเ์อง เพื่อปลูกฝังให้นกัเรียนนายร้อย
เห็นคุณค่าและความส าคญัของประวติัศาสตร์  นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมให้บุคลากรในส่วน
การศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าร่วมการประชุมวิชาการท่ีเก่ียวข้องในทาง
ประวติัศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา  เป็นตน้50เพื่อให้บุคลากรเหล่าน้ีได้รับแนวคิดใหม่ ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ และถือเป็นการพฒันาความรู้และเปิดโลกทศัน์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประวติัศาสตร์อีกดว้ย พระองคท์รงเล็งเห็นประโยชน์ของการเรียนประวติัศาสตร์ทรงเอาพระทยัใส่
ต่อการสอนนกัเรียนนายร้อย และทรงวางแผนการสอนร่วมกบัอาจารยท์่านอ่ืน ๆ ทรงมีเทคนิคใน
การสอน  รวมถึงทรงแนะน าให้มีการเชิญอาจารย์ผู ้เ ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองมาบรรยาย  ทรงให้
ความส าคญัต่อการสอนประวติัศาสตร์ทรงให้นกัเรียนนายร้อยมีการฝึกฝนโดยการใช้วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ในการหาเหตุผล มีส านึกทางประวติัศาสตร์ โดยให้เรียนรู้ถึงประวติัศาสตร์และความ
เป็นมาของตนเอง ทรงนิพนธ์เอกสารประกอบการสอนดว้ยพระองคเ์อง  โดยทรงคน้ควา้ขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลจากของไทยและของต่างประเทศ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีมาจากหนงัสือ วารสาร และขอ้มูล

                                                           

 
49สมศักด์ิ วิราพร (บรรณาธิการ), เทพรัตน์ ธ เกริกฟ้า ทั่วล้าสรรเสริญ,  (กรุงเทพฯ :  

ส านกังานส่งเสริมเอกลกัษณ์ของชาติ, 2547), 90.  
 

50
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, คือร่มฉัตร ประวัติศาสตร์, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั    

ศรีนครินทรวโิรฒ, 2543), 31.   
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ต่าง  ๆ  จากอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 51 เพื่อให้นักเรียนนายร้อยเหล่าน้ี รู้ถึงความส าคัญของวิชา
ประวติัศาสตร์แมจ้ะไม่ใช่วิชาหลกัเท่ากบัวิชาทหารท่ีนกัเรียนนายร้อยส่วนใหญ่ไดศึ้กษาแต่ก็ถือวา่
วชิาประวติัศาสตร์จะเป็นวชิาท่ีสอนใหรู้้ถึงท่ีมาของตนเองและบรรพบุรุษได้ นอกจากการแต่งต ารา
ประกอบการสอนแลว้พระองค์ยงัทรงออกขอ้สอบร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนท่านอ่ืนในโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกลา้ และทรงตรวจขอ้สอบดว้ยพระองคเ์องอีกดว้ย  

  นอกจากน้ีพระองค์ทรงมีด าริจัดงานสัมมนาวิชาการทางประวติัศาสตร์ข้ึนท่ี
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ โดยไดรั้บความร่วมมือกบัสมาคมประวติัศาสตร์ และโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ทรงน าเสนอบทความเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ เช่น บทความเร่ือง ภาษากับ
ประวัติศาสตร์  และความเคล่ือนไหวในเชิงประวัติศาสตร์  หรือบทความเร่ือง  นครนายกกับ
สงครามโลกคร้ังที่  2 เป็นต้น  โดยพระองค์ทรงให้แง่คิด  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประวติัศาสตร์ เพื่อให้ผูร่้วมงานได้ทราบถึงความส าคญัของประวติัศาสตร์ โดยเฉพาะนักเรียน            

นายร้อย  ซ่ึงจะเป็นส่วนส าคัญต่อการรับรู้ประวติัศาสตร์ในอนาคต52 เน่ืองจากภายหลังส าเร็จ
การศึกษาและเขา้รับราชการในกรมกองต่าง ๆ ของกองทพับก อาจมีนกัเรียนนายร้อยบางนายเขา้รับ
ราชการในหน่วยงานของกองทพับกท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางประวติัศาสตร์ เช่น กองประวติัศาสตร์ กรม
ยุทธ การทหาร ซ่ึงเป็นกรมท่ีเก็บรวบรวมเอกสาร และค าสั่งต่าง ๆ ของกองทพับกในอดีต ซ่ึงจะท า
ให้นกัเรียนนายร้อยเหล่าน้ีมีความเขา้ใจในเอกสาร การเก็บรักษา และวิธีการทางประวติัศาสตร์ไป
โดยปริยาย  

  ดงันั้น การเขา้รับราชการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ใน พ.ศ.2522 จึงมีความส าคัญต่อการจัดการการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาวิชา
ประวติัศาสตร์คือ ทรงเขา้รับราชการทหารและให้ความส าคญัต่อวิชาประวติัศาสตร์เพิ่มมากข้ึน   
เป็นการปลูกฝังให้นกัเรียนนายร้อยเห็นถึงความส าคญัของวิชาประวติัศาสตร์  ควบคู่ไปกบัการให้
ความส าคญัต่อวชิาทหารซ่ึงเป็นส่วนส าคญัต่อการประกอบอาชีพทหารในอนาคต 

  จากปัจจัยท่ีกล่าวมาทั้ งหมด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าการปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ.2522 ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจากหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อย                      
พระจุลจอมเกลา้ พ.ศ.2518 ดงัน้ี 
                                                           

 
51คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และคณะ, เทพรัตนเมธี, (กรุงเทพฯ : ส านักงาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2549), 98.   
 

52สมศกัด์ิ วริาพร (บรรณาธิการ), เทพรัตน์ ธ เกริกฟ้า ทัว่หล้าสรรเสริญ, 152. 
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  1.หลักสูตร : หลกัสูตร พ.ศ.2522 นั้นจะมีการศึกษาวิชาพื้นฐานในชั้นปีท่ี 1 - 3 
ต่อมาเม่ือข้ึนชั้นปีท่ี 4 จะเลือกกลุ่ม หรือการเลือกเหล่า โดยท่ีจะศึกษาโดยการแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ต่างๆ จ านวน 4 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เหล่าทหารราบ, เหล่าทหารม้า, เหล่าสารวตัรทหาร,             
เหล่าพลาธิการ และเหล่าขนส่ง กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เหล่าสงครามพิเศษ และเหล่าปืนใหญ่  กลุ่มที่ 3 
ไดแ้ก่ เหล่าช่าง และกลุ่มที ่4 ไดแ้ก่เหล่าส่ือสาร53ซ่ึงเหล่าท่ีนกัเรียนนายร้อยเลือกมากท่ีสุดคือ กลุ่มท่ี 
1 เน่ืองจากเป็นเหล่าท่ีมีความตอ้งการในกองทพัเป็นจ านวนมาก โดยการเลือกเหล่าทั้ง 4 กลุ่มน้ีจะมี
ความคลา้ยกบัการเรียนในมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการเลือกเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ซ่ึงในชั้นปีท่ี 4 จะ
เรียนตามหลกัสูตรของเหล่าต่าง ๆ จนส าเร็จการศึกษา ดงันั้น การแบ่งเหล่าคือ การเลือกในความ
ถนดัของตนเอง ซ่ึงเม่ือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้แลว้ นกัเรียนนายร้อย
ก็จะเขา้รับราชการในกรมกองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเหล่าท่ีตนไดเ้ลือก  เช่น หากนกัเรียนนายร้อย
เลือกศึกษาในกลุ่มท่ี 3 เม่ือส าเร็จการศึกษาก็จะเขา้รับราชการในกรมทหารช่าง เป็นตน้ นอกจากน้ี
นกัเรียนนายร้อยท่ีเลือกเหล่าแผนท่ีในชั้นปีท่ี 4-5 จะไปศึกษาท่ีโรงเรียนแผนท่ีทหาร54  

  2.รายวชิา : การปรับปรุงปรุงหลกัสูตร พ.ศ.2522 ไดมี้การปรับปรุงบางเน้ือหาของ
รายวิชาไดมี้การเพิ่มบางรายวิชาเขา้มาในหลกัสูตร เช่น วิชาสถิติและความน่าจะเป็น คณิตศาสตร์
พื้นฐานส าหรับวิศวกรรม เป็นต้น ซ่ึงวิชาเหล่าน้ีได้เพิ่มข้ึนมาจากหลักสูตร พ.ศ.2518 ซ่ึงวิชา
พื้นฐานจะเรียนในชั้ นปีท่ี 1-3ต่อมาเม่ือข้ึนชั้ นปีท่ี 4 จะเลือกกลุ่ม หรือการเลือกเหล่า ตาม
ความสามารถของตนเองโดยสามารถแบ่งไดต้ามตารางดงัต่อไปน้ี 

 
 

 

 

                                                           

 
53โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

พ.ศ.2534 (เอกสารอัดส าเนา) (กรุงเทพฯ : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, 2534), ไม่ปรากฏ     
เลขหนา้. 
 

54
 ภาคผนวก, “หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2522” 

(เอกสารประกอบการสัมมนาทางประวติัศาสตร์ เร่ือง หน่ึงทศวรรษสยามใหม่กบัเส้นทางสู่อนาคต 
จดัโดย สมาคมประวติัศาสตร์ ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ร่วมกบัโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้,วนัท่ี 14-16 กุมภาพนัธ์ 2535) 
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ตารางท่ี 6 รายวชิาของนกัเรียนนายร้อยชั้นปีท่ี 4-5 แยกตามกลุ่มต่างๆ 
ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่1 

กลุ่มที ่1 
- กฎหมาย 2 
- ฟิสิกส์ประยกุต ์            
- การพูดในท่ีชุมชน 
- เทอร์โมไดนามิคส์         
- ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์        
การสงคราม  
- วชิาทหาร             

กลุ่มที ่2 
- คณิตศาสตร์ชั้ นสูง
ส า ห รั บ วิ ศ ว ก ร ร ม            
- ฟิสิกส์ประยกุต ์           
- เทอร์โมไดนามิคส์1 
- เคมีประยกุต ์กลุ่ม 2        
- ประวัติศาสตร์การ
สงคราม       
- วชิาทหาร             

กลุ่มที ่3 
- ทฤษฎีโครงสร้าง 
- กลศาสตร์มวลดิน           
- การส ารวจ 2  
- เทอร์โมไดนามิคส์          
- ประวัติศาสตร์การ
สงคราม      
- วชิาทหาร             
       

กลุ่มที ่4 
- คณิตศาสตร์ขั้ นสูง
ส าหรับวศิวกรรม 
- อิเล็คโทรนิค 2 และ
ปฏิบติัการ   
- วงจรไฟฟ้าและ
ปฏิบติัการ  
- เทอร์โมไดนามิคส์           
ประวัติ ศ าสต ร์ก า ร
สงคราม   
-วชิาทหาร  

ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

กลุ่มที ่1 
- ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหวา่งประเทศ  
- การปกครองของไทย     
- เคมีประยกุต ์
- วชิาทหาร             
- ก า ร อ อ ก แ บ บ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- วชิาเลือก            
             

กลุ่มที ่2 
- เทอร์โมไดนามิคส์ 
- กลศาสตร์ของไหล        
- ขี ป น ะ วิ ธี  แ ล ะ
ปฏิบติัการ  
- ระบบควบคุม 1 และ
ปฏิบติัการ  
- วชิาทหาร  
- วชิาเลือก                        

กลุ่มที ่3 
- ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
โครงสร้างอินดีเทอร์
มิเนท  
- ไฮดรอลิคส์            
- ก า ร อ อ ก แ บ บ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- วศิวกรรมทางการ           
- วชิาทหาร 
- วชิาเลือก  
        

กลุ่มที ่4 
- ระบบควบคุมและ
การปฏิบติัการ  
- ดิ จิ ตอล อี เ ล็ คทรอ
นิคส์ และปฏิบัติการ   
- เคร่ืองจกัรไฟฟ้า และ
ปฏิบติัการ    
- ทฤษฎีสนามแม่เหล็ก
และปฏิบติัการ     
- วชิาทหาร 
- วชิาเลือก  
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รายวชิาของนกัเรียนนายร้อยชั้นปีท่ี 4-5 แยกตามกลุ่มต่างๆ (ต่อ) 

ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่1 

กลุ่มที ่1 
- การน า  – ค รูทหาร      
- ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
บุคคล     
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
โทรคมนาคม 
- วชิาเลือก (2 รายวชิา) 
- วชิาทหาร            
             

กลุ่มที ่2 
- การน า – ครูทหาร 
- กลศาสตร์ของไหล 2 
- ระบบควบคุม 2 และ
ปฏิบติัการ     
- วชิาทหาร  
- วชิาเลือก (2 รายวิชา)
          

กลุ่มที ่3 
- การน า – ครูทหาร 
- วศิวกรรมแหล่งน ้า            
-ก า ร อ อ ก แ บ บ
โครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
- วชิาทหาร  
- วชิาเลือก (2 รายวชิา) 

กลุ่มที ่4 
- การน า – ครูทหาร 
- ท ฤ ษ ฎี ค ล่ื น
แม่เหล็กไฟฟ้าและการ
ปฏิบติัการ  
- ระบบการ ส่ือสาร
และปฏิบติัการ  
- วชิาเลือก (2 รายวชิา) 

ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่2 

กลุ่มที ่1 
- ความมัน่คงแห่งชาติ 
- การพฒันาเศรษฐกิจ          
- อุดมการณ์ทาง    
   การเมือง  
- วชิาทหาร  
- วชิาเลือก (2 รายวิชา)
  

กลุ่มที ่2 
- ความมัน่คงแห่งชาติ 
- การน าวถีิ  
-  การขับเคล่ือนและ
ปฏิบติัการ  
- วชิาทหาร  
- วชิาเลือก (2 รายวิชา)
                         

กลุ่มที ่3 
- ความมัน่คงแห่งชาติ 
- กลศาสตร์มวลดิน
ประยกุกต ์  
- ก า ร อ อ ก แ บ บ
โค ร งส ร้ า ง ไ ม้แ ล ะ
เหล็ก     
- วชิาทหาร  
- วชิาเลือก (2 รายวชิา)       

กลุ่มที ่4 
- ความมัน่คงแห่งชาติ 
- ระบบคอมพิวเตอร์           
- สายส่งก าลงัและ
สายอากาศ  
- วชิาทหาร  
- วชิาเลือก (2 รายวชิา)
   

 

  ทีม่า : หลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2522 

  จากตารางดังกล่าวจะเห็นว่า เม่ือนักเรียนนายร้อยข้ึนชั้นปีท่ี 4 จะมีการแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มในการศึกษาตามเหล่าท่ีนักเรียนนายร้อยได้เลือกตามท่ีกล่าวไปแล้วขา้งตน้ ซ่ึง
รายวิชาท่ีศึกษากนัในแต่ละกลุ่มนั้นจะแตกต่างกนัออกไปคือ กลุ่มที่ 1 จะศึกษากฎหมาย 2 ฟิสิกส์
ประยกุต ์การพูดในท่ีชุมชน เทอร์โมไดนามิคส์ ประวัติศาสตร์การสงคราม และวิชาทหาร กลุ่มที่ 2 
จะศึกษาคณิตศาสตร์ชั้นสูงส าหรับวิศวกรรม ฟิสิกส์ประยุกต์ เทอร์โมไดนามิคส์1 เคมีประยุกต์-      
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กลุ่ม2  ประวัติศาสตร์การสงคราม และวิชาทหาร  กลุ่มที่ 3 จะศึกษาทฤษฎีโครงสร้าง กลศาสตร์
มวลดิน การส ารวจ 2 เทอร์โมไดนามิคส์ ประวัติศาสตร์การสงคราม และวิชาทหาร กลุ่มที่ 4         
จะศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมอิเล็คโทรนิค 2 และปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและ
ปฏิบติัการเทอร์โมไดนามิคส์  ประวัติศาสตร์การสงคราม และวิชาทหาร ซ่ึงรายวิชาท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้เป็นรายวชิาท่ีศึกษาในชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 โดยในแต่ละกลุ่มจะตอ้งศึกษาเหมือน ๆ กนัคือ 
วิชาประวติัศาสตร์การสงคราม ซ่ึงเป็นวิชาท่ีสอนเก่ียวกบัสงครามในสมยัต่าง ๆ ทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ เช่น สงครามยทุธหตัถี สงครามโลกคร้ังท่ี 1 สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้ ซ่ึงวิชาน้ีเป็น
วชิาท่ีกล่าวถึงหลกัการของสงคราม การวางแผน และการวางกลยุทธต่าง ๆ โดยเป็นการน าเสนอใน
บริบทเชิงประวติัศาสตร์ นอกจากน้ีการจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ใน
หลักสูตร พ.ศ.2522ได้มีการเปล่ียนวิชาประวติัศาสตร์ไปอยู่ในหมวดวิชาเลือก ซ่ึงจากเดิมใน
หลักสูตร พ.ศ.2518 ได้มีการสอนวิชาประวติัศาสตร์ไทยและยุโรป วิชาประวติัศาสตร์ตะวนั -             
ออกไกล และวิชาประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกาเป็นวิชาหลกัในแต่ละภาคการศึกษาของนกัเรียน   
นายร้อย แต่ในหลักสูตร พ.ศ.2522 วิชาประวติัศาสตร์เหล่าน้ียา้ยไปอยู่ในหมวดวิชาเลือกซ่ึง
นกัเรียนนายร้อยจะตอ้งศึกษาในชั้นปีท่ี 4 และชั้นปีท่ี 5 โดยการศึกษารายวิชาในแต่ละเหล่านั้นจะ
ศึกษาวิชาท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละเหล่านั้น เน่ืองจากภายหลงัส าเร็จการศึกษาไปจากโรงเรียน    
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ไปแลว้การเขา้รับราชการในหน่วยต่าง ๆ จะมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ไม่เหมือนกนัซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีท าใหก้ารศึกษารายวชิาของแต่ละเหล่าแตกต่างกนัออกไป 

  นอกจากการศึกษาในวิชาหลกัในแต่ละกลุ่มแล้วนักเรียนนายร้อยชั้นปีท่ี 4-5 มี
รายวชิาเลือกใหศึ้กษาอีกถึง 8 กลุ่มวชิา คือ หมวดวชิาคณิตศาสตร์จ านวน 35 รายวิชา หมวดวิชาทาง
เคมี 6 รายวิชา  หมวดวิชาทางฟิสิกส์ 15 รายวิชา หมวดวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 37 รายวิชา             
หมวดวิชาทางวิศวกรรมโยธา 20 รายวิชา หมวดวิชาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 10 รายวิชา หมวดวิชา
ทางวิศวกรรมสรรพวุธ และประวติัศาสตร์การสงคราม 5 รายวิชา  หมวดวิชาทางกฎหมายและ
สังคมศาสตร์ 24 รายวิชา และหมวดวิชาทางอกัษรศาสตร์ 6 รายวิชา รวมทั้งส้ิน 158 รายวิชา โดย
หมวดวิชาท่ีเพิ่มข้ึนมานั้น คือ หมวดวิชาทางอกัษรศาสตร์ท่ีมีการสอนนอกเหนือไปจากการสอน
วชิาภาษาองักฤษแลว้ ยงัมีวชิาภาษาฝร่ังเศสและวชิาภาษาเยอรมนัในหมวดวชิาเลือกอีกดว้ย การเพิ่ม
วิชาดังกล่าวน้ีถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนนายร้อยได้เรียนรู้ภาษาอ่ืนนอกจาก
ภาษาองักฤษ เน่ืองจากในเวลานั้นนอกจากการทหารของสหรัฐอมริกาท่ีถือวา่เป็นหน่ึงในดา้นความ
ทนัสมยัแลว้ การทหารของประเทศยุโรปเร่ิมท่ีจะมีการพฒันาให้มีความทนัสมยัเช่นเดียวกนั จึงท า
ให้กองทพัเห็นวา่ควรเพิ่มรายวิชาต่าง ๆ เหล่าน้ีเขา้ไปในหลกัสูตรเพื่อเพิ่มศกัยภาพให้กบันกัเรียน
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นายร้อย และเม่ือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรแล้วยงัมี
ทุนการศึกษา หรือการฝึกอบรมเพื่อไปยงัประเทศเยอรมนัหรือฝร่ังเศสอีกดว้ย และจะท าให้เขา้ใจ
ภาษาของประเทศเหล่าน้ีไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน  

  หลกัสูตรพ.ศ.2522 น้ีไดมี้การแกอี้กคร้ังใน พ.ศ.2525 เป็นการแกไ้ขตามนโยบาย
ทางการศึกษาของกองทพับก ซ่ึงมีสาระส าคญัคือ การปรับเปล่ียนนโยบายทางการศึกษาของทหาร
ใหส้อดคลอ้งตามแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2525 – 2529  ซ่ึงเป็นแผนการศึกษาท่ี
ก าหนดข้ึนมาเพื่อวางแผนการศึกษาของชาติในระดบัต่าง ๆ ตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา 
และถือเป็นคร้ังแรกท่ีหลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ปรับเปล่ียน
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติท่ีผ่านมายงัไม่มีหลักสูตรใดของโรงเรียน        
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ  ซ่ึงแผนดงักล่าวนั้นเป็นแผนท่ีร่าง
ข้ึนเพื่อพฒันาการศึกษาให้ปริมาณและสัดส่วนท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาการศึกษาและพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาให้สามารถผลิตก าลังคนให้เพียงพอต่อ                  
การพฒันาประเทศท าให้เกิดเร่งรัดเพื่อพฒันาการศึกษาเพื่อผลิตก าลงัคนให้มีความเหมาะสมทั้งใน
ดา้นปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการมุ่งเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ ความคิด และความสามารถใน
การประกอบอาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรม ตลอดจนมีพลานามัยสมบูรณ์ 55จึงท าให้หลักสูตร                
พ.ศ.2525 เป็นการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนกัเรียนนายร้อยเพื่อเป็นนายทหารท่ีมีความรู้
ความสามารถทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพในการสร้างความมัน่คงของประเทศในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม  หลกัสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2525 เป็นการ
แกไ้ขเพิ่มเติมจากหลกัสูตรการศึกษา พ.ศ.2522 โดยยงัคงระยะเวลาของการศึกษาไวท้ั้งส้ิน 5 ปี
เช่นเดิม ในชั้นปีท่ี 1-3 ไม่มีการปรับปรุงรายวิชาแต่อยา่งใดยงัคงให้ใชร้ายวิชาเหมือนกบัหลกัสูตร 
พ.ศ.2522 ส่วนชั้นปีท่ี 4-5 ยงัคงแบ่งกลุ่มการศึกษาเป็น 4 กลุ่มเช่นเดิม แต่จะมีการเปล่ียนแปลงใน
บางรายวิชา คือการน าวิชาซ่ึงเคยอยูใ่นหมวดวิชาเลือกยา้ยมาอยูใ่นวิชาบงัคบัของนกัเรียนนายร้อย
ชั้นปีท่ี 4-5 เช่น การน าวชิาการจดัการองคก์ร วชิามานุษยวิทยา และสังคมวิทยาจากวิชาเลือกมาเป็น
วิชาบังคับ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการด าเนิน
นโยบายทางการทหารของรัฐบาลเก่ียวกบัการพฒันาประเทศ และการเขา้ถึงชุมชน เพื่อให้นกัเรียน
นายร้อยเหล่าน้ีมีความเข้าใจต่อการพฒันาประเทศและพื้นท่ีในชนบทมากข้ึนภายหลังส าเร็จ

                                                           

 
55Supasiri Boonprawes, แผนการศึกษาแห่งชาติ...จากอดีต จวบจน ปัจจุบัน, เขา้ถึงเม่ือ 16 

พฤศจิกายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://krufai-sabaidee.blogspot.com/2013/10/blog-post.html.  



 109 
 

 
 

การศึกษาเป็นนายทหารไปแล้ว นอกจากน้ียงัมีการน าวิชาอุดมการณ์ทางการเมืองมาสอนให้กบั
นกัเรียนในชั้นปีท่ี 5 ทั้ง 4 กลุ่ม ซ่ึงแต่เดิมวิชาน้ีเคยสอนแต่เฉพาะนกัเรียนนายร้อยท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ี 1 
(เหล่าทหารราบ,เหล่าทหารม้า,เหล่าสารวตัรทหาร,เหล่าพลาธิการ และเหล่าขนส่ง) เท่านั้ น                   
โดยการน าวิชาน้ีมาสอนให้กบันักเรียนนายร้อยทุกกลุ่มนั้น เป็นการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ
อุดมการณ์ทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงความคิดเก่ียวกบัคอมมิวนิสต์ ซ่ึงในเวลานั้นลด
ความรุนแรงลงมากกวา่สมยัท่ีผา่ ๆ มาแลว้ ซ่ึงประเด็นความรุนแรงและการปราบปรามคอมมิวนิสต์
จะกล่าวต่อไป  

  ดังนั้น การจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2522         
จึงเป็นการเพิ่มเน้ือหารายวิชาจากหลักสูตรของ พ.ศ.2518ย ังคงให้ความส าคัญกับวิชาทาง
วิทยาศาสตร์เหมือนในสมยัผ่าน ๆ มา และการปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกลา้พ.ศ.2525 เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมจากหลกัสูตร พ.ศ.2522 เป็นการเพิ่มเติมในบาง
รายวิชาลงไปในกลุ่มท่ีนกัเรียนนายร้อยไดเ้ลือกศึกษา อยา่งไรก็ตาม แมห้ลกัสูตรจะมีการปรับปรุง
ไปมากเพียงใดแต่โดยภาพรวมแลว้หลกัสูตรก็ยงัคงรักษาพื้นฐานเดิมตามแบบของเวสตป์อยตข์อง
สหรัฐอเมริกา คือ การเรียนเน้นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์เป็นหลกั ควบคู่ไปกบัการศึกษาวิชา
ทหารดว้ย  

  3.3.4 การจัดการศึกษาของโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าหลกัสูตร พ.ศ.2527  

  หลงัจากมีการปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
พ.ศ.2525  ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัสูตร พ.ศ.2522 แลว้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ไดมี้การ
ปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังใน พ.ศ.2527 เน่ืองจากมีการยกเลิกโรงเรียนเตรียมทหาร และจดัตั้ ง
โรงเรียนรวมเหล่าข้ึนแทนระหวา่ง พ.ศ.2527 – 2534 มีการปรับปรุงหลกัสูตรทั้งส้ิน 3 คร้ัง คือ     
พ.ศ.2527 พ.ศ.2530 และ พ.ศ.2534 ซ่ึงการปรับปรุงทั้ง 3 คร้ังจะสอดคลอ้งกบับริบทและความ
เปล่ียนแปลงของการเมืองเหมือนในสมยัท่ีผา่น ๆ มา  การปรับปรุงหลกัสูตรพ.ศ.2527 - 2530 นั้น
ไดมี้การปรับปรุงทั้งส้ิน 3 ดา้นดงัต่อไปน้ี 

  1.ระยะเวลาการศึกษา : การจดัการศึกษาใน พ.ศ.2527 เกิดข้ึนเม่ือมีการยกเลิก
โรงเรียนเตรียมทหาร จึงท าให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ตอ้งมีการปรับตวัเพื่อให้หลกัสูตร
สอดคลอ้งกบัโรงเรียนรวมเหล่าท่ีไดถู้กจดัตั้งข้ึนมาแทนท่ี การเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารนั้นตอ้ง
ศึกษาเป็นเวลา 3 ปี ก่อนท่ีจะเขา้สู่โรงเรียนของเหล่าต่าง ๆ ทั้งนกัเรียนนายร้อย นกัเรียนนายเรือ 
นกัเรียนนายเรืออากาศ และนกัเรียนนายร้อยต ารวจแต่เม่ือมีการจดัตั้งเป็นโรงเรียนรวมเหล่าข้ึนจะ
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ใชเ้วลาศึกษาท่ีโรงเรียนแห่งน้ีเป็นเวลา 1 ปีและเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ใน
ชั้นปีท่ี 2 ซ่ึงการศึกษาในโรงเรียนรวมเหล่าจะศึกษาวิชาพื้นฐานซ่ึงมีความเช่ือมโยงและนบัรวม
หน่วยกิตกับวิชาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เช่น คณิตศาสตร์พื้นฐาน การฝึกยิงปืน       
เป็นตน้56การเปล่ียนจากโรงเรียนเตรียมทหารมาเป็นโรงเรียนรวมเหล่านอกจากจะท าให้นกัเรียน
นายร้อยของแต่ละเหล่ามีคุ้นเคยกันแล้ว ยงัเป็นการประหยดังบประมาณและไม่ต้องเรียนวิชา
ซ ้ าซอ้นอีกต่อไป 
  2.หลักสูตร : การจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใน             
พ.ศ.2527 ยงัคงรูปแบบวิชาเหมือนในหลกัสูตร  พ.ศ.2522 โดยนกัเรียนนายร้อยจะเร่ิมศึกษาในชั้น  
ปีท่ี  2 หลงัจากเรียนจบจากโรงเรียนรวมเหล่า ซ่ึงการศึกษาในชั้นปีท่ี 2 - 3 จะศึกษาในวิชาพื้นฐาน
ทางทหาร และวิชาทางสามัญ เช่น คณิตศาสตร์ สุขศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ทั่วไปและ
ปฏิบติัการ เป็นตน้ ซ่ึงรายวิชาบางตวันั้นจะเป็นวิชาท่ีศึกษาต่อเน่ืองมาจากโรงเรียนรวมเหล่า เช่น 
ภาษาองักฤษ 3 และภาษาองักฤษ 4 เป็นตน้ เม่ือเขา้ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ก็
ยงัคงศึกษารายวิชาต่อเน่ืองไป ต่อมาเม่ือนกัเรียนนายร้อยข้ึนชั้นปีท่ี 4 จะมีการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
คือ57กลุ่มที่ 1 กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล – วิศวกรรมสรรพวุธ             
แบ่งออกเป็น 2 แขนงคือ แขนงวิศวกรรมเคร่ืองกล และวิศวกรรมสรรพาวุธ กลุ่มที่ 3 สาขา
วิศวกรรมโยธา และ กลุ่มที่  4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 สาขาย่อยคือ สาขาวิชา
วศิวกรรมไฟฟ้าทัว่ไป วชิาวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร และวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั  โดยแต่ละกลุ่มจะ
ศึกษาในรายวิชาท่ีแตกต่างออกไป กล่าวคือ การศึกษาของนักเรียนนายร้อยในกลุ่มท่ี 2 (เหล่า
สงครามพิเศษ และเหล่าปืนใหญ่) จะถูกแบ่งออกเป็น 2 แขนงไดแ้ก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
และสาขาวิชาวิศวกรรมสรรพวุธ ทั้งสองแขนงจะสอนเหมือนกนัในวิชากลศาสตร์ของไหล และ
วิชาระบบการควบคุมและการน าวิ ถี ส่วนรายวิชาท่ีทั้ งสองแขนงเรียนต่างกันคือ สาขาวิชา
วศิวกรรมเคร่ืองกลจะเรียนวชิาการออกแบบเคร่ืองจกัรกล และสาขาวิศวกรรมสรรพวุธจะศึกษาใน
วิชาการควบคุมคุณภาพ ซ่ึงเห็นไดว้า่ เม่ือมีการปรับปรุงหลกัสูตรใน พ.ศ.2527 การแบ่งกลุ่มศึกษา
ของนกัเรียนนายร้อยก็จะมีความแตกต่างกนัในส่วนวชิาท่ีเรียนกนัในแต่ละกลุ่ม 

                                                           

 
56โรง เ รี ยนนาย ร้อยพระ จุลจอม เกล้า , หลัก สูตรการ ศึกษา โรง เ รี ยนนาย ร้อย                            

พระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2527 (เอกสารอดัส าเนา) (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,2527), 3. 
 

57กลุ่มต่าง ๆ เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วจะเขา้รับราชการในเหล่าต่าง ๆ คือ กลุ่มที่ 1 ไดแ้ก่ 
เหล่าทหารราบ,เหล่าทหารมา้,เหล่าสารวตัรทหาร,เหล่าพลาธิการ และเหล่าขนส่ง กลุ่มที่ 2 ไดแ้ก่ 
เหล่าสงครามพิเศษ และเหล่าปืนใหญ่  กลุ่มที ่3 ไดแ้ก่ เหล่าช่าง และกลุ่มที ่4 ไดแ้ก่เหล่าส่ือสาร   
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  3.รายวชิา : การปรับปรุงหลกัสูตรใน พ.ศ.2527 การจดักลุ่มสาขาวิชาของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ทั้ง 4 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 จะศึกษารายวิชาจะเก่ียวขอ้งทางดา้นสังคมศาสตร์และ
การพฒันาก าลงัคนและการพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ กลุ่มท่ี 2- 4 จะศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทางวชิาวศิวกรรมศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ เช่น วชิาการออกแบบไฟฟ้า วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 
และวิชากลศาสตร์มวลดินประยุกต์ เป็นตน้ ซ่ึงรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับหมวดวิชาสังคมนั้นไม่มี   
สอนเลย ซ่ึงสามารถแบ่งไดต้ามตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 7 วิชาท่ีศึกษาในกลุ่มสังคมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4-5 ตามการจดัการการศึกษาของโรงเรียน      
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ. 2527                                                      

ช้ันปี ภาคเรียน หมวดวชิา หน่วยกติ 
ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 กฎหมาย 2    

มานุษยวทิยาและสังคมวทิยา   
การจดัการองคก์าร    
การพูดในท่ีชุมชน    
ประวติัศาสตร์การสงคราม   
วชิาทหาร     
รวม   

3-0-3 
3-0-3 
3-0-3 
3-0-3 
3-0-3 
5-0-5 

20-0-20 
ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 การปกครองไทย – การปกครองเปรียบเทียบ

เศรษฐกิจของประเทศไทย  
การบริหารงานองคก์าร  
วชิาเลือก     
สุขศาสตร์ 2    
การน าทหาร – ครูทหาร   
วชิาทหาร    
รวม    

3-0-3 
3-0-3 
3-0-3 
3-0-3 
3-0-3 
1-2-1 
5-0-5 

21-2-21   
ชั้นปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 การบริหารงานบุคคล   

การพฒันาเศรษฐกิจ   
การคลงั  
วชิาเลือก    
วชิาเลือก    
วชิาทหาร    
รวม        

3-0-3 
3-0-3 
3-0-3 
3-0-3 
3-0-3 
5-0-5 

20-0-20   
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วิชาท่ีศึกษาในกลุ่มสังคมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4-5 ตามการจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย                   
พระจุลจอมเกลา้ พ.ศ. 2527 (ต่อ)                             

ช้ันปี ภาคเรียน หมวดวชิา หน่วยกติจ านวน 
ชั้นปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  

นโยบายและการวางแผน   
การเมืองและการปกครองของเอเชียอาคเนย์
วชิาเลือก    
วชิาเลือก   
วชิาทหาร    
รวม 

3-0-3 
3-0-3 
3-0-3 
3-0-3 
3-0-3 
5-0-5 

20-0-20   
  

ทีม่า : หลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2527 

  จากตารางดังกล่าวจะเป็นรายวิชาท่ีศึกษาเฉพาะเหล่าทหารราบ หรือกลุ่มท่ี 1 
เท่านั้น ซ่ึงจะเป็นรายวิชาท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศเพราะมีความเช่ือมโยงกบันโยบาย
ทางทหารเก่ียวกับพื้นฐานของการพัฒนาชนบทและถ่ินทุรกันดาร เน่ืองจากในเวลานั้ นแม้
สถานการณ์เก่ียวกบัคอมมิวนิสตทุ์เลาลงแลว้ก็ตาม แต่ก็สามารถน าความรู้มาปรับใชเ้พื่อให้ชาวบา้น
ซ่ึงเคยอยูใ่นพื้นท่ีการยึดครองของคอมมิวนิสต์มีความเขา้ใจรัฐมากข้ึน จะเห็นไดว้า่รายวิชาท่ีสอน
ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ.2527  เช่น วิชาการจดัการองคก์าร วิชาการพูดในท่ีชุมชน 
วิชาการพฒันาเศรษฐกิจ และวิชานโยบายและการวางแผนเป็นวิชาท่ีครอบคลุมเก่ียวกบัการพฒันา
ทั้งบุคคลและชนบททั้งส้ิน นอกจากน้ีการคงรายวชิาประวติัศาสตร์ไวใ้นวิชาบงัคบัและวิชาเลือกใน
ชั้นปีท่ี 4 และชั้นปีท่ี 5 ซ่ึงวิชาประวติัศาสตร์การสงครามยงัคงเป็นวิชาท่ีสอนในชั้นปีท่ี 4 และยงั
เป็นวชิาท่ีสอนในทุกกลุ่มเช่นเดิมเหมือนในหลกัสูตรท่ีผา่น ๆ มา เพราะวิชาน้ีเป็นวิชาท่ีส าคญัซ่ึงมี
ความเก่ียวขอ้งกบัหลกัการยุทธ และการวางแผนการยุทธในสงครามสมยัต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสงครามท่ี
ส าคญัในประวติัศาสตร์โลก และประวติัศาสตร์ไทย เช่น สงครามนโปเลียน การรบของสมเด็จ   
พระนเรศวร การรบของพระเจ้าตากสิน เป็นต้น58นอกจากน้ีการสอนในวิชาประวติัศาสตร์ใน

                                                           

 
58โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

2527 (เอกสารอดัส าเนา), 46. 
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โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ยงัสอนวชิาอารยธรรมไทยเป็นวิชาบงัคบัในชั้นปีท่ี 2 ซ่ึงเป็นวิชา
ท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ประเพณี วฒันธรรม รวมถึงสภาพภูมิ
ประเทศ เป็นต้น และอีกหน่ึงรายวิชาท่ี เ ป็นวิชาบังคับเ ก่ียวกับประวัติศาสตร์  คือ วิชา -            
ประวติัศาสตร์โลก ซ่ึงเป็นวิชาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประเทศท่ีมีบทบาททั้งการเมือง  เศรษฐกิจ  และ
สังคม ของประเทศท่ีมีบทบาทส าคญัทัว่โลก เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส เป็นตน้59  

  ดงันั้น การจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ใน พ.ศ.2527  
จึงเป็นการคงรูปแบบของหลกัสูตรใน พ.ศ.2522 และ พ.ศ.2525 ไว ้มีเพียงการปรับเปล่ียนเน้ือหาใน
บางรายวิชาเท่านั้น รวมถึงการยุบโรงเรียนเตรียมทหารและเปล่ียนมาเป็นโรงเรียนรวมเหล่าซ่ึง
จะตอ้งศึกษาในโรงเรียนรวมเหล่าน้ีเป็นเวลา 1 ปี ก่อนท่ีจะศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก
ต่อไป 

  3.3.5 การจัดการศึกษาของโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าหลกัสูตร พ.ศ.2530 

  การปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพ.ศ.2530 มีการ
ปรับปรุงเน่ืองจากทางกระทรวงกลาโหมเห็นว่า ควรน าโรงเรียนเตรียมทหารกลบัมาเปิดสอนอีก
คร้ัง และกระทรวงกลาโหมไดอ้นุมติัใหน้กัเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ
เขา้เป็นนกัเรียนเตรียมทหาร ท าใหโ้รงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ตอ้งมีการปรับปรุงหลักสูตรอีก
คร้ัง โดยมีความเปล่ียนแปลงทั้งส้ิน 3 ดา้นคือ 

  1.ระยะเวลาการศึกษา : การปรับปรุงหลกัสูตรใน พ.ศ.2530 นั้น ไดยุ้บโรงเรียน
รวมเหล่าลงและเปล่ียนมาเป็นโรงเรียนเตรียมทหารอีกคร้ัง โดยหลกัสูตรจะก าหนดให้ศึกษาใน
โรงเรียนเตรียมทหารทั้งส้ิน 2 ปี ซ่ึงจะแตกต่างจากเดิมในหลกัสูตร พ.ศ.2527 คือ นกัเรียนนายร้อย
จะต้องศึกษาในโรงเรียนรวมเหล่าเป็นเวลา 1 ปี ก่อนท่ีจะเข้ามาศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าในชั้นปีท่ี 2 เป็นขั้นตอนต่อไป60ดังนั้น หลักสูตร พ.ศ.2530 จึงเป็นหลักสูตรท่ีมี

                                                           

 
59โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

2527 (เอกสารอดัส าเนา), 46. 
 

60สมพงษ์  ตุ้มสวสัด์ิ. “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับสยามใหม่ พ.ศ.2475 – 
ปัจจุบนั.” ใน การจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสยามใหม่ : เอกสาร
ประกอบการสัมมนาทางประวตัิศาสตร์ เร่ือง หน่ึงทศวรรษสยามใหม่กับเส้นทางสู่อนาคต ระหว่าง
วนัที ่14 – 16 กุมภาพนัธ์ 2535, 5. 
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การศึกษาทั้งส้ิน 5 ปีเหมือนในหลกัสูตร พ.ศ.2527 แต่ท่ีแตกต่างไปคือ นกัเรียนนายร้อยตอ้งศึกษา
ในโรงเรียนเตรียมทหารเป็นเวลา 2 ปีก่อนท่ีจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ โดยท่ี
ตอ้งเร่ิมเรียนชั้นปีท่ี 1 ตามหลกัสูตร พ.ศ.2530 ท่ีไดก้  าหนดไว ้

  2.หลกัสูตร : มีการเพิ่มใหห้ลากหลายกวา่เวสตป์อยตส์าขาวชิาส าหรับนกัเรียนนาย
ร้อยทั้งส้ิน 11 สาขาวชิา เพื่อใหมี้ความหลากหลายและเป็นตวัเลือกหลายรูปแบบในการศึกษาให้กบั
นกัเรียนนายร้อย ซ่ึงสาขาวิชามีดงัน้ีคือ สาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขา
วศิวกรรมไฟฟ้าแขนงก าลงัสาขาวศิวกรรมไฟฟ้าแขนงส่ือสาร สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี สาขาฟิสิกส์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาบริหาร
ศาสตร์ และสาขาวศิวกรรมแผนท่ี ซ่ึงสาขาวชิาวศิวกรรมแผนท่ีนั้นจะศึกษาในโรงเรียนแผนท่ีทหาร 
ส่วนสาขาวิชาอ่ืน ๆ จะศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ โดยสาขาต่างๆ ท่ีนกัเรียนนาย
ร้อยจะศึกษาในชั้นปีท่ี  4 และชั้นปีท่ี 5 จะเปล่ียนมาจากเดิมท่ีมีการศึกษาเพียง 4 กลุ่มสาขาวิชา
เท่านั้นคือ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและสรรพวุธ กลุ่มสาขาวิศวกรรม
โยธา และกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ให้แยกกลุ่มวิชาเหล่านั้นออกมาเป็น 10 สาขาวิชาเพื่อให้
การศึกษาของนกัเรียนนายร้อยให้มีความหลากหลายในสาขาวิชาและเหมาะสมกบัความสามารถ
ของนกัเรียนนายร้อยเพื่อใชค้วามรู้เหล่าน้ีในการเขา้รับราชการต่อไปในอนาคต 

  3.รายวชิา : ในชั้นปีท่ี 1-3 จะศึกษาในส่วนของวิชาพื้นฐานทัว่ไป เช่น แคลคูลสั 1 
จิตวทิยาทัว่ไป ภาษาไทย ฟิสิกส์ทัว่ไป หลกัรัฐศาสตร์ เป็นตน้ ซ่ึงรายวิชาเหล่าน้ีลว้นเป็นพื้นฐานท่ี
นักเรียนนายร้อยจะตอ้งศึกษาก่อนท่ีข้ึนชั้นปีท่ี 4  ซ่ึงจะเป็นชั้นท่ีนักเรียนนายร้อยจะมีการเลือก
สาขาวิชาตามความถนดัซ่ึงเม่ือส าเร็จการศึกษาไปแลว้ และการเลือกสาขาวิชา จะมีความเช่ือมโยง
กบักรมกองต่าง ๆ ทั้งในกองทพับก และกระทรวงกลาโหม เช่น กรมทหารส่ือสาร กรมทหารช่าง 
เป็นตน้ 

  นอกจากนักเรียนนายร้อยชั้นปีท่ี 1-3 จะศึกษาในวิชาพื้นฐานทัว่ไปแล้ว จะมี
รายวิชาท่ีมีความส าคญัวิชาหน่ึงคือ วิชายุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและการต่อสู้เบ็ดเสร็จ ซ่ึงจะเร่ิม
ศึกษาในชั้นปีท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เป็นตน้ไป รวมถึงเม่ือข้ึนชั้นปีท่ี 4 แลว้ นกัเรียนนายร้อยทั้ง 11 
สาขาวิชาก็จะศึกษาวิชาน้ีดว้ย โดยวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาและการต่อสู้เบ็ดเสร็จเป็นวิชาท่ี
สอนเก่ียวกบัการใชยุ้ทธศาสตร์ในการพฒันาประเทศและหมู่บา้นในชนบท รวมถึงการวางแผนใน
การพฒันาชนบทโดยทหารตอ้งมีการวางแผนเพื่อพฒันาพื้นท่ีเหล่าน้ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  ซ่ึงการ
เพิ่มวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาและการต่อสู้เบ็ดเสร็จมาในหลกัสูตร พ.ศ.2530 เน่ืองจากทหาร
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เร่ิมหันมาให้ความส าคญัต่อการพฒันาชนบท เช่นเดียวกบัหลกัสูตร พ.ศ.2527  ซ่ึงไดบ้รรจุวิชาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฒันาชนบทไวใ้นหลกัสูตรซ่ึงไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

  การศึกษาของนักเรียนนายร้อยในชั้นปีท่ี 4-5 ท่ีศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกลา้ทั้ง 10 สาขาวชิา (ยกเวน้สาขาแผนท่ีทหาร จะศึกษาในโรงเรียนแผนท่ีทหาร) ในชั้นปีท่ี 
4  ภาคเรียนท่ี 1 จะศึกษาเหมือนกนัคือ วิชาเลือกเสรี ภาษาองักฤษ 7 พลศึกษา 7 และวิชาทหาร 7 
และในภาคเรียนท่ี 2 ศึกษาในวิชาภาษาองักฤษ 8  พลศึกษา 8 วิชายุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาและ
การต่อสู้เบ็ดเสร็จ ประวติัศาสตร์การสงคราม และวิชาทหาร 8 ซ่ึงนอกจากวิชาบงัคบัในแต่ละ
สาขาวิชาแลว้วิชาเหล่าน้ีจึงเป็นวิชาท่ีศึกษาเพื่อให้นกัเรียนนายร้อยไดม้องเห็นบริบทของสาขาวิชา
อ่ืนๆ ด้วย โดยเฉพาะวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาและการต่อสู้เบ็ดเสร็จ ซ่ึงมีเน้ือหาการสอน
เก่ียวกบัการพฒันาชุมชนบทให้มีการพฒันามากข้ึน และวิชาประวติัศาสตร์การสงครามซ่ึงมีเน้ือหา
ของประวติัการท าสงครามคร้ังส าคญัของไทยและต่างประเทศ เพื่อให้นกัเรียนนายร้อยไดเ้ห็นถึง
บริบทของสงครามและการวางแผนยุทธศาสตร์ในเชิงประวติัศาสตร์ ซ่ึงท าให้นกัเรียนนายร้อยเม่ือ
ส าเร็จการศึกษาแล้วจะน ารายวิชาดังกล่าวไปใช้เม่ือรับราชการในกรมกองท่ีเก่ียวข้องกับ
ประวติัศาสตร์ เช่น กองประวติัศาสตร์ กรมยุทธการทหารบก กองประวติัศาสตร์ ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ เป็นตน้ในส่วนของรายวิชาท่ีฝึกในชั้นปีท่ี 5 นอกจากวิชาบงัคบั
แล้วย ังมีรายวิชาท่ีในแต่ละสาขาจะต้องเรียนเหมือนๆกัน คือ ภาคเรียนท่ี 1 จะศึกษาวิชา
ประวติัศาสตร์โลก  ภาษาองักฤษ 9  พลศึกษา 9  และวิชาทหาร 9  ส่วนในภาคเรียนท่ี 2 จะศึกษา
วิชาภาษาองักฤษ 10 วิชาทหาร 8  พลศึกษา 10 และวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาและการต่อสู้
เบ็ดเสร็จ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาและการต่อสู้เบ็ดเสร็จ เป็นวิชาท่ีนกัเรียน
นายร้อยจะศึกษาในทุกๆ ภาคการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา นอกจากน้ีในวิชาทหารซ่ึงเป็นวิชาท่ี
นกัเรียนนายร้อย จะตอ้งเรียนรู้คุณลกัษณะของการเป็นทหาร โดยชั้นปีท่ี 1-3 จะเรียนวิชาทหารท่ี
เนน้ไปในทางการฝึกอาวุธ และในชั้นปีท่ี 4-5 วิชาทหารท่ีฝึกจะเป็นวิชาทหารของเหล่าต่างๆ เช่น 
การฝึกของเหล่าทหาราบ จะฝึกการใช้อาวุธ การฝึกยุทธวิธีของทหารราบ เป็นตน้ และนักเรียน    
นายร้อยท่ีส าเร็จการศึกษาในชั้นปีท่ี 5 แลว้จะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในระดบัผูบ้งัคบัหมวดไดทุ้ก
เหล่า61 

                                                           

 
61โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

พ.ศ.2530 (เอกสารอดัส าเนา) (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,2530), 144. 
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  นอกจากน้ีในหลกัสูตร พ.ศ.2530  ไดมี้การตั้งกองประวติัศาสตร์ข้ึน เพื่อท าหนา้ท่ี
จดัการเรียนการสอนประวติัศาสตร์โดยเฉพาะ  แต่เดิมจะข้ึนตรงกบักองกฎหมายและสังคมศาสตร์ 
ส่วนการศึกษา ต่อมาได้มีการจดัตั้งกองวิชาประวติัศาสตร์ท าให้กองวิชาประวติัศาสตร์สามารถ
จดัการเรียนการสอน และเพิ่มเน้ือหารายวิชาประวติัศาสตร์ไดอ้ย่างเต็มท่ี62ซ่ึงวิชาประวติัศาสตร์ท่ี
สอนใหก้บันกัเรียนนายร้อย  เช่น วชิาอารยธรรมไทย ซ่ึงเป็นวชิาพื้นฐานบงัคบัของนกัเรียนนายร้อย
ชั้นปีท่ี  2 วชิาประวติัศาสตร์ไทย วชิาประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นวิชาเลือกของนกัเรียนนาย
ร้อยชั้นปีท่ี 3 วชิาประวติัศาสตร์เอเชียอาคเนย ์วชิาประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่น วิชาประวติัศาสตร์ตะวนัออก
ไกล ซ่ึงเป็นวชิาเลือกในชั้นปีท่ี 4 และวิชาประวติัศาสตร์โลก ซ่ึงเป็นวิชาบงัคบัส าหรับนกัเรียนนาย
ร้อยชั้นปีท่ี 5 การจดัตั้งกองวิชาประวติัศาสตร์ท าให้การสอนวิชาประวติัศาสตร์มีความเขม้ขน้ข้ึน  
ท าให้เม่ือส าเร็จการศึกษาไปจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้แลว้นกัเรียนนายร้อยบางส่วน
อาจเข้ารับราชการในกรมท่ีเก่ียวข้องกับประวติัศาสตร์ เช่น กองประวติัศาสตร์  กรมยุทธการ
ทหารบก และสามารถน าความรู้ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บไปต่อยอดในการรับราชการต่อไป  

  ดงันั้น การจดัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ใน พ.ศ.2530 จึงเป็น
ความปรับปรุงในเน้ือหารายวิชาท่ีแตกต่างไปจากหลกัสูตรใน พ.ศ.2522 และ พ.ศ.2527 ซ่ึงใน
หลักสูตร พ.ศ.2530  ได้ให้ความส าคัญต่อการพฒันาประเทศและชนบทเพื่อให้ทหารเห็นถึง
ความส าคญัต่อการพฒันาประเทศและพื้นท่ีชนบท และมีการเพิ่มสาขาวิชาเพื่อผลิตนายทหารให้
เพียงพอกบัความตอ้งการของกองทพั นอกจากน้ีเม่ือนกัเรียนนายร้อยเขา้รับราชการในเหล่าต่างๆ 
จะเป็นเหล่าท่ีเช่ือมโยงกบัสาขาท่ีนกัเรียนนายร้อยไดเ้ลือกไว ้เช่น สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงก าลงั 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงส่ือสาร สาขาวิศวกรรมโยธา จะเลือกเข้ารับราชการในเหล่าทหาร
ส่ือสาร หรือทหารช่าง เป็นตน้ หรือสาขาบริหารศาสตร์จะเลือกเขา้รับราชการในหน่วยทหารพฒันา 
เป็นตน้ ข้ึนอยูก่บัวา่ในแต่ละปีนั้นความตอ้งการของกรมกองท่ีจะรับนกัเรียนนายร้อยเขา้รับราชการ
มากน้อยเพียงใด การเข้ารับราชการในแต่ละกรมกองของนักเรียนนายร้อยจะส่งผลต่อการรับ
ราชการและการข้ึนสู่ต าแหน่งส าคญัในกองทพั เช่น 5 เสือ ทบ. หรือ แม่ทพัภาคโดยส่วนใหญ่แลว้
มกัจะมาจากสายคุมก าลงัพล  เช่น เหล่าทหารราบก าลงัหลกัของกองทพั เช่น เคยเป็นผูบ้งัคบักอง
พนั กรมทหาร จึงจะสามารถข้ึนต าแหน่งส าคญัในกองทพัได ้อย่างไรก็ตาม การท่ีจะข้ึนต าแหน่ง
ส าคญัในกองทพับกนั้นมกัจะข้ึนอยู่กบับริบทภายในกองทพัดว้ยเก่ียวกบัเร่ืองการเลือกบุคคลท่ีมี

                                                           

 
62อมร โสภณวิเชษฐวงศ ์และคณะ, สมเด็จพระเทพฯของเรา, (กรุงเทพฯ : ศูนยว์ฒันธรรม

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต, 2534), 113. 
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ความสามารถท่ีจะการข้ึนมาด ารงต าแหน่งๆส าคญัเหล่าน้ี รวมถึงบริบททางการเมืองก็มีผลต่อการ
โยกยา้ยนายทหารซ่ึงจะกล่าวในบทต่อไป 

  3.3.6 การจัดการศึกษาของโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าหลกัสูตร พ.ศ.2534 

  การปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเกิดข้ึนอีกคร้ังใน 
พ.ศ.2534 โดยการปรับปรุงในคร้ังน้ีเป็นการปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเช่ือมโยงกับพ.ร.บ.ก าหนดวิทยาฐานะผูส้ าเร็จวิชาการทหาร 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2533 โดยมีความเปล่ียนแปลงทั้งส้ิน 3 ดา้นคือ 

  1.ระยะเวลาการศึกษา : หลกัสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ.2534  
เป็นหลกัสูตร 5 ปี และแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนวิชาการไดแ้ก่ กลุ่มสาขาวิชาทั้ง 11 สาขาคือ 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชา
วศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร สาขาวศิวกรรมสรรพวธุ สาขาวศิวกรรมส ารวจ  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาบริหารรัฐกิจ 
โดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะเน้นหนกัไปทางวิศวกรรมทางคอมพิวเตอร์และจะไดรั้บ
ปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นั้นจะได้รับปริญญาในสาขา
วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์63และส่วนวชิาทหาร ซ่ึงรวมหน่วยกิตท่ีศึกษาทั้งส้ิน 232 หน่วยกิต 

  2.หลักสูตร : หลกัสูตร พ.ศ.2534 แยกใบปริญญาออกเป็น 3 ส่วนคือ ปริญญา
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  ศิลปศาสตรบณัฑิต และสาขาวทิยาศาสตรบณัฑิต64เน่ืองจากตามหลกัสูตร
ท่ีผา่นๆมานั้นไม่วา่นกัเรียนนายร้อยจะศึกษาสาขาในทางวิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ก็ตามก็จะ
ไดรั้บปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิตแทบทั้งส้ิน ซ่ึงการแยกปริญญาออกมาเป็น 3 ส่วนเพื่อให้นกัเรียน
นายร้อยเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้สามารถน าใบปริญญาไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัระดบัปริญญาโท 
ซ่ึงบางสาขาในมหาวิทยาลัย เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์มีการจ ากัดเฉพาะผูท่ี้ส าเร็จ
การศึกษาเฉพาะทางเท่านั้น  

                                                           

 
63โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

พ.ศ.2534 (กรุงเทพฯ : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, 2534), 20-21. 
 

64เสรี สหพลเวชช์ , “แนวความคิดในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาโรงเรียน                    
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ จาก 5 เป็น 4 ปี” (วิทยาลยัการทพับก สถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง, 
2543), 23. 
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  การจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2534 จะเป็น
หลักสูตรท่ีมีความเช่ือมโยงกับ พ.ร.บ.ก าหนดวิทยฐานะผู ้ส าเร็จวิชาการทหาร (ฉบับท่ี 5)                   
พ.ศ.2533 ซ่ึงก าหนดโดยกระทรวงกลาโหมเก่ียวกบัผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารนายร้อย
พระจุลจอมเกลา้ว่าจะตอ้งไดรั้บปริญญาทางวิทยาศาสตรบณัฑิต และเป็นไปตามการประกาศของ
ทบวงมหาวิทยาลัยในเร่ืองมาตรฐานของหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.253265เน่ืองจากเม่ือส าเร็จ
การศึกษาแลว้นายทหารบางส่วนอาจเขา้รับการศึกษาในระดบัปริญญาท่ีสูงกว่าต่อไป จะได้เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการเขา้รับการศึกษา  อยา่งไรก็ตาม การก าหนดหรือปรับปรุงหลกัสูตรก็ยงัคงเป็นไป
ตามค าสั่งของกระทรวงกลาโหมแทบทั้งส้ิน ซ่ึงกระทรวงกลาโหมจะเป็นผูพ้ิจารณาเองว่าควร
ปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ช่ือมโยงกบักระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวทิยาลยั 

  3.รายวชิา : หลกัสูตร พ.ศ.2534 นกัเรียนนายร้อยจะเรียนวิชาบงัคบัชั้นปีท่ี 1 ต่อมา
ในชั้นปีท่ี 2 จะเลือกศึกษาในกลุ่มทางวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซ่ึงจะ
แตกต่างจากหลักสูตรท่ีผ่าน ๆ มา คือจะมีการเลือกในสาขาท่ีจะศึกษาในชั้นปีท่ี 3 เป็นต้นไป 
นอกจากน้ียงัมีการฝึกในทางวิชาทหารของนกัเรียนนายร้อยซ่ึงจะเป็นการมุ่งเน้นศึกษาในพื้นฐาน
ของวชิาการทหารทุกเหล่า จะเร่ิมในชั้นปีท่ี 1 เป็นตน้มา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการฝึกวิชาทหารราบซ่ึง
จะฝึกในชั้นปีท่ี 1-3 เม่ือนกัเรียนนายร้อยเหล่าน้ีเลือกสาขาวิชาแลว้จะมีความเขา้ใจในวิชาการทหาร
เพิ่มมากข้ึน 

  การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรใน พ.ศ.2534 เป็นการเปล่ียนแปลงเพื่อสร้างนายทหาร
ให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในกองทพัได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหันพฒันาเทคโนโลยีทางทหาร
เปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคมอีกดว้ยซ่ึงเห็นไดจ้ากการแบ่งสาขาวิชาออกเป็น 11 สาขาวิชา 
ซ่ึงบางสาขาวิชานั้น เป็นสาขาวิชาเฉพาะ เช่น สาขาวิศวกรรมส ารวจ  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
เป็นตน้ เม่ือนกัเรียนนายร้อยส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้แลว้ก็จะเขา้รับ
ราชการในส่วนของกรมการพลงังานทหาร ซ่ึงเป็นกรมหน่ึงท่ีสังกดักองบญัชาการทหารสูงสุด เป็น
ตน้ นอกจากน้ีการแบ่งสาขาวชิาออกถึง 11 สาขา สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการของรัฐในการผลิต
นักเรียนนายร้อยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกองทพัในแต่ละยุคสมัย เช่น ช่วงสงคราม
เวียดนาม ได้มีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรเพื่อให้นายทหารเข้ารับราชการ เพื่อให้ทันต่อความ
ตอ้งการของรัฐบาลในการส่งทหารเขา้ไปร่วมรบในเวยีดนาม พอยคุสมยัเปล่ียนไปสงครามในพื้นท่ี

                                                           

 
65สุพจน์  ธ ารงรัตน์, “การเรียนการสอนและหลกัสูตรทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์กบั

ทศันคติทางการเมืองของทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้”, 81. 
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ต่าง ๆ ทัว่โลกเบาบางลง ทหารจึงเปล่ียนบทบาทมาพฒันาประเทศและพื้นท่ีชนบทซ่ึงเคยเป็นฐาน
ใหก้บัคอมมิวนิสต ์เป็นตน้ 

   อย่างไรก็ตาม นกัเรียนนายร้อยท่ีจบการศึกษาตามหลกัสูตร พ.ศ.2534ไดรั้บการ
คาดหวงัว่า จะเป็นนายทหารเป็นผูน้ าและนกับริหาร66เน่ืองจากบางสาขาวิชาในโรงเรียนนายร้อย             
พระจุลจอมเกลา้จะสอนให้เป็นผูน้ าและนกับริหาร เช่น สาขาบริหารรัฐกิจท่ีจะเนน้ในการบริหาร
องคก์รเป็นหลกั  

  โดยสรุป หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้ งแต่                  
พ.ศ.2527 – 2534   เป็นหลกัสูตรท่ีเปล่ียนแปลงเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของรัฐและกองทพั
ในช่วงเวลาต่างๆ เช่น ความตอ้งการทหารเขา้ไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม การเปล่ียนแปลง
เก่ียวกบันโยบายในการปราบปรามคอมมิวนิสต ์ซ่ึงเดิมทหารมองวา่คอมมิวนิสตเ์ป็นภยัคุกคามของ
ประเทศ เห็นไดจ้ากการจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ไดมี้การเพิ่มรายวิชา
ท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศและประชาชนข้ึน เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวสถานการณ์
ของคอมมิวนิสต์ได้ยุ ติลงแล้ว รายวิชาของนักเรียนนายร้อยท่ีศึกษาในโรงเรียนนายร้อย                        
พระจุลจอมเกลา้จึงเป็นในเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันา เช่น วิชาการจดัการองค์การ วิชาการพูดในท่ี
ชุมชน วิชาการพฒันาเศรษฐกิจ และวิชานโยบายและการวางแผน เป็นตน้ เป็นวิชาท่ีคลอบคลุม
เก่ียวกบัการพฒันาทั้งบุคคลและชนบททั้งส้ิน เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ รายวชิาเหล่าน้ีเป็นรายวิชาท่ีมี
ความเช่ือมโยงกบัพื้นฐานของการพฒันาชนบทและถ่ินทุรกนัดาร ซ่ึงสอดคล้องกบัสถานการณ์
ทางการเมืองท่ีภยัคุกคามของคอมมิวนิสต์เร่ิมทุเลาลง และจะเห็นได้อย่างชัดเจนในการจดัการ
การศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ.2530 ซ่ึงมีรายวิชาท่ีช่ือวา่ วิชายุทธศาสตร์เพื่อ
การพฒันาและการต่อสู้เบ็ดเสร็จ เน้ือหาของรายวิชาน้ีจะสอนเก่ียวกบัการใช้ยุทธศาสตร์ในการ
พฒันาประเทศและหมู่บา้นในชนบท รวมถึงการวางแผนในการพฒันาชนบทนั้นๆ เน่ืองจากพื้นท่ี
ชนบทบางแห่งเคยเป็นพื้นท่ีซ่ึงเป็นฐานของคอมมิวนิสตใ์นการต่อสู้กบัรัฐบาลและท าให้ทหารตอ้ง

                                                           

 
66บ าเพ็ญ  ศรีพุทธชาติ , “การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกลา้ ตั้งแต่ พ.ศ.2522 – 2533” (สารนิพนธ์ประกอบวิชาประวติัศาสตร์  กองวิชายุทธศาสตร์ 
ส่วนวชิาเสนาธิการ, 2536),33. 
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มีการวางแผนเพื่อพฒันาพื้นท่ีเหล่าน้ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ทหารเร่ิมหนัมา
ให้ความส าคญัต่อการพฒันาชนบท และให้ความส าคญักบัชนบทแทน เน่ืองจากพื้นท่ีต่าง ๆ ใน
ชนบทเหล่าน้ีบางพื้นท่ี เช่น พื้นท่ีทางภาคอีสาน หรือ พื้นท่ีของเขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์ เคยเป็นพื้นท่ี
ของพรรคคอมมิวนิสตใ์นการต่อสู้กบัรัฐบาล   

  ส่วนการจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกลา้ พ.ศ.2534 จะเนน้
วิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางเทคโนโลยีเสียมากกวา่ ท าให้รายวิชาท่ีศึกษาในโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกลา้ไม่มีการบรรจุรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามคอมมิวนิสต์ และการพฒันา
ชุมชน หรือชนบทไวใ้นวิชาหลกั แต่จะบรรจุลงในรายวิชาของแต่ละลงในสาขาวิชาท่ีนกัเรียนนาย
ร้อยเลือกท่ีจะศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ สาขาบริหารรัฐกิจ ซ่ึงจะเนน้ในเร่ืองของการบริหารองคก์ร เป็นส่วน
ใหญ่ซ่ึงจะมีรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาองค์กรและชุมชนบรรจุอยู่ในการเรียนของสาขาวิชา
การบริหารรัฐกิจตามการจดัการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ.2534 
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ตารางท่ี 8 สรุปความเปล่ียนแปลงของหลกัสูตร ระหวา่ง พ.ศ.2491 - 2534 
พ.ศ. ความเปลีย่นแปลงของหลกัสูตร 
2491 - รับรูปแบบมาจากเวสตป์อยต ์

- เนน้ทางวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ 
- น าระบบเกียรติศกัด์ิมาปรับใช ้และมีการบงัคบับญัชาเป็นรุ่น 

2512 - ลดระยะเวลาการศึกษาลง  
- เรียนรายวิชาท่ีสามารถน าไปต่อยอดความรู้และจ าเป็นต่อการเขา้ปฏิบติังานทั้ง
ในและต่างประเทศ เช่น วชิาจิตวทิยา  วชิาวศิวกรรมสรรพวธุ  เป็นตน้ 

2518 - น าระบบหน่วยกิตมาใชแ้ทนการนบัชัว่โมง 
- ศึกษา 5 ปี โดยเนน้ในวชิาทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
- รายวิชาแบ่งเป็น 4 หมวด คือ หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์ หมวดวิชา
ทหาร และ หมวดวชิาเลือก 
- วิชาประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกาแยกรายวิชาออกมาศึกษาเฉพาะประเด็นของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น  

2522 - 2525 - ศึกษาในวชิาพื้นฐานในชั้นปีท่ี 1 – 3 
-ในชั้นปีท่ี 4 จะมีการเลือกกลุ่มหรือเหล่า คือ กลุ่มที่ 1 : เหล่าทหารราบ, เหล่า
ท ห า ร ม้ า ,เ ห ล่ า ส า ร ว ัต ร ท ห า ร ,เ ห ล่ า พ ล า ธิ ก า ร  แ ล ะ เ ห ล่ า ข น ส่ ง                                 
กลุ่มที่ 2 : เหล่าสงครามพิเศษ และเหล่าปืนใหญ่  กลุ่มที่ 3 : เหล่าช่าง และ                 
กลุ่มที ่4 : เหล่าส่ือสาร  
- มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหลกัสูตร ใน พ.ศ.2525 โดยยงัคงระยะเวลาของ
การศึกษาไว ้5 ปี แต่รายวิชาได้น าบางรายวิชา เช่น วิชาการจดัการองค์กร วิชา
มานุษยวทิยา และสังคมวทิยา ซ่ึงเคยเป็นวชิาเลือก มาเป็นวชิาบังคับ 

2527 - ยกเลิกโรงเรียนเตรียมทหาร และจดัตั้งโรงเรียนรวมเหล่าข้ึน 
- ศึกษาในโรงเรียนรวมเหล่า 1 ปี และเขา้ศึกษาในศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกลา้ในชั้นปีท่ี 2 โดยไม่ตอ้งเร่ิมเรียนในชั้นปีท่ี 1  
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ตารางสรุปความเปล่ียนแปลงของหลกัสูตร ระหวา่ง พ.ศ.2491 – 2534 (ต่อ) 

พ.ศ. ความเปลีย่นแปลงของหลกัสูตร 
2527(ต่อ) - ชั้นปีท่ี 2 - 3 จะศึกษาในวิชาพื้นฐานทางทหาร และวิชาทางสามญั ต่อมาเม่ือ

นักเรียนนายร้อย ข้ึนชั้ นปีท่ี 4 เป็นต้นไป จะมีการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ               

กลุ่มที่ 1 กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล – วิศวกรรม
สรรพวุธ แบ่งออกเป็น 2 แขนงคือ แขนงวิศวกรรมเคร่ืองกล และวิศวกรรม
สรรพาวธุ กลุ่มที ่3 สาขาวศิวกรรมโยธา และ กลุ่มที่  4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แบ่ง
ออกเป็น 3 สาขาย่อยคือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทัว่ไป วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ส่ือสาร และวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั   

2530 - ยบุโรงเรียนรวมเหล่าลงและเปล่ียนมาเป็นโรงเรียนเตรียมทหารอีกคร้ัง  
- ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารทั้งส้ิน 2 ปี  
- ตั้งกองวิชาประวติัศาสตร์ โดยแยกออกมาจากกองกฎหมายและสังคมศาสตร์ 
ส่วนการศึกษา 
- มี ก า ร เพิ่ มส าข าวิ ช า เ ป็น 11 ส า ข าวิ ช า คื อ  ส าข าวิท ย าศ าสต ร์ทั่ว ไป                            
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงก าลงัสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แขนงส่ือสาร สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาเทคโนโลย ี 
ปิโตรเคมี สาขาฟิสิกส์ สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารศาสตร์ และสาขา
วศิวกรรมแผนท่ี 
- ชั้นปีท่ี 1-3 จะศึกษาในส่วนของวิชาพื้นฐานทัว่ไปชั้นปีท่ี 4  จะศึกษาวิชาวิชาท่ี
สาขาท่ีนกัเรียนนายร้อยไดเ้ลือกไว ้

2534 - ศึกษาทั้งส้ิน 5 ปี  
- รายวิชาแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนวิชาการไดแ้ก่ กลุ่มสาขาวิชาทั้ง 11 สาขา
คือ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร สาขาวิศวกรรมสรรพวุธ สาขาวิศวกรรม
ส ารวจ  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สาขา
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาบริหารรัฐกิจ และส่วนวิชาทหาร 
ซ่ึงรวมหน่วยกิตท่ีศึกษาทั้งส้ิน 232 หน่วยกิต 
- จะมีการแยกใบปริญญาออกเป็น 3 ส่วนคือ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
ศิลปศาสตรบณัฑิต และสาขาวทิยาศาสตรบณัฑิต 
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บทที ่4 

ผลของการจัดการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 การศึกษาในบทน้ี จะช้ีเห็นถึงผลของการจัดการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย              
พระจุลจอมเกลา้ตั้งแต่ พ.ศ.2491 – 2534 เพื่อดูว่าการจดัการการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงนั้น
ส่งผลต่อนายทหารท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้อยา่งไร โดยจะน าเสนอ
ความคิดของทหารท่ีสะทอ้นผ่านงานเขียนในวารสาร “ยุทธโกษ” ซ่ึงเป็นวารสารของกองทพับก 
และสามารถเห็นแนวความคิดของทหารผา่นงานเขียนท่ีตีพิมพร์ะหวา่ง พ.ศ.2491 - 2534  

 

4.1 ผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก่อน พ.ศ.2491 

 การจดัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ เร่ิมตน้ใน พ.ศ.2430 เม่ือมีการตรา
พระราชบญัญติัโรงเรียนทหารสราญรมย์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างทหารอาชีพผ่านการจดั
การศึกษาตามแบบยโุรป โดยผลของการจดัการศึกษาสามารถแบ่งประเด็นไดด้งัน้ี 

  4.1.1 ความคิดแบบตะวันตก : ภาพสะท้อนผ่านงานเขียนในหนังสือยุทธโกษ : 
ยุทธโกษเป็นหนังสือพิมพ์ท่ีส าคญัของของทพับก ฉบบัแรกออกจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี  21 กนัยายน      
ร.ศ. 111 (พ.ศ.2435) โดยมีรูปแบบตามหนงัสือ อามี แอนด์ เนวี แมกกาซีน (Army and Navy 
Magazine) ของประเทศองักฤษ  ระยะแรกออกจ าหน่ายทุก 7 วนั และจ าหน่ายให้แก่ พระบรมวงศา
นุวงศก์บัขา้ราชการฝ่ายทหาร ส่วนพลเรือนหากตอ้งการรับหนงัสือเล่มน้ีตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรม
ยทุธนาธิการเสียก่อน1 หนงัสือทุกฉบบัมีหนา้ปกเป็นพระสยามเทวาธิราช มีพระหตัถ์ซ้ายถือไมเ้ทา้ 
พระหตัถ์ขวาถือปากกาขนนก ดา้นหลงัเป็นลูกโลกและธงจุฑาธุชธิปตยั   เบ้ืองล่างมีปืนใหญ่ จอบ 
พลัว่ เสียม ขวาน และกระบ่ี พร้อมทั้งเคร่ืองดนตรีคือ แตรเด่ียว และกลอง2 หน้าปกของยุทธโกษ
แสดงถึงสัญลกัษณ์ต่างๆ ของทหารท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัอาวุธ และเคร่ืองดนตรีต่างๆ ซ่ึงใชใ้นการ
                                                           

 
1กนกวลี ชูชัยยะ, “พฒันาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ.2475 – 2524” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , 
2528), 46. 
 

2หลง ใส่ลายสือ, “พระสยามเทวาธิราชปางประทบันัง่ฝีมือใคร?.” ศิลปวัฒนธรรม 307,7  
(พฤษภาคม 2548) : 24-27.  
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ออกรบ เน้ือหาท่ีพิมพ์ในหนังสือยุทธโกษแต่ละฉบบัมี  6 หมวดคือ ค าน า, พระราชกฤษฎีกา        
พระราชก าหนด และกฎหมายต่างๆ, กฎขอ้บงัคบัหรือค าสั่งต่าง ๆ ในกรมยุทธนาธิการ, ข่าว
การทหารและการยทุธการ, พงศาวดาร และประวติัของทหาร3  

  อยา่งไรก็ตาม เน้ือหาท่ีลงในยทุธโกษไม่มีความต่อเน่ืองกนั เพราะการออกหนงัสือ

ในแต่ละคร้ังนั้นมีความยาวเพียง 7 - 8 หน้าเท่านั้น เน้ือจึงไม่จบภายในฉบบัเดียว ต่อมาใน              

พ.ศ. 2445 หนงัสือยุทธโกษเปล่ียนมาออกรายเดือน4 เพื่อให้เน้ือหาของบทความจบไดภ้ายในเล่ม 

และเปล่ียนรูปแบบจาก “หนงัสือพิมพ์ยุทธโกษ” มาเป็น “หนังสือยุทธโกษ” เพราะระยะแรก          

ยุทธโกษจะมีลักษณะเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวทหาร มีการออกจ าหน่ายเป็นแผ่นกระดาษ  ต่อมา

รูปแบบการตีพิมพ์มีลักษณะเป็นเล่มท าให้รูปแบบเปล่ียนแปลงไป โดยมีการพิมพ์ว่า “หนังสือ        

ยุทธโกษ” ไวบ้นหนา้ปกของหนงัสือแต่ละฉบบัดว้ย ความคิดของทหารผา่นงานเขียนในยุทธโกษ

นั้นสามารถแบ่งช่วงเวลาไดด้งัน้ี 

  1.หนังสือยุทธโกษกับการเผยแพร่ความรู้ทางทหารของตะวันตกในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว และรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว :   

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั นอกจากจะมีเน้ือหาเก่ียวกบัพระราชกฤษฎีกา

พระราชบญัญติัและกฎระเบียบของทหารแลว้ ยงัมีการให้ความรู้ทางการทหารแบบตะวนัตก เช่น 

บทความของนายร้อยเอกเยรินี ซ่ึงนอกจากจะเป็นบรรณาธิการแลว้ ยงัเขียนบทความ เร่ืองค าน าว่า

ดว้ยวธีิยทุธศึกษา ซ่ึงตีพิมพบ์ทความลงยทุธโกษ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 40 (พฤศจิกายน พ.ศ.2436) บทความ

มีเน้ือหาเก่ียวกบัการฝึกหัดทหารในกิริยายุทธสงครามเป็นค าสอนให้กบันกัเรียนนายร้อย เพื่อให้

สามารถใชยุ้ทธวิธีแบบใหม่ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว5 เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีไดมี้การปฏิรูปการทหารทั้ง

ในดา้นการศึกษา และโครงสร้างของกองทพัเพื่อให้มีความทนัสมยัตามแบบตะวนัตก นอกจากน้ียงั

มีนายทหารท่ีส่งบทความลงในหนงัสืออีกอยูห่ลายคร้ัง เช่น ร้อยเอกหลวงประสิทธิราชศกัด์ิมกัจะ

                                                           

 
3
 “แจง้ความหนงัสือพิมพย์ทุธโกษ.” ยุทธโกษ 1 (กนัยายน 2435) :  2-3.    

 
4
 กนกวลี ชูชยัยะ, พฒันาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ.2475 - 2524 , 46 

 
5ภารดี  มหาขันธ์, “การปฏิรูปการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจา้อยูห่วั” (วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,2518), 155. 
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ลงบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทหารของประเทศตะวนัตก เช่น ค าน าว่าด้วยการธรรมเนียมทหาร

ประเทศเยอรมัน ซ่ึงตีพิมพเ์ม่ือ 2435 โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบักฎขอ้บงัคบั และแบบแผนการทหารของ

เยอรมนั6บทความเร่ือง ค าน าว่าด้วยความเสียดาย ตีพิมพเ์ม่ือ 2436 เป็นบทความท่ีแสดงถึงทศันคติ

ในการ เป็นทหารของผูเ้ขียนท่ีเขา้มารับราชการในช่วงท่ีประเทศไม่มีสงครามท าให้ไม่สามารถใช้

การทหารท่ีได้ศึกษามาให้เกิดประโยชน์7 นอกจากน้ียงัมีบทความของพลตรีพระยาสีหราชเดโช 

เร่ือง ค าน าว่าด้วยลักษณะการจัดการทหารบกในทวีปยุโรป ซ่ึงตีพิมพเ์ม่ือ 2435 มีเน้ือหาเก่ียวกบั

การทหารสมยัใหม่ท่ีเกิดข้ึนในทวีปยุโรปท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองและทนัสมยัท่ีสุดในช่วงเวลานั้น 

เป็นตน้8 จะเห็นไดว้่าในระยะแรกบทความท่ีลงตีพิมพส่์วนใหญ่เป็นครูท่ีสอนในโรงเรียนนายร้อย

ทหารบกและเก่ียวขอ้งกบัการทหารของชาติตะวนัตกเกือบทั้งหมด 

  บทความท่ีตีพิมพ์ลงในหนงัสือยุทธโกษเร่ิมมีมากข้ึนหลงั พ.ศ.2449 เป็นตน้มา 

หลงัจากสมเด็จฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษภู์วนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสด็จกลบัมารับราชการใน

กองทพั และทรงสนบัสนุนใหท้หารน าความรู้มาตีพิมพล์งในยุทธโกษ9 เผยแพร่ให้กบันายทหารใน

กองทพัใหไ้ดรั้บความรู้เพิ่มมากข้ึน และสมเด็จฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษท์รงนิพนธ์บทความลงในยุทธโกษ

ด้วย และบทความโดยส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับการทหาร หลักยุทธศาสตร์ และการรบ เช่น 

บทความเร่ือง พงษาวดารความเปลี่ยนแปลงในวิธีการท าสงคราม 10 ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับความ

                                                           

 
6หลวงประสิทธิราชศกัด์ิ,  “ค าน าวา่ดว้ยการธรรมเนียมทหารประเทศเยอรมนั.” ยุทธโกษ 1, 

7 (พฤศจิกายน 2435) : 51-52. 

 
7หลวงประสิทธิราชศกัด์ิ, “ค าน าวา่ดว้ยความเสียดาย.” ยุทธโกษ 1 , 37 (พฤษภาคม 2436)   

: 290-291. 
 8พระยาสีหราชเดโช, “ค าน าวา่ดว้ยลกัษณะการทหารในยุโรป.” ยุทธโกษ 1, 9 (พฤศจิกายน 
2435) :  67 - 68. 
 

9อจัฉราพร กมุทพิสมยั, กบฏร.ศ.130 กบฏเพ่ือแนวคิดประชาธิปไตยแนวคิดทหารใหม่.      
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์วชิาการ, 2542), 62. 
 

10สมเด็จเจา้ฟ้าพิษณุโลกประชานาถ, “พงษาวดารความเปล่ียนแปลงในวิธีการท าสงคราม.” 
ยุทธโกษ 17,11  (สิงหาคม 2452) : 937-958. 
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เปล่ียนแปลงทางการทหารในเร่ืองยุทธวิธี อาวุธ และวิธีการจดัการของทหาร เพื่อให้ผูอ่้านไดเ้ห็น

ถึงพฒันาการของการรบ และยุทธวิธีการรบของอาณาจกัรต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญัของโลกเพื่อให้

นายทหารในกองทพัไดรั้บรู้ถึงความเปล่ียนแปลงทางยุทธวิธีการรบของอาณาจกัรนั้นๆ นอกจากน้ี

ยงัมีบทความเร่ือง ค าแนะน าในการประลองยุทธ์กองผสม 11ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการวางยุทธศาสตร์

การทหาร และรูปแบบของการรบ โดยน าหลกัการผสมผสานของกองทหารในหน่วยต่าง ๆ เช่น 

ทหารมา้ ทหารช่าง มารวมกนัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของทหารในการออกรบยามมีสงคราม  

  บทความท่ีไดรั้บความนิยมจากทหารและน ามาแปลลงยุทธโกษอยูบ่่อยคร้ังจะเป็น

บทความท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาของกองทพั  การน าเสนอความคิดทางการเมือง และบทความท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสงครามรัสเซีย–ญ่ีปุ่น (Russo Japanese War) ซ่ึงเป็นสงครามท่ีเกิดข้ึนระหว่าง          

พ.ศ.2447-2448 หลังสงครามดังกล่าวมีบทความของทหารหลายนายซ่ึงส าเร็จการศึกษาจาก

โรงเรียนนายร้อยทหารบกตีพิมพ์ในหนังสือ โดยมีเน้ือหาเชิดชูญ่ีปุ่นท่ีสามารถเอาชนะประเทศ

มหาอ านาจรัสเซีย เช่น บทความของว่าท่ีร้อยตรีเต็ก12 เร่ือง การสงครามญี่ปุ่นและรัสเซียซ่ึงได้ท า

มาแล้วต่อกันเม่ือเร็ว ๆ นี้13 อยา่งไรก็ดีบทความน้ีน าเสนอจากมุมมองของญ่ีปุ่น และต าหนินายพล

ของรัสเซียเก่ียวกับการรบท่ีต าบลซันเดอร์ปู เน่ืองจากนายทหารบางส่วนไม่เช่ือฟังค าสั่งของ

ผูบ้งัคบับญัชาจนท าให้เกิดความพ่ายแพต่้อกองทพัญ่ีปุ่น อีกทั้งนายพลของรัสเซียพยายามท่ีจะถอย

หนีเพื่อท่ีจะเอาชนะแต่ผลสุดทา้ยกองทพัของรัสเซียก็พา่ยแพต่้อญ่ีปุ่น  

                                                           

 
11สมเด็จฯ เจา้ฟ้าพิษณุโลกประชานาถ, “ค าแนะน าในการประลองยุทธ์ผสม.” ยุทธโกษ 18, 

6  (กุมภาพนัธ์ 2462) : 499 – 590. 
 

12บทความโดยแปลจากหนงัสือพิมพ์ La Revue In Chinoise ซ่ึงแปลมาจากหนังสือ
ภาษาองักฤษของนายพลเซอร์จอห์น แฮมิลตลั อีกทอดหน่ึงนายพลท่านน้ีเป็นขา้หลวงขององักฤษท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากกองทพัญ่ีปุ่นใหเ้ขา้ไปสังเกตการณ์ในช่วงสงครามรัสเซีย – ญ่ีปุ่น 

 
13เต็ก, “การสงครามญ่ีปุ่นและรัสเซีย ซ่ึงไดท้  ามาแลว้ต่อกนัเม่ือเร็ว ๆ น้ี.” ยุทธโกษ 16, 1   

(กนัยายน 2450) : 45-50. 
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  นอกจากน้ีวา่ท่ีร้อยตรีเตก็ ยงัเขียนบทความเก่ียวกบัการรบของรัสเซียและญ่ีปุ่นลง

ในหนงัสือยุทธโกษอีกหลายบทความ เช่น ข่าวเปรียบเทียบทหารญี่ปุ่นรัสเซีย 14 เป็นบทความท่ี

แปลมาจากหนงัสือพิมพภ์าษาอังกฤษ โดยแสดงความเห็นในเชิงดูหม่ินรัสเซียในเร่ืองของระเบียบ

วนิยัทางทหารวา่เป็นพวกไม่มีความรู้และไม่มีความเพียรพยายาม แต่ยกยอ่งระเบียบวินยัของทหาร

ญ่ีปุ่นวา่เป็นพวกท่ีมีความวอ่งไว และมีความพยายามต่อสู้เพื่อเอาชนะต่อความยากล าบาก หรือใน

ประเด็นของทหารรัสเซียเก่ียวกบัการยิงปืนใหญ่ ซ่ึงวา่ท่ีร้อยตรีเต็กไดแ้สดงความคิดเห็นว่าทหาร

รัสเซียไม่มีความรู้มากพอท่ีจะใชปื้นในการยิงขา้ศึกแตกต่างจากทหารญ่ีปุ่นท่ีมีความรู้ในการใชปื้น

มาก การมองรัสเซียอย่างมีอคติในเร่ืองของระเบียบวินัยทางทหารของรัสเซียเช่นน้ี ท าให ้             

สมเด็จฯเจา้ฟ้าจกัรพงษ ์ตอ้งเขียนบทความเร่ือง แก้ความคลาดเคล่ือนในเร่ืองข่าวเปรียบเทียบทหาร

ญี่ปุ่นกับรูเซีย15 ลงตีพิมพใ์นยุทธโกษฉบบัเดือนมกราคม ร.ศ.126 (พ.ศ.2450) เน่ืองจากผูอ่้านบาง

คนไม่ไดมี้ความรู้ทางทหารอาจท าให้เกิดความเขา้ใจผิดได ้ประเด็นท่ีทรงโตแ้ยง้กบัวา่ท่ีร้อยตรีเต็ก 

เช่น การใช้ปืนของทหารรัสเซีย ซ่ึงสมเด็จฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษ์ทรงเห็นว่า ทหารท่ีไปรบในสงคราม

รัสเซีย - ญ่ีปุ่นนั้น เป็นทหารกองหนุนซ่ึงออกรบไดเ้พียงไม่ก่ีปีเท่านั้น จึงไม่ค่อยช านาญการยิงปืน

สักเท่าใดและมีเป็นจ านวนนอ้ย โดยการท่ีจะมองทหารรัสเซียทั้งหมดว่ายิงปืนไม่เป็นนั้น เป็นการ

มองแบบมีอคติ และเป็นไปไม่ได้เลยท่ีผูบ้ ัญชาการจะไม่สอนทหารทั้ งกองทัพในการใช้ปืน 

นอกจากน้ี พระองคย์งัทรงแกไ้ขประเด็นเร่ืองปืนใหญ่ของทหารรัสเซีย ซ่ึงวา่ท่ีร้อยตรีเต็ก ไดแ้ปล

ความออกมาว่าการยิงปืนใหญ่ของทหารรัสเซียไม่รู้จกัการยิงปืนใหญ่ตอ้งมีการฝึกกนัมาในรถไฟ 

ซ่ึงสมเด็จฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษท์รงโตแ้ยง้วา่ เป็นช่วงท่ีทหารรัสเซียเปล่ียนรูปแบบปืนใหญ่จากแบบเก่า

มาเป็นแบบใหม่ ซ่ึงจะต้องใช้เวลายาวนานในการเรียนรู้ส่ิงดังกล่าว16 การโต้แยง้ของสมเด็จฯ             

เจา้ฟ้าจกัรพงษท่ี์มีต่อบทความแปลของวา่ท่ีร้อยตรีเต็กถือเป็นการให้ความรู้ทางทหารในอีกมุมมอง

หน่ึง นอกจากน้ี ยงัมีบทความท่ีน าเสนอข่าวการทหารของต่างประเทศอีกหลายบทความ               

                                                           

 
14เตก็, “ข่าวเปรียบเทียบทหารญ่ีปุ่นรัสเซีย.” ยุทธโกษ 16, 3 (พฤศจิกายน 2450) : 193-204. 

 
15สมเด็จฯ เจ้าฟ้าพิษณุโลกประชานาถ , “แก้ความเข้าใจผิดท่ีคลาดเคล่ือนในข่าว

เปรียบเทียบทหารญ่ีปุ่นกบัรูเซีย.” ยุทธโกษ 16,3  (พฤศจิกายน 2450) : 416 - 428. 
 

16เร่ืองเดียวกนั : 428 
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เช่น ข่าวการเปลี่ยนแปลงทหารบกในจีน17 ของร้อยเอกวาดท่ีตีพิมพ์เม่ือ พ.ศ.2450 ได้กล่าวถึง                  

การเปล่ียนแปลงการทหารของจีนได้มีการจัดทัพตามรูปแบบสมัยใหม่ บทความเร่ืองทก าลัง

กองทัพบกอังกฤษ18ของร้อยโทผินท่ีตีพิมพเ์ม่ือพ.ศ.2450 ซ่ึงกล่าวถึง การจดักองทหารขององักฤษ

แบบใหม่ซ่ึงไดแ้บ่งออกเป็น 3 แผนก คือ การปกครองบงัคบับญัชา การแบ่งทอ้งท่ีเป็นจงัหวดัหรือ

มณฑล และการป้องกนัรักษาชายฝ่ังทะเลฝ่ายทหารบก ซ่ึงเป็นการจดัทพัรูปแบบใหม่เป็นการท าให้

การท างานของหน่วยทหารท่ีสังกดัอยู่ในกองทพับกของประเทศองักฤษสามารถท างานได้อย่าง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีบทความเก่ียวกบัการทหารของต่างประเทศ เช่น 

บทความเร่ืองปืนกลในกองทพัญ่ีปุ่นของร้อยเอกชวน บทความเร่ืองวิธีจดัการทหารของญ่ีปุ่น และ

บทความเร่ืองการทหารของประเทศบุลกาเรีย โดยทั้ง 2 บทความเป็นของร้อยเอกจ ารัส เป็นตน้19  

บทความดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นความตอ้งการของทหารท่ีตอ้งการจะเปล่ียนแปลงการทหารของ

ประเทศสยามในเวลานั้นให้มีความทนัสมยัเหมือนกบัประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรป และบางประเทศใน

เอเชีย เช่น ญ่ีปุ่น และจีน เป็นตน้ ซ่ึงทหารไดแ้สดงความคิดเปรียบเทียบขนาดของกองทพัสยามและ

ต่างประเทศอยูบ่่อยคร้ัง เน่ืองจากทหารมองวา่ กองทพัควรจะปรับปรุงขนาดและอาวุธให้ทนัสมยั

และกา้วหนา้เหมือนกนัประเทศอ่ืน 

  จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดคือ ความคิดของทหารในช่วงตน้ของการจดัการศึกษาใน    

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงทหารเหล่าน้ีต่างส าเร็จการศึกษามาจาก

โรงเรียนนายร้อยทหารบกแทบทั้งส้ิน ซ่ึงในโรงเรียนนายร้อยทหารบกจะมีการสอนให้ทหารเสนอ

ความคิด หรือโตแ้ยง้กบัอาจารยผ์ูส้อน และสนบัสนุนให้ทหารเผยแพร่ความรู้ท่ีไดรั้บในห้องเรียน

                                                           

 
17

 วาด, “การเปล่ียนแปลงทหารบกในประเทศจีน,” ยุทธโกษ 16,1 (กนัยายน 2450) : 34 – 
44 อา้งถึงใน อจัฉราพร กมุทพิสมยั, กบฏร.ศ.130  กบฏเพื่อแนวคิดประชาธิปไตยแนวคิดทหารใหม่ 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์วชิาการ, 2542), 65.  
 

18
 ผนิ, “กองทพับกองักฤษในปัจจุบนั,” ยุทธโกษ 16,7 (มีนาคม 2450) : 619 - 625. 

 
19

 อจัฉราพร กมุทพิสมยั, กบฏร.ศ.130 กบฏเพ่ือแนวคิดประชาธิปไตยแนวคิดทหารใหม่ , 
65. 
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ไปยงัผูอ่ื้น ดงันั้น การน าเสนอความคิดผา่นงานเขียนในยทุธโกษจึงเป็นผลมากจากการจดัการศึกษา

ในโรงเรียนนายร้อยทหาร 

  2. ความคิดทางการเมืองของทหารภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ.

2475 : หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 หนงัสือยทุธโกษไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นหนังสือพิมพ์

ทหารบก 
20เน่ืองจากทางกระทรวงกลาโหมไม่ตอ้งการให้มีการพิมพ์หนงัสือหลายฉบบัจึงได้ยุบ

หนงัสือยทุธโกษ คณะราษฎรไดพ้ยายามใชห้นงัสือพิมพฉ์บบัใหม่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลใน

การปลูกฝังความคิดทางการเมืองให้ทหารในกองทพั แมว้า่บรรณาธิการของหนงัสือพิมพท์หารบก

จะแถลงวา่การลงบทความในหนงัสือพิมพไ์ม่มีความเก่ียวขอ้งกบัลทัธิทางการเมืองแบบใหม่ก็ตาม21 

แต่พบวา่หลายบทความท่ีลงพิมพใ์นหนงัสือพิมพท์หารบกมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการเมือง นอกจากน้ี

คณะราษฎรยงัตอ้งการใหน้ายทหารส่งบทความลงตีพิมพเ์พื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ เช่น บทบาทและ

หนา้ท่ีของทหารและกองทพัท่ีมีต่อการเมือง การปกครอง ยุทธวิธีทางทหาร และเร่ืองคอมมิวนิสต์ 

เป็นตน้  

  หนังสือพิมพ์ทหารบกมีอายุ 4 ปี ตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2475-2479 ฉบับแรก

ออกจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ.2475 โดยจ าหน่ายให้กบัทหารในกองทพั และประชาชน

ทัว่ไปท่ีสนใจการทหารสามารถซ้ือหนงัสือดงักล่าวโดยท่ีไม่ตอ้งขออนุญาตจากกระทรวงกลาโหม

แต่อย่างใด เน้ือหาในหนงัสือพิมพน์อกจากบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทหารแลว้ยงัมีเร่ืองเก่ียวกบั

การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเขา้มาด้วย เช่น บทความเร่ือง ค าอธิบาย

ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว พ.ศ.2475 ของพนัตรีหลวงพลพินัยการ22อธิบาย

ความหมายของธรรมนูญการปกครอง และสาเหตุท่ีสยามไดมี้ธรรมนูญในการปกครอง ตอนหน่ึง

ผูเ้ขียนวิพากษ์วิจารณ์กษตัริย์บางพระองค์ในอดีตเร่ืองกดข่ีราษฎร และไม่ประพฤติตามหลัก         

ทศพิศราชธรรม แมมี้การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ข้ึนก็ยงัยึดตามธรรมเนียมเดิมโดยไม่มีการ
                                                           

 
20ต่อมาใน พ.ศ.2479 ไดเ้ปล่ียนมาเป็นหนงัสือยทุธโกษเช่นเดิม 

 21หลวงรณสิทธิพิชยั, “ถอ้ยแถลง.” หนังสือพมิพ์ทหารบก 1,3 (พฤศจิกายน 2475):  1-7. 
 

22
 หลวงพลพินยัการ, “ค าอธิบายธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยามชัว่คราวพ.ศ.2475.” 

หนังสือพมิพ์ทหารบก 2, 1 (5 ตุลาคม 2475) : 52-58.            
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เปล่ียนแปลงลกัษณะการปกครองให้ดีข้ึน กระทัง่ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

สถาบนักษตัริยแ์ละคณะอภิรัฐมนตรีสภาก็ยงัไม่มีความเขา้ใจถึงสภาพความเป็นอยูข่องราษฎร และ

ความตอ้งการของราษฎรส่วนมากเลยแมแ้ต่นอ้ย จนท าให้ราษฎรกลุ่มหน่ึงตอ้งลุกข้ึนท าการปฏิวติั

เพื่อเปล่ียนแปลงการปกครอง บทความดงักล่าวของหลวงพลพินยัการเป็นบทความต่อเน่ืองและเป็น

บทความท่ีไม่ได้จบภายในฉบบัเดียว แต่ทว่าบทความดังกล่าวกลับตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์

ทหารบกแค่ฉบบัเดียวเท่านั้น เพราะบรรณาธิการได้มีการระงับบทความโดยไม่ทราบสาเหตุ23              

ถ้าหากมองบริบทในเวลานั้น การวิพากษ์วิจารณ์สถาบนักษตัริย์ภายหลังการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองอาจจะก่อใหเ้กิดความวุน่วายจึงท าใหท้างบรรณาธิการระงบับทความ เพราะนายทหารส่วน

หน่ึงยงัคงมีความผูกพนักบัสถาบนัพระมหากษตัริยอ์ยู ่อาจท าให้เกิดความไม่พอใจได ้นอกน้ียงัมี

บทความท่ีมีเน้ือหาในการยกย่องและเชิดชูรัฐธรรมนูญ เช่นบทความเร่ือง เทิดรัฐธรรมนูญ             

ของร้อยโทสุตรจิต จารุศร์นี ซ่ึงตีพิมพล์งฉบบัพิเศษฉลองรัฐธรรมนูญเม่ือ พ.ศ.247524มีเน้ือหาเชิดชู

รัฐธรรมนูญของของสยาม และรัฐธรรมนูญคือของขวญัส าหรับประชาชนทุกคน ผูเ้ขียนแสดงความ

คิดเห็นวา่ ในฐานะคนไทยควรท่ีจะพิทกัษแ์ละปกป้องรัฐธรรมนูญใหมี้ความยืนยงต่อไป และพร้อม

ท่ีจะเสียสละชีวิตเพื่อท่ีจะปกป้องรัฐธรรมนูญให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต หรือบทความเร่ือง ทหาร

รัฐธรรมนูญ ของพนัตรีหลวงสารานุประพนัธ์25 ตีพิมพเ์ม่ือ พ.ศ.2475 เน้ือหาเนน้บทบาทและหนา้ท่ี

ของทหารในการปกป้องรัฐธรรมนูญ เพิ่มเติมจากการปกป้องชาติและพระมหากษตัริย ์หากมีผูคิ้ดท่ี

จะท าลายรัฐธรรมนูญก็จะเท่ากบัท าลายชาติและพระมหากษตัริยอี์กด้วย นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัได้

แสดงความคิดเห็นอีกว่า การมีพรรคการเมืองจะท าให้เกิดความวุ่นวาย ทหารจะท าหน้าท่ีในการ

ปราบปราม บทความดงักล่าวไดแ้สดงความคิดเห็นออกมาอย่างชัดเจนในความตอ้งการท่ีจะให้

ทหารท าหน้าท่ีในการปกป้องรัฐธรรมนูญ และบทความเร่ือง  ทหารของชาติ  ของ ร.ร.ภ. 

                                                           

 
23หลวงรณสิทธิพิชยั, “ถอ้ยแถลง.” หนังสือพมิพ์ทหารบก 1,3 (พฤศจิกายน 2475) :  1-7. 

 24สุตรจิต จารุศร์นี, “เทิดรัฐธรรมนูญ.” หนังสือพมิพ์ทหารบก ฉบบัพิเศษฉลองรัฐธรรมนูญ 
, (2475) : 2 - 4. 
 

25หลวงสารานุประพนัธ์, “ทหารรัฐธรรมนูญ.” หนังสือพิมพ์ทหารบก ฉบบัพิเศษฉลอง

รัฐธรรมนูญ, (2475) : 142-155. 
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(นามแฝง)26 ซ่ึงตีพิมพ์เม่ือเดือนกรกฎาคม 2476 ได้แสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันกับ

บทความของหลวงสารานุประพนัธ์ โดยระบุถึงความจ าเป็นของการมีทหาร เพราะมีคนส่วนหน่ึงได้

แสดงความเห็นว่าไม่ควรมีทหาร โดยอ้างเหตุผลว่า ทหารไม่มีความคิด มีทหารส้ินเปลือง

งบประมาณ และเปรียบทหารเหมือนแขกยาม เป็นตน้27 ซ่ึงผูเ้ขียนมองวา่การมีทหารนั้นจะสามารถ

ช่วยในการปกป้องชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริยใ์หค้งอยูต่่อไป 

  นอกจากน้ียงัมีบทความของหลวงรณสิทธิพิชยั เร่ือง ทหารกับการเมือง28ตีพิมพ์

เม่ือ พ.ศ.2476 มีเน้ือหาเก่ียวกบัการท่ีทหารเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัการเมือง ซ่ึงผูเ้ขียนมองวา่ ทหารจ าเป็น

จะตอ้งเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัการเมือง เพราะทุกคร้ังท่ีมีปัญหาทางการเมืองการท่ีจะรักษาความสงบ     

ต่าง ๆ ให้สงบลงได้ก็จะมีแต่ก าลังทางทหารเท่านั้นท่ีจะกระท าได้ เพราะทหารมีหน้าท่ีในการ

ปกป้องชาติ เป็นทหารของชาติ เป็นหน้าท่ีหลกัท่ีทหารจะตอ้งพึงกระท า ผูเ้ขียนเน้นย  ้าค  าว่าทหาร

ของชาติ ว่า การเกิดเหตุการณ์กบฏบวรเดชในเดือนตุลาคม พ.ศ.2476 นั้น ไม่ใช่การกระท าของ

ทหารในการปกป้องรัฐบาลใดรัฐบาลหน่ึง แต่เป็นส่ิงท่ีทหารพึงกระท าเพื่อป้องกนัความสงบ และ

พึงให้ชาติไดด้ ารงอยู ่เพราะทหารท างานเพื่อชาติ และทหารไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลในการ

ต่อสู้กบัฝ่ายตรงขา้มในคร้ังนั้น บทความดงักล่าวน้ีสะทอ้นเห็นวา่ ทหารในเวลานั้นมกัถูกมองว่า 

เป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลในการต่อสู้กบัฝ่ายตรงขา้มอยู่บ่อยคร้ัง จนผูเ้ขียนคือหลวงรณสิทธิพิชัย 

ตอ้งเขียนบทความข้ึนมาเพื่ออธิบายถึงบทบาทหนา้ท่ีของทหารท่ีท าเพื่อชาติ ไม่ไดท้  าเพื่อรัฐบาลใด

รัฐบาลหน่ึงเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีบทความท่ีเขียนในท านองเดียวกนัคือเร่ือง การทหารกับการเมือง 

ของ อศัวจารุ (นามแฝง)29 ตีพิมพ์เม่ือ พ.ศ.2476 ได้แสดงความคิดเห็นท านองเดียวกับหลวง-           

                                                           

 
26ร.ร.ภ. (นามแฝง), “ทหารของชาติ.” หนังสือพิมพ์ทหารบก 40 , 1 (5 กรกฎาคม 2476) : 

18-27.  
 27 เร่ืองเดียวกนั, 23-25. 

 28 หลวงรณสิทธิพิชยั, ทหารกบัการเมือง. หนงัสือพิมพท์หารบก 6, 2 (ธนัวาคม 2476) : 54-
62. 
 29 อศัวจารุ (นามแฝง), “การทหารกบัการเมือง.” หนังสือพิมพ์ทหารบก 2 ,11 (กุมภาพนัธ์ 
2476) : 51-57. 
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รณสิทธิพิชัยว่า ผูค้นมกัมองทหารว่าเป็นคนของรัฐบาลจากกรณีของการปราบกบฏบวรเดชใน  

พ.ศ.2476 นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัทหารตอ้งเป็นนกัการเมืองหรือไม่ โดย

แสดงความคิดเห็นว่า ทหารอาจมีหน้าท่ีเป็นนกัการเมืองดว้ยหากมีความจ าเป็น ซ่ึงหมายความว่า 

ทหารจะท าการรัฐประหารเพื่อข้ึนมาเป็นนายกรัฐมนตรีและจดัตั้งรัฐบาลบริหารประเทศเสียเอง 

เพื่อยติุความวุน่วาย30  

  นอกจากบทความของทหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงความคิดเห็นเร่ืองรัฐธรรมนูญ

และการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยแล้ว ยงัมีบทความท่ีเก่ียวข้องกับการทหารอีกด้วย 

บทความประเภทการทหารนั้นมีจ านวนมากกว่าบทความท่ีเก่ียวข้องกับรัฐธรรมนูญและการ

ปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย ซ่ึงตรงกบัรูปแบบของหนงัสือพิมพท์หารบกท่ีบรรณาธิการได้

แถลงวา่ตอ้งการใหห้นงัสือพิมพฉ์บบัน้ีจะแสดงออกทางการเมืองให้นอ้ยกวา่หนงัสือยุทธโกษ โดย

บทความทางทหารท่ีตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพท์หารบก เช่น เร่ือง การป้องกันการต่อสู้เคร่ืองบิน ของ

พระยาทรงสุรเดช ตีพิมพเ์ม่ือ พ.ศ.2475 เน้ือหาของบทความเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองบินในยามสงคราม 

การหัดทหารใหม่ ของร้อยโทขุนถนอมนิติเวชช์31 ตีพิมพเ์ม่ือตุลาคมพ.ศ.2475 มีเน้ือหาเก่ียวกบัการ

ฝึกทหารในการเดิน การเตรียมร่างกายตั้งแต่กลา้มเน้ือ และหวัใจเพื่อใหพ้ร้อมกบัการเป็นทหาร และ

บทความเร่ือง การศึกษาของนักเรียนนายร้อย 32ของผูอ้  านวยการหนงัสือพิมพท์หารบก ตีพิมพเ์ม่ือ

มีนาคม พ.ศ.2476 มีเน้ือหาเก่ียวกบัการศึกษาของนกัเรียนนายร้อย บทความดงักล่าวเป็นการโตแ้ยง้

ท่ีมีผูก้ล่าวว่า การศึกษาของนักเรียนนายร้อยของไทยเป็นการศึกษาท่ีเน้นในเร่ืองเก่ียวกบัต ารา            

เน้นการฝึกภาคสนามน้อยกว่าการศึกษาในห้องเรียน ผูเ้ขียนได้ยกประโยชน์ของรายวิชาต่าง ๆ                

ท่ีศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก  เช่น การศึกษาวิชาทหารปืนใหญ่เพื่อให้นกัเรียนนายร้อยมี

ความรู้เก่ียวกบัทหารปืนใหญ่ และสามารถมีความรู้ไดอ้ย่างกวา้งขวางทั้งในเร่ืองปืนใหญ่และเร่ือง

                                                           

 30เร่ืองเดียวกนั, 56.  
 

31ขุนถนอมนิติเวชช์, “การหัดทหารใหม่.”  หนังสือพิมพ์ทหารบก 2, 1 (ตุลาคม 2475) :      
28 - 38.   
 

32ผูอ้  านวยการหนังสือพิมพ์ทหารบก, “การศึกษาของนักเรียนนายร้อย.” หนังสือพิมพ์
ทหารบก 13, 2 (มีนาคม 2476) : 41-49. 
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ทหารราบ การศึกษาวชิาประวติัศาสตร์การสงครามเพื่อใหน้กัเรียนนายร้อยมีความรู้ประกอบกบัการ

สอนในหัวขอ้วิชายุทธศิลป์ เป็นตน้ 33ผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็นลงทา้ยว่า นกัเรียนนายร้อยของ

ไทยมีการเรียนรู้ในทางปฏิบัติเป็นพื้นฐาน ส่วนการเรียนในต ารานั้นเป็นการเรียนเพื่อเตรียม

ความคิดท่ีจะน าไปสู่ทางปฏิบติัในอนาคต  

  บทความในหนังสือพิมพ์ทหารบกนอกจากนายทหารท่ีเป็นผูเ้ขียนแล้ว ยงัมี

บทความของนักเรียนนายร้อยตีพิมพ์อยู่หลายบทความ เช่น บทความเร่ือง ขวัญของทหาร ของ

นกัเรียนนายร้อยประสิทธ์ิ สุชีวะ ตีพิมพเ์ม่ือพ.ศ.247634เน้ือหาของบทความกล่าวถึงการสร้างขวญั

และก าลังให้กบัทหารทั้งในยามสงบและยามสงคราม หรือบทความเร่ือง  ชาติที่พร้อมรบ  ของ

นกัเรียนนายร้อยเจริญ วฒันวงษศิ์รี35โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัการใช้ก าลงัในการป้องกนัประเทศ และ

ก าลงัทางทหารท่ีจะต้องพร้อมรบตลอดเวลาทั้งในเวลาการรุกราน หรือการป้องกันตนเอง และ

บทความเร่ือง  สงครามอเมริกาญี่ปุ่นของนักเรียนนายร้อยไสว  เกตุสุวรรณ36 ตีพิมพ์เม่ือเดือน

ธนัวาคม พ.ศ.2475 เป็นบทความเปรียบเทียบก าลงัอาวุธ และยุทธศาสตร์ระหวา่งอเมริกาและญ่ีปุ่น

ในมหาสมุทรแปซิฟิก และหากมีการประกาศสงคราม ผูเ้ขียนเห็นว่าทั้งญ่ีปุ่นและอเมริกาต่างฝ่าย

ต่างมียทุธศาสตร์และยทุธวธีิท่ีแตกต่างกนั แต่เห็นวา่อเมริกาจะมีชยัชนะ เพราะอเมริกามีความเจริญ

ทั้งอาวุธและการได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ เป็นตน้ บทความท่ียกตวัอย่างมาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ

บทความท่ีนกัเรียนนายร้อยไดตี้พิมพล์งในหนงัสือพิมพท์หารบก  และก็เป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นว่า

นกัเรียนนายร้อยเร่ิมมีมีความต่ืนตวัท่ีจะน าเสนอความความรู้ทางทหารลงในหนงัสือพิมพท์หารบก  

รวมถึงไดมี้การแสดงความคิดเห็นของตนเองลงในบทความดงักล่าวดว้ย แมจ้ะเป็นนกัเรียนนายร้อย

เพียงส่วนนอ้ยก็ตาม 

                                                           

 33เร่ืองเดียวกนั, 44 - 45 
 34ประสิทธ์ิ สุชีวะ, “ขวญัของทหาร.” หนังสือพมิพ์ทหารบก 8, 2  (มกราคม 2476) : 21-23. 
 35เจริญ วฒันวงษศิ์รี, “ชาติท่ีพร้อมรบ.” หนังสือพิมพ์ทหารบก 8, 2 (มกราคม 2476) : 2- 
11. 
 36ไสว เกตุสุวรรณ, สงครามอเมริกาญ่ีปุ่น. หนังสือพิมพ์ทหารบก 11, 1 (ธนัวาคม 2475) : 
24 – 31. 



 135 
 

 
 

  3.ความคิดของทหารในหนัง สือยุทธโกษช่วงสงครามมหาเอเ ชียบูรพา                 

(พ.ศ.2484 – 2488) : ช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา บทความท่ีตีพิมพล์งในหนงัสือยุทธโกษ ยงัคงมี

เน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการทหารเป็นหวัขอ้หลกัทั้งยุทธวิธีทางการรบ ข่าวการรบต่าง ๆ  และข่าวทัว่ไป 

เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม มีขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจวา่ บทความในช่วงน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรักชาติ และ

การปลุกใจ ได้แก่ บทความเร่ือง กรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนฝร่ังเศส  ของพนัตรีโพยม                

จุลานนท์37 ตีพิมพเ์ม่ือ พ.ศ.2484 โดยเน้ือหาของบทความมีลกัษณะในเชิงชาตินิยมท่ีกล่าวถึงความ

เหมาะสมท่ีไทยจะเป็นผูค้รอบครองดินแดนอินโดจีนของฝร่ังเศส ซ่ึงผูเ้ขียนไดย้กลกัษณะร่วมทาง

ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และชาติพนัธ์ว่าดินแดนเหล่าน้ีเป็นของไทยโดยแทจ้ริง แมจ้ะอยู่ภายใต้

การปกครองของฝร่ังเศสก็ตาม ซ่ึงการน าเสนอบทความดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงสถานการณ์ทาง

การเมืองในเวลานั้น ท่ีไทยเกิดกรณีพิพาทกบัฝร่ังเศสเก่ียวกบัการเรียกร้องดินแดนของลาวและเขมร

คืนจากฝร่ังเศส จนสุดทา้ยไทยไดป้กครองดินแดนกล่าวและจดัตั้งเป็นจงัหวดัใหม่ข้ึน 4 จงัหวดั คือ   

จงัหวดันครจมัปาศักด์ิ จังหวดัลานช้าง  จงัหวดัพิบูลสงครามและจงัหวดัพระตะบอง  อีกทั้งยงั

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิดของทหารในเชิงชาตินิยมเก่ียวกบัการเสียดินแดนของไทยให้กบัฝร่ังเศส 

เพราะทหารมองว่าการเสียดินแดนดงักล่าวเป็นเพราะฝร่ังเศสใช้กลอุบายในการช่วงชิงดินแดน

ต่างๆ ไปครอบครองอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากน้ียงัมีบทความทางทหารท่ีตีพิมพใ์นช่วงสงคราม 

เช่น  บทความเร่ือง  เคร่ืองบินด าทิ้งระเบิดของนักเรียนเฑ็ฆนิค  สมบูรณ์  วิริยศิริ38 ตีพิมพ์เม่ือ             

พ.ศ.2484 ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองบินรบเพื่อทิ้งระเบิดในช่วงของสงคราม บทความเร่ือง 

สงคราม หรือสันติภาพ ของนาวาเอกฟ้ืน ริทธาคนี39 ตีพิมพเ์ม่ือพ.ศ.2485 เป็นบทความท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบัการเกิดสงครามในแต่ละคร้ังจะส่งผลกระทบต่อชีวติและทรัพยสิ์นของประเทศท่ีเป็นชนวน

ของสงคราม นอกจากน้ียงักล่าวถึงหนา้ท่ีของคนไทยในช่วงของสงคราม ซ่ึงผูเ้ขียนไดแ้สดงความ

                                                           

 37พโยม จุลานนท์, “กรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนฝร่ังเศส.” ยุทธโกษ 50, 3 
(ธนัวาคม 2484) : 19-41. 
 38สมบูรณ์ วริิยสิริ, “เคร่ืองบินด าทิ้งระเบิด.” ยุทธโกษ 50,5 (กุมภาพนัธ์ 2484) : 41-46. 
 

39ฟ้ืน ริทธาคนี, “สงครามหรือสันติภาพ.”  ยุทธโกษ 50,4 (มกราคม 2485) : 65 – 72. 
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คิดเห็นวา่ให้ประชาชนมัน่ใจรัฐบาล และทหารซ่ึงมีความเตรียมพร้อมรับมือกบัสถานการณ์ในช่วง

ของสงครามได ้เป็นตน้  

  นอกจากน้ียงัมีบทความในเชิงปลุกใจอีกหลายบทความเพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายชาตินิยมของรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซ่ึงหลงัจากมีการประกาศรัฐนิยมทั้ง 12 

ประการ พบว่ามีบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเชิดชูชาติ การยกย่องนโยบายรัฐนิยม และการยกย่อง

ผูน้ าอยูห่ลายบทความ เช่น บทความเร่ือง รักชาติต้องสร้างชาติ ของพนัตรีแสวง ทพัภะสุด40 ตีพิมพ์

เม่ือ พ.ศ.2484 ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับการเคารพ  บูชาชาติ และการปฏิบัติตามนโยบายรัฐนิยมทั้ ง               

12 ฉบบั อนัเป็นลทัธิชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นอกจากน้ีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อ

ทหารเร่ิมเปล่ียนแปลงไปประชาชนไดห้นัมาสนบัสนุนเงินบ ารุงการทหารเพิ่มมากข้ึนภายหลงัจาก

กรณีพิพาทอินโดจีนกบัฝร่ังเศส41 เพราะประชาชนเร่ิมมีความเช่ือมัน่ต่อสถาบนัทหารวา่จะสามารถ

น าพาประเทศให้สามารถเจริญรุ่งเรืองได ้อีกทั้งการไดดิ้นแดนคืนจากฝร่ังเศสประชาชนยิ่งเช่ือมัน่

ไปอีกวา่จะสามารถไดดิ้นแดนอ่ืนๆ กลบัคืนมาไดอี้กเช่นกนัหลงัเคยสูญเสียให้กบัมหาอ านาจเม่ือ

คร้ังอดีตท่ีผา่นมา นอกจากน้ียงัมีบทความเร่ือง แนวหลัง ของพนัตรีอุดม พุทธิเกษตริน42 ตีพิมพเ์ม่ือ 

พ.ศ.2484 ผูเ้ขียนไดใ้ห้ความหมายวา่แนวหลงัคือ พลเมืองทุกคน ท่ีไม่ใช่ทหาร และหนา้ท่ีของแนว

หลงัในช่วงของสงครามคือ การเป็นขวญัก าลงัใจให้กบัทหารซ่ึงเขา้ไปรบในแนวหน้า และการ

ปฏิบติัตวัในยามสงครามซ่ึงอาจเกิดปัญหาเก่ียวกบัการขาดแคลนเคร่ืองอุปโภคบริโภค และบางส่ิง

อาจมีราคาสูง  ซ่ึงผู ้เขียนได้เสนอว่า ควรให้ความส าคัญกับของอุปโภคบริโภคกับทหารเป็น           

อนัดบัแรก เพราะพวกเขาเหล่าน้ีคือผูท่ี้ออกรบ และเราในฐานะแนวหลงัควรเสียสละส่ิงเหล่าน้ี

ให้กบับรรดาทหารเสียก่อน ซ่ึงถือเป็นหนา้ท่ีของพลเมืองท่ีสามารถปฏิบติัไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งออกรบ 

และบทความปลุกใจอีกบทหน่ึงคือ  ความสามัคคี คือก าลังไหย่ของชาติ  ของเรือเอกชาน -                  

                                                           

 40 แสวง ทพัภะสุด, “รักชาติตอ้งสร้างชาติ.” ยทุธโกษ 50,2 (พฤศจิกายน 2484) : 45 - 51. 
 41 เร่ืองเดียวกนั, 45 - 49 
 42 อุดม พุทธิเกษตริน, “แนวหลงั.” ยุทธโกษ 50, 2 (พฤศจิกายน 2482) : 47-64. 
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ชานไช้จกัร ร.น.43 ตีพิมพ์เม่ือ พ.ศ.2484 เน้ือหาของบทความกล่าวถึงการสร้างความสามคัคีโดย

อาศยัหลกัการสร้างความสามคัคี 7 ประการคือ ความซ่ือสัตย,์การปฏิบติัตามกฎหมายของบา้นเมือง, 

ความอดทน, การระลึกถึงพรหมวิหาร 4 ประการ, การให้อภยัต่อกนั, การส านึกผิด และการมีสัมมา

คารวะ ซ่ึงการสร้างความสามคัคีทั้ง 7 ประการนั้นเป็นส่ิงท่ีคนในชาติจะตอ้งพึงกระท าเพื่อให้เกิด

ความสามคัคีในช่วงท่ีประเทศเกิดสงคราม โดยบทความท่ียกตวัอยา่งมานั้น เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็น

ถึงความคิดของทหารท่ีเกิดข้ึนในช่วงของสงครามเก่ียวกบัการพยายามสร้างความสามคัคีและปลุก

ใจคนในชาติให้สามารถน าพาประเทศฝ่าวิกฤตของสงครามไปให้ได้ บทความท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะ

เห็นวา่มีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนเน่ืองจากประชาชนหนัมาอ่านหนงัสือยุทธโกษเพิ่มมากข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม ในพ.ศ.2485 หนงัสือยุทธโกษตอ้งยุติลงชัว่คราว เน่ืองจากสถานการณ์สงคราม และ

กลบัมาพิมพจ์  าหน่ายอีกคร้ังใน พ.ศ.2489 

  การตีพิมพ์บทความลงในหนังสือพิมพ์ยุทธโกษช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา 

สะทอ้นให้เห็นถึงความคิดของทหารควบคู่ไปกบับริบททางการเมืองของไทยในช่วงเวลานั้นซ่ึงมี

ความเก่ียวขอ้งกบั การทหาร ความรักชาติ และการปลุกใจในช่วงสภาวะของสงคราม ซ่ึงทหารมอง

วา่ การเช่ือผูน้ าจะสามารถน าพาประเทศชาติให้สามารถพน้วิกฤตต่าง ๆ ได ้และประชาชนจะเป็น

ส่วนส าคญัท่ีจะสามารถส่งเสริมให้ชาติมีความเขม้แข็งได ้นอกจากน้ีในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2     

ยงัพบวา่ประชาชนทัว่ไปส่งบทความมาตีพิมพ ์อาจเพราะบทความท่ีลงในยุทธโกษมีเน้ือหาในทาง

ปลุกใจเป็นส่วนใหญ่ และกองทพัก็อนุญาตใหป้ระชาชนอ่านหรือส่งบทความลงยทุธโกษได ้ 

  ภายหลงัจากสงครามมหาเอเชียบูรพาส้ินสุดลง สถานการณ์ทางการเมืองได้คุกรุ่น

ข้ึนอีกคร้ัง ภายหลงัการรัฐประหาร พ.ศ.2490 ท าให้ทหารกลบัมามีอ านาจอีกคร้ังนบัจากการลาออก

จากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพล ป. พิบูลสงคราม หลังสภาไม่อนุมติั “พระราชก าหนด

ระเบียบบริหารนครบาลเพชรบูรณ์  พุทธศกัราช 2487” และ“พระราชก าหนดพุทธบุรีมณฑล 

พุทธศกัราช 2487” เพื่อใหจ้งัหวดัสระบุรีเป็นเมืองแห่งศาสนาและเขตปลอดทหาร หลงัจากนั้นเป็น

                                                           

 43ชาน ชานไชจ้กัร, “ความสามคัคีคือก าลงัไหยข่องชาติ.” ยุทธโกษ 50, 4 (มกราคม 2484) : 
45 – 49. 
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ช่วงท่ีพลเรือนได้ข้ึนมาเป็นนายกรัฐมนตรี ระหว่าง พ.ศ.2488-2490 แต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้ นๆ 

เท่านั้น แต่รัฐประหารใน พ.ศ.2490 ท าใหท้หารกลบัเขา้มามีบทบาทและอ านาจทางการเมืองอีกคร้ัง 

และครองอ านาจมาอยา่งยาวนานจนถึง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 อ านาจของทหารไดส้ิ้นสุดลงอีกคร้ัง 

  หลงัจากยุทธโกษไดยุ้ติไปในช่วงสงคราม และกลบัมาตีพิมพอี์กคร้ังใน พ.ศ.2489 

พบว่าบทความท่ีตีพิมพ์ลงในหนังสือ มีเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกบัควนัหลงหลงัสงครามส้ินสุด เช่น 

บทความเร่ือง ข้อคิดหลงัสงคราม ของพลตรี ส.สรานุชิต44 ตีพิมพเ์ม่ือพ.ศ.2490 ซ่ึงผูเ้ขียนไดเ้ขียนถึง

ผลกระทบหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง ทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร 

หรือบทความเร่ือง ความเป็นกลาง ของพลตรีประหยดั อจลภูมิ45 ตีพิมพเ์ม่ือ พ.ศ.2489 ซ่ึงมีเน้ือหา

เก่ียวกับการวางตวัเป็นกลางของประเทศต่าง ๆ ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และบทความเร่ือง         

ท าไม...นอร์มังดี 46ของ พนัตรีวลัลภ โรจนวสุิทธ์ิ ตีพิมพเ์ม่ือ พ.ศ.2490 เป็นตน้ 

  ดงันั้น จะเห็นไดว้่ายุทธโกษได้กลายมาเป็นกระบอกเสียงในการเสนอความคิด

ของทหารในการปรับปรุงกองทพัให้เหมือนกบัชาติตะวนัตก รวมถึงการแปลบทความท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัชยัชนะของญ่ีปุ่นเหนือรัสเซีย โดยการช่ืนชมความสามารถของญ่ีปุ่นท่ีสามารถเอาชนะ

ชาติมหาอ านาจในเวลานั้นอยา่งรัสเซียได ้จึงท าให้ยุทธโกษไดก้ลายมาภาพสะทอ้นความคิดให้เห็น

วา่ทหารในเวลานั้น มีการเปิดโลกทศัน์กวา้งข้ึนกวา่ในสมยัท่ีผา่น ๆ มา เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตรงท่ี

วา่นกัเรียนนายร้อยไดรั้บความคิดเก่ียวกบัการเมืองและการทหารซ่ึงไดน้ าความรู้เหล่านั้นมาต่อยอด

ความคิดโดยการตีพิมพบ์ทความลงในยทุธโกษ 

  4.1.2 กบฏ ร.ศ.130 

  ผลของการจดัการศึกษาก่อน พ.ศ.2491 ท่ีส่งผลสะทอ้นให้เห็นเป็นรูปธรรมคือ 

การเกิดกบฏ ร.ศ.130 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว และส่งผลต่อการจดั

การศึกษาของทหารในเวลาต่อมา 
                                                           

 44ส.สรานุชิต, “ขอ้คิดหลงัสงคราม.” ยุทธโกษ 52, 1 (กรกฎาคม 2490) : 13-39. 
 45ประหยดั อจลภูมิ, “ความเป็นกลาง.” ยุทธโกษ 52, 4 (ธนัวาคม 2489) : 59 - 67. 
 46วลัลภ โรจนวสุิทธ์ิ, “ท าไม...นอร์มงัดี.” ยุทธโกษ 52, 5 (กุมภาพนัธ์ 2490) : 31-46. 
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  ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว เป็นยุคท่ีมีการสานต่อ

นโยบายทางการศึกษาของทหารตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว และเป็น

สมยัของความต่อเน่ืองดา้นการพฒันาการทหาร ซ่ึงส่ิงท่ีส่งผลต่อการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย

ทหารบกในยุคสมยัน้ีคือ การจดัตั้งกองเสือป่าข้ึน โดยรับสมคัรขา้ราชการและประชาชนทัว่ไปเขา้

มาเป็นเสือป่า เพื่อใชเ้สือป่าเหล่าน้ีเป็นฐานอ านาจให้กบัพระองค ์แต่การจดัตั้งกองเสือป่าข้ึนมานั้น

ท าให้กลบัท าให้เสือป่ามีหน้าท่ีทบัซ้อนกบัหน้าท่ีของทหารซ่ึงทหารบางนายตอ้งแบ่งเวลาไปฝึก  

เสือป่า อีกทั้งเสือป่าบางนายมียศเท่ากบัทหารในกองทพั ทหารบางส่วนเกิดความไม่พอใจ เน่ืองจาก

ทั้งๆท่ีเสือป่าส่วนหน่ึงเป็นแค่บุคคลธรรมดา ไม่เคยได้รับการฝึกทหารเลยแมแ้ต่น้อย นอกจากน้ี  

การจดัตั้งกองเสือป่าก็เป็นการส้ินเปลืองงบประมาณในการซ้อมรบ การจ่ายเบ้ียเล้ียงให้กบัผูท่ี้เป็น

เสือป่า และขา้ราชการของกองทพัตอ้งเขา้เป็นกองเสือป่าและตอ้งแบ่งเวลาไปฝึกเสือป่าอีก ท าให้

ส้ินเปลืองทั้งงบประมาณและเวลาในการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ47  

  นอกเหนือไปจากการจดัตั้งกองเสือป่าเพื่อเรียนรู้เร่ืองเก่ียวกบัทางทหารแลว้ ยงัมี

การส่งเสริมเก่ียวกบัชาตินิยมและความรักชาติให้มีอยู่กบันักเรียนนายร้อย คือ การเสด็จพระราช

ด าเนินไปพระราชทานรางวลัใหก้บันกัเรียนนายร้อยในการสอบไล่ พร้อมกบัการพระราชทานเพลง

สยามมานุสติให้เป็นเพลงประจ าโรงเรียนนายร้อยทหารบกดว้ย 48 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียน

นายร้อยมีความรักในชาติ และการเสด็จพระราชด าเนินพระราชทานรางวลัให้แก่นกัเรียนนายร้อย

นั้นถือเป็นธรรมเนียมท่ีพระมหากษตัริยท์รงกระท าสืบมา 

  ผลสืบเน่ืองจากการจัดการการศึกษาจากในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ไดแ้สดงออกมาในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั คือ 

การเกิดกบฏร.ศ.130 (พ.ศ.2454) ซ่ึงเป็นนายทหารท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก
                                                           

 
47กองเสือป่าหมดความส าคญัลงภายหลงัการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่วัใน พ.ศ.2468 เพราะปัญหาทางเศรษฐกิจภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ส้ินสุดลง ท าให้ไทย
ตอ้งประหยดังบประมาณในส่วนท่ีไม่มีความจ าเป็นลง อีกทั้งกองเสือป่าไม่มีเจา้นายชั้นสูงท่ีจะ
อุปถมัภห์น่วยงานน้ีอีกต่อไป  

 48 กองทพับก, 100 ปีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 55. 
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ใน พ.ศ.2451 และเป็นลูกศิษยใ์นสมเด็จฯ เจา้ฟ้าจกัรพงษ์ทั้งส้ิน โดยความคิดของนายทหารกลุ่มน้ี

คือ การพยายามท าให้เป็นประเทศสยามมีความเจริญตามแบบตะวนัตก  ทั้งในดา้นการทหารและ

ดา้นการปกครอง ซ่ึงในเอกสารของนายทหารผูคิ้ดก่อการไดก้ล่าวถึงการปกครองในรูปแบบต่างๆ 

กล่าวคือ คณะผูก่้อการมองวา่ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นระบอบท่ีขดัขวางความเจริญของ

ประเทศ พระมหากษตัริยจ์ะท าส่ิงใดก็ได ้ภาษีท่ีเก็บไดจ้ะถูกน ามาบ ารุงความสุขส่วนตวั และคณะ

ผูก่้อการยงัมองอีกวา่ การปกครองท่ีจ ากดัอ านาจของพระมหากษตัริยจ์ะท าให้กษตัริยไ์ม่มีอ านาจอีก

ต่อไป และยงัมองอีกว่าประเทศต่างๆทัว่โลกนั้นไดมี้การเปล่ียนแปลงมาเป็นแบบพระมหากษตัริย์

อยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญมาหลายประเทศแลว้ ยกเวน้แต่สยามเท่านั้น อีกหน่ึงความคิดท่ีคณะผูก่้อการ

น าเสนอหากการปฏิวติัในคร้ังน้ีส าเร็จคือ การปกครองแบบสาธารณรัฐ ซ่ึงผู ้ก่อการมองว่า           

การปกครองในรูปแบบน้ีจะท าให้ไม่จ  าเป็นตอ้งมีสถาบนักษตัริย ์และประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกนั

มากวา่ระบบอ่ืน ๆ การปกครองแบบสาธารณรัฐมีการปกครองกนัเกือบทัว่โลก เช่น จีน และอเมริกา 

เป็นตน้49 การปกครองท่ีมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขนั้นเป็นตวัถ่วงของประเทศ จึงท าให้คณะ

ผูก่้อการเหล่าน้ีมองวา่ ควรท่ีจะเปล่ียนสยามใหมี้รูปแบบการปกครองเป็นพระมหากษตัริยอ์ยูภ่ายใต้

รัฐธรรมนูญ หรือ แบบสาธารณรัฐจะดีเสียกว่าให้สยามต้องอยู่ภายใต้การปกครองท่ีมี

พระมหากษตัริยอ์ยู่เหนือกฎหมาย เพราะการปกครองทั้งสองแบบ (พระมหากษตัริย์อยู่ภายใต้

รัฐธรรมนูญและแบบสาธารณรัฐ) ใหสิ้ทธ์ิกบัประชาชน และเป็นระบอบท่ีประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกใช้

กนัเกือบทุกประเทศ ยกเวน้สยามเท่านั้น นอกจากเอกสารต่างๆแลว้ ค าให้การของคณะผูก่้อการซ่ึง

ภายหลงัถูกจบักุมไดใ้ห้การว่า คณะนายทหารท่ีลุกข้ึนก่อการนั้นต่อตา้นการปกครองในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย ์และตอ้งการเปล่ียนแปลงให้พระมหากษตัริยใ์ห้อยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญ หรือ

ไม่ให้มีสถาบนัพระมหากษตัริยอี์กต่อไป50การเรียนการสอนท่ีให้ความรู้พื้นฐานตามแบบตะวนัตก

                                                           

 
49เหรียญ ศรีจนัทร์ และ เนตร พูนวิวฒัน์, กบฎ ร.ศ. 130 : การปฏิวัติคร้ังแรกของไทย,    

พิมพค์ร้ังท่ี 5  (กรุงเทพฯ : คมัภีร์, 2519), 21-23. 
 

50สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้
กบัสยามใหม่ ในช่วง พ.ศ.2530 -2475” (เอกสารประกอบการสัมมนา  ทางประวติัศาสตร์ เร่ือง 
หน่ึงทศวรรษสยามใหม่กับเส้นทางสู่อนาคต จดัโดย สมาคมประวติัศาสตร์ในพระราชูปถัมภ ์
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จึงมีผลต่อนายทหารกลุ่มน้ีเป็นอย่างมากในการท่ีจะเป็นกลุ่มคนท่ีตอ้งการจะเปล่ียนแปลงการ

ปกครองของสยาม 

  นอกจากน้ีการเกิดกบฏใน ร.ศ.130 ยงัเป็นผลสะท้อนท่ีเกิดมาจากการได้รับ

การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก ซ่ึงนายทหารเหล่าน้ีเม่ือไดรั้บการศึกษาในแนวคิดต่าง ๆ    

ก็มีความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงประเทศให้เหมือนกบัชาติตะวนัตกอ่ืน ๆ หลงัจากการเกิดกบฏ     

ร.ศ.130 มีผลให้กระทรวงกลาโหมต้องถอนวิชาการเมืองการปกครองออกไปจากหลักสูตร

การศึกษา เพราะวิชาเหล่าน้ีทางกองทพัมองวา่จะเป็นการปลูกความคิดให้นกัเรียนนายร้อยตอ้งการ

ท่ีจะเปล่ียนแปลงประเทศ นอกจากน้ีการแสดงออกเก่ียวกบัความคิดทางการเมืองในส่ิงพิมพข์อง

กองทพับกก็ลดนอ้ยลง รวมถึงส่งผลต่อสภาพจิตใจของทหารอาชีพ และการวางพระราชหฤทยัของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีมีต่อกองทพั51ภายหลงัเหตุการณ์กบฏ ร.ศ.130 เป็นตน้มา 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในทาง

การเมือง จึงท าให้พระองคท์รงหนัมาส่งเสริมเก่ียวกบัความเป็นชาติโดยการเชิดชูชาติ ศาสนา และ

สถาบนักษตัริย์ โดยสร้างจิตส านึกและปลูกฝังประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนให้มีความรักชาติ                

เกิดความภาคภูมิใจในประเพณีวฒันธรรมของชาติ มีวนิยัและจริยธรรม โดยปฏิบติัตามแนวทางของ

ศาสนา และเนน้ความเป็นพลเมืองดีผูรั้กชาติ และจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์52  

  อย่างไรก็ตาม หลัง เหตุการณ์กบฏ ร.ศ .130 พระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎ                      

เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความคิดท่ีจะสร้างจิตส านึกของทหารในความภักดีต่อกษัตริย์ โดยทรง

ปรับเปล่ียนหลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก โดยมุ่งเนน้ให้ทหารมีความตระหนกั

วา่การจงรักภกัดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในความกลา้หาญของพระกษตัริยผ์า่นการศึกษา
                                                                                                                                                                      

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกบัโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, 14 -16 กุมภาพนัธ์ 2535, 10 . 
 

51อจัฉราพร กมุทพิสมยั, กบฏ ร.ศ.130 : กบฏเพ่ือประชาธิปไตยแนวคิดทหารใหม่ , 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์วชิาการ, 2540), 234. 
 52ปิยนาถ บุนนาค, ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้ งแต่การท าสนธิสัญญาบาวริง ถึง 
"เหตุการณ์ 14 ตุลาคม" พ.ศ.2516, 117. 
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ในวิชาประวติัศาสตร์53 และการปลูกฝังความคิดว่า ทหารมีหน้าท่ีในการปกป้องพระมหากษตัริย์

ผา่นหลกัสูตรวิชาจรรยา ซ่ึงเป็นวิชาท่ีนกัเรียนนายร้อยทุกคนตอ้งศึกษา และมีชัว่โมงเรียนมากสุด

ในหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยทหารบก 54 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระ-                 

มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพยายามสร้างจิตส านึกใหก้บัทหารภายหลงัการเกิดกบฏ ร.ศ.130 

  ดงันั้น การจดัการการศึกษาตามแบบตะวนัตกของโรงเรียนนายร้อยในรัชกาลของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ไดป้รากฏผลออกมาในตน้รัชกาลของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั โดยทหารบางส่วนไดแ้สดงความคิดผา่นความพยายามเปล่ียนแปลงให้เป็น

แบบประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงตามความคิดของทหารคือ ประเทศควรมีการเปล่ียนแปลงเพื่อให้ดีกว่าเดิม  

ซ่ึงนายทหารท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกในเวลานั้นต่างมีความคิดผ่านการ

ปลูกฝังในโรงเรียนวา่ กลุ่มของตนคือ กลุ่มท่ีสามารถน าความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนในสังคมไทย

ได ้นอกเหนือไปจากการออกรบปกป้องแผ่นดิน ซ่ึงความคิดดงักล่าวไดส่้งผลมาให้ทหารในเวลา

ต่อมา คือ ช่วงเวลาเกิดวิกฤตทางการเมืองบ่อยคร้ังจะพบว่า ทหารจะลุกข้ึนมาท าการปฏิวติั 

เน่ืองจาก ทหารเหล่าน้ีต่างคิดวา่การปฏิวติั หรือรัฐประหารของตนสามารถท่ีจะยติุปัญหาเหล่าน้ีได ้ 

  4.1.3 การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

  อิทธิพลของการเปล่ียนแปลงแปลงการปกครองไดส่้งผลต่อการจดัการการศึกษา

ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าคือ ทหารหันมาปรับปรุงการศึกษาโดยการน าความคิด

เก่ียวกบัการเป็นผูพ้ิทกัษรั์ฐธรรมนูญสอดแทรกเขา้ไปในระบบการศึกษาและระบบทหาร กล่าวคือ 

จะมีการสอนเก่ียวกบัความคิดในเร่ืองประชาธิปไตยว่าเป็นระบอบการปกครองใหม่ท่ีเกิดข้ึนใน

สยามในเวลานั้น และสอนให้ทหาร เห็นถึงความส าคญัของรัฐธรรมนูญ ให้ทหารรักการปกครอง

ตามรูปแบบรัฐธรรมนูญ ไม่กระท าการใดๆท่ีเป็นปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการอบรมทหารให้เห็น

                                                           

 53เทพ  บุญตานนท,์ “กองทพักบัวาทกรรม “ชาติ ศาสน์ กษตัริย.์” วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 1,1 (กนัยายน 2556 – สิงหาคม 2557) :  1 - 22. 
 

54กนกวลี ชูชยัยะ, “พฒันาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ.2475 – 2524”, 41. 
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ถึงความส าคญัของรัฐธรรมนูญน้ี เพื่อสร้างจิตส านึกให้ทหารตระหนกัวา่ เม่ือมีรัฐธรรมนูญแสดงวา่

เป็นประชาธิปไตยแลว้ ในส่วนของนกัเรียนนายร้อยจะเป็นไปในลกัษณะเดียวกนัคือจะมีการอบรม

ให้นักเ รียนนายร้อย รู้ส า นึกถึงการมี รัฐธรรมนูญว่า  จะต้องปกป้องสถาบันชาติ  ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นจากงานเขียนในหนังสือพมิพ์ทหารบก ซ่ึงเป็นกระบอกเสียงของ

รัฐบาลในการปลูกฝังความคิดแก่ทหารในกองกองทพั และให้นายทหารส่งบทความลงตีพิมพเ์พื่อ

เผยแพร่ความรู้ต่างๆ เช่น บทบาทและหน้าท่ีของทหารและกองทพัท่ีมีต่อการเมือง การปกครอง 

ยุทธวิธีทางทหาร และเร่ืองคอมมิวนิสต ์เป็นตน้ ซ่ึงวารสารทหารบกน้ีจะมีเน้ือหาเนน้หนกัไปทาง

วชิาการมากกวา่วารสารยทุธโกษ55 และการแสดงออกเก่ียวกบัความคิดเห็นทางการเมืองในวารสาร

ทหารบกจะน้อยมากเม่ือเทียบกบัวารสารยุทธโกษ เน่ืองจากเป็นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อทางการเมืองจึง

ท าให้ทหารแสดงออกเก่ียวกบัความคิดทางการเมืองนอ้ยเพราะทหารยงัไม่มีความเขา้ใจในระบอบ

การปกครองแบบใหม่เท่าใดนกั 

  การการสั่งสอนนักเรียนนายร้อยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

ยงัคงเนน้เร่ืองการพิทกัษส์ถาบนักษตัริย ์แต่จะมีการเพิ่มการปกป้องรัฐธรรมนูญเขา้ไป56 เพื่อเป็น

การปลูกฝังให้นกัเรียนนายร้อยมีจิตส านึกในการพิทกัษ์รัฐธรรมนูญก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษาเป็น

นายทหารต่อไปในอนาคต จึงท าให้หน้าท่ีของทหารนอกจากจะมีหน้าท่ีในการปกป้องสถาบนั

กษตัริยแ์ลว้ ยงัมีอีกหน่ึงหนา้ท่ีส าคญัคือ การปกป้องรัฐธรรมนูญ  

  ส าหรับนายทหารท่ีเขา้ร่วมการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 นั้น เป็น

ทหารท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกทั้งในและต่างประเทศ เช่น ส่ีทหารเสือแห่ง

คณะราษฎรคือ พระยาพหลพลพยุหเสนา ส าเร็จการศึกษาจากโรง เรียนนายร้อยทหารกรอส –        

ลิชเตอร์เฟลเด ประเทศเยอรมนั ใน พ.ศ.244657 พระยาทรงสุรเดช ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน       

                                                           

 55กนกวลี ชูชยัยะ, “พฒันาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ.2475 – 2524”, 106.  
 56บรรณา ธิก าร ,  “ โอวาทผู ้บัญชาก ารทหารบก , ”  หนัง สือพิม พ์ทหารบก  46,                         
12 (สิงหาคม 2476) : 41, อา้งถึงใน กนกวลี ชูชยัยะ, “พฒันาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ 
พ.ศ.2475 – 2524” , 103 – 104. 
 

57จง สืบจากยง. “พระยาพหลพลพยหุเสนา.” ยุทธโกษ 86,10 (มิถุนายน 2521) : 6. 



 144 
 

 
 

นายร้อยทหารบกประทศเยอรมัน ส่วนพระยาฤทธิอัคเนย์ และพระประศาสน์พิทยายุทธ                   

(วนั ชูกล่ิน) ท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกในประเทศ พระยาทรงสุรเดชนั้น 

นอกจากจะเป็นผูมี้บทบาทส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ท่านยงัเป็นท่ีมีความ

ใกลชิ้ดกบับรรดานกัเรียนนายร้อยท่ีโรงเรียนนายร้อยทหารบกอีกดว้ย เน่ืองจากเคยเป็นอาจารยส์อน

ในโรงเรียนนายร้อยทหารบกมาตั้งแต่ พ.ศ.2467 โดยสอนในวชิายทุธวธีิ ซ่ึงความคิดของพระยาทรง

สุรเดชท่ีส่งผลต่อบรรดานกัเรียนนายร้อยคือ มีการปรับการสอนให้บรรดานกัเรียนนายร้อยรู้จกัการ

โตเ้ถียง ตั้งค  าถาม และการคิดเพื่อแกปั้ญหาเก่ียวกบัยุทธวิธีทางทหารหากเกิดปัญหาข้ึนในสนามรบ 

โดยการสอนของพระยาทรงดังกล่าวน้ีได้ส่งผลให้นักเรียนนายร้อยสามารถแก้ไขปัญหา และ

ปรับตวัให้เขา้กบัสภาวการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต58 นอกจากน้ีพระยาทรงยงัมีการเรียบเรียง

แนวสอนยุทธวิธีจากต ารายุทธวิธีของเยอรมนัเป็นภาษาไทย โดยอาศยัหลกัจากต ารายุทธวิธีการ

สอนของเยอรมัน และภาคปฏิบัติของทหารในเมืองไทยมาใช้เป็นหลักในการเรียบเรียงด้วย 

นอกเหนือจากแนวการสอนยุทธวิธียงัมีหนังสือแนวการสอนวิชาทหารช่างแนวการสอนวิชา

ศาสตราวุธวิทยา และแนวการสอนวิชาแผนท่ี เป็นตน้59 การแปลต าราดงักล่าวถือเป็นการเปิดโลก

ทศัน์ในความรู้ทางทหารเก่ียวกบัยุทธวิธีต่าง ๆ ของต่างประเทศให้ทหารไทยไดมี้ความรู้เพิ่มไปอีก

ระดบัหน่ึง  

  อยา่งไรก็ตาม ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจา้อยูห่วั  ท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ ความเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัแนวความคิดของทหารจากการพิทกัษแ์ละ

ปกป้องสถาบนักษตัริยม์าเป็นการปกป้องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญพร้อมกับการปกป้อง

สถาบนักษตัริยค์วบคู่กนั ซ่ึงเห็นไดจ้ากการออกหนงัสือแนวการสอนวชิาจรรยาในโรงเรียนนายร้อย

ทหารบก เพื่อสอนนกัเรียนนายร้อยเก่ียวกบัการป้องรัฐธรรมนูญและสถาบนักษตัริยค์วบคู่กนัไป ซ่ึง

เน้ือหาของหนังสือแนวจรรยาในโรงเรียนนายร้อยทหารนั้น นอกจากคลรอบคลุมเน้ือหา เช่น                 

การส่งเสริมคุณธรรมของนกัเรียนนายร้อย ความเขา้ใจในศาสนาพุทธ หนา้ท่ีของพลเมือง และการ

                                                           

 
58เส ท้ือน  ศุ ภโสภณ,  ชี วิ ต และการ ต่อ สู้ ของพระยาทรง สุร เดช  (ก รุ ง เทพฯ  : 

คณะอนุกรรมการจดัพิมพห์นงัสือโครงการ 60 ปี ประชาธิปไตย, 2525), 10.  
 59เร่ืองเดียวกนั, 11.  
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รักษาเกียรติของทหาร60 แลว้ยงัเพิ่มหนา้ท่ีของทหารข้ึนมาอีกหนา้ท่ีหน่ึงคือ การพิทกัษแ์ละปกป้อง

รัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ใหใ้ครมาดูหม่ินหรือโค่นลม้รัฐธรรมนูญลงไปได ้เพราะถา้หากมีใครมาโค่นลม้

รัฐธรรมนูญแลว้ก็จะถือเป็นวา่การดูหม่ินและโค่นลม้ประชาธิปไตยดว้ย  

  จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด คือ ผลท่ีเกิดจากการจดัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย                          

พระจุลจอมเกลา้ ก่อน พ.ศ.2491 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ การจดัตั้งโรงเรียนส าหรับสอนทหารตาม

แบบตะวนัตกข้ึนในสยามท าใหน้ายทหารท่ีส าเร็จการศึกษานอกจากจะสามารถใชอ้าวุธและวิธีการ

รบตามแบบตะวันตกได้แล้ว  ย ังสะท้อนแนวคิดแบบตะวันตกด้วย เ ช่น กบฏ ร.ศ .130                          

การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ท่ีทหารตอ้งการเปล่ียนแปลงการปกครองสยามให้เป็น

เหมือนกบัประเทศอ่ืนๆเหมือนท่ีตนเคยไดรั้บการศึกษามาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก 

4.2 ผลของการจัดการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ พ.ศ.2491 – 2534 

 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลงท าให้อิทธิพลทางทหารของสหรัฐอเมริกามีมากข้ึน 

เน่ืองจาก การมีอาวุธท่ีทนัสมยั  และเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้สัมพนัธมิตรมีชยัชนะในสงครามโลก 

คร้ังท่ี 2 อิทธิพลท่ีมีมากข้ึนของสหรัฐอเมริกาไดส่้งผลให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้เปล่ียน

มาใชร้ะบบการศึกษาตามสหรัฐอเมริกานั้นแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา ซ่ึงผลท่ีเกิดจาก

การจดัการศึกษานั้นสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

  4.2.1 การแสดงความคิดทางการเมืองผ่านหนังสือยุทธโกษ :  ภายหลงัจาก

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง สถานการณ์ทางการเมืองได้ตึงเครียดข้ึนอีกคร้ัง ภายหลงัการ

รัฐประหารใน พ.ศ.2490 ท าให้ทหารได้กลบัมามีอ านาจอีกคร้ังนบัจากการลาออกจากต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีของจอมพล ป. พิบูลสงครามใน พ.ศ.2487 ท าให้ความคิดของทหารท่ีแสดงออกผา่น

หนงัสือยุทธโกษหลงัรัฐประหาร พ.ศ.2490 มีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการข้ึนมาบริหารประเทศอีกคร้ัง

ของนายทหาร ตวัอย่างของบทความ เช่น บทความเร่ือง รัฐสภากับการทหาร ของพนัตรีโพยม                  

จุลานนท์ มีเน้ือหาเก่ียวกับการข้ึนมาบริหารงานของคณะรัฐบาลของนายควง อภยัวงศ์ ซ่ึงใน
                                                           

 
60กรมยุทธศึกษาทหารบก, แนวสอนวิชาจรรยาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก  (พระนคร : 

โรงพิมพก์รมยทุธศึกษาทหารบก, 2477), 1-6.   
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ขณะนั้นมีคณะรัฐประหารควบคุมอยู่อีกระดบัหน่ึง นายควงพยายามท่ีจะเสนอรัฐสภาในการห้าม

ทหารเขา้มามีบทบาททางการเมือง คณะรัฐประหารไม่เห็นดว้ยกบัการขอเสนอในประเด็นดงักล่าว 

ในเวลาต่อมานายควงจึงถูกบังคับให้ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และท าให้จอมพล              

ป.พิบูลสงครามไดก้ลบัข้ึนมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง61 นอกจากน้ียงัมีบทความเร่ือง สัญลักษณ์

ของนักการเมือง ของ ร้อยเอกเปรมชัย วิตตะ ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับการท่ีทหารเข้าไปยุ่งเก่ียวกับ

การเมือง โดยผูเ้ขียนไดย้กเหตุการณ์ในขณะท่ีตนเองเป็นนกัเรียนนายร้อยซ่ึงอยูใ่นช่วงเวลาในช่วง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในโรงเรียนนายร้อยทหารบกจะมีการสอนไม่ให้ทหารเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบั

การเมือง ซ่ึงหากทหารเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัการเมืองแลว้จะท าให้เกิดการแตกแยกกนัทั้งในเร่ืองของ

ความคิดเห็นและอุดมการณ์ทางการเมือง นอกจากน้ีการเขา้มายุ่งเก่ียวกบัการเมืองของทหารยงัท า

ให้วินัยของทหารหย่อนยานอีกด้วย62 งานเขียนของร้อยเอกเปรมชัย วิตตะสะท้อนให้เห็นว่า                

ในโรงเรียนนายร้อยทหารบกนั้นมีการสอนไม่ใหน้กัเรียนนายร้อยไปยุง่เก่ียวกบัการเมือง แต่เม่ือจบ

การศึกษาแลว้นายทหารเหล่าน้ีกลบัไปยุ่งเก่ียวกบัการเมือง เน่ืองจากทหารตระหนักว่า ตนเองมี

หน้าท่ีในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและของชาติ ทหารมองว่า หากการกระท าใด ๆ

ของรัฐบาล ท าให้เกิดปัญหา ทหารในฐานะของของผูท่ี้ท  าหน้าท่ีในการปกป้องประเทศจ าเป็นท่ี

จะตอ้งเขา้มาท าหน้ารักษาผลประโยชน์ดงักล่าวโดยการท ารัฐประหาร เพื่อเขา้ควบคุมสถานการณ์

ทางการเมืองใหอ้ยูใ่นความสงบและจดัตั้งรัฐบาลข้ึนมาบริหารงานดว้ยตนเอง 

  เน้ือหาของหนงัสือยุทธโกษในช่วงระหวา่ง พ.ศ.2500 – 2513 มีการตีพิมพเ์น้ือหา

เก่ียวกบัการเมืองนอ้ยมาก เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าว วา่งเวน้จากการเลือกตั้งถึง 10 ปี ทหารจึงไม่มี

ความต่ืนตวัทางการเมือง แต่เม่ือมีการเลือกตั้งใน พ.ศ.2512 แลว้ ทหารไดอ้อกมาแสดงความคิดเห็น

                                                           

 
61โพยม จุลานนท,์ “รัฐสภากบัการทหาร,” ยุทธโกษ 56, 7 (เมษายน 2491) :128 - 129. 

 62เปรมชยั วิตตะ, “สัญลกัษณ์ของนกัการเมือง” ยุทธโกษ 57, 9 (มิถุนายน 2492) : 87 – 90 
อ้างใน ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ ,  แปลโดย พรรณี               
ฉตัรพลรักษ,์ หม่อมราชวงศ ์ประกายทอง สิริสุข และธ ารงศกัด์ิ เพชรเลิศอนนัต ์(กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
การต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548), 340. 
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ทางการเมือง63 เช่น การรัฐประหารตนเองอยูห่ลายคร้ังของจอมพลถนอม เป็นตน้ และทหารมองวา่ 

สถานการณ์ทางการเมืองคงไม่มีอะไรดีข้ึนกว่าเดิม  เน่ืองจากในเวลานั้นมีการรัฐประหารอยู่หลาย

คร้ัง อีกทั้งรัฐบาลไม่มีท่าทีท่ีจะจดัให้มีรัฐธรรมนูญให้กบัประชาชนชาวไทยเลยแมแ้ต่นอ้ยแมจ้ะมี

การเลือกตั้ง มีสภาผูแ้ทนราษฎรก็ตาม ผลสุดทา้ยแลว้จอมพลถนอมก็ท าการปฏิวติัตนเองในเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2514 และท าให้อ านาจในการบริหารประเทศกลบัไปอยู่ภายใตก้ารปกครองของ

คณะปฏิวติัตามเดิมเหมือนในสมยัท่ีผา่น ๆ มา 

  ภายหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  เน้ือหาของหนงัสือยุทธโกษกลบัเป็นไปใน

ทิศทางของการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองทั่วๆไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทความท่ีเก่ียวกับการ

ปราบปรามคอมมิวนิสต์ของทหาร การปรับปรุงกองทพั  กองทพัในต่างประเทศ เป็นตน้ อยา่งไรก็

ตาม ก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ทหารส่วนใหญ่มองวา่ปัญหาการปราบปรามคอมมิวนิสตเ์ป็น

ปัญหาใหญ่ระดับชาติท่ีจะต้องแก้ไข อีกทั้งทหารในกองทพับางส่วนมองว่า การท่ีไทยขบัไล่

สหรัฐอเมริกามหามิตรออกนอกประเทศ และหนัไปเป็นมิตรกบัจีนท าใหท้หารเหล่าน้ีเกิดความรู้สึก

ไม่มัน่ใจทางการเมือง64 เพราะไทยและสหรัฐอเมริกานั้นมีความสัมพนัธ์ทางทหารมาอยา่งยาวนาน 

การหนัไปเป็นมิตรกบัจีนซ่ึงเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นั้นจะท าให้ประเทศเกิดความวุน่วายข้ึนจาก

การถูกครอบง าจากคอมมิวนิสต์ ซ่ึงขณะนั้นทหารมองว่าเป็นภยัคุกคามอนัดบัหน่ึงของประเทศ

มากกวา่ภยัคุกคามใด ๆ ท่ีไทยไดเ้คยประสบมา บทความซ่ึงตีพิมพล์งในหนงัสือยุทธโกษโดยส่วน

ใหญ่แล้วเป็นประเด็นของการปราบปรามคอมมิวนิสต์ เช่นบทความเร่ืองใคร...เป็นประเทศ 

(หัวหน้า)ของ พคท. ของมา้น ้ า (นามแฝง) เน้ือหาของบทความจะกล่าวถึงเร่ืองการปฏิบติังานของ

พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย และการปราบปรามคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลไทยซ่ึงมีมาอย่าง

ยาวนาน ซ่ึงผูเ้ขียนได้แสดงความคิดเห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์ท าลายประเทศไทย ทั้งในทาง

เศรษฐกิจ และทางทหาร เพื่อเอาลทัธิดงักล่าวมาปกครองประเทศ ผูเ้ขียนไดเ้อาไปเปรียบเทียบกบั

การด าเนินงานของศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาซ่ึงมีการยุยงให้คนในชาติบา้นเมืองแตกแยกกนั เม่ือ

คอมมิวนิสต์ด าเนินการไม่ส าเร็จนั้นก็จะมีการกล่าวโจมตีรัฐบาลและว่า รัฐบาลให้การสนบัสนุน

                                                           

 
63กนกวลี ชูชยัยะ, “พฒันาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ.2475 – 2524”, 134. 

 
64เร่ืองเดียวกนั, 177 - 178. 
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ทหารในการปราบปรามคอมมิวนิสต์65 นอกจากน้ียงัมีบทความเร่ือง แนวทางการต่อสู้และผลงาน

ของกองทพัภาคที ่2 ส่วนหน้า และ กอ.รมน.เขต 2 ของพลตรีเปรม ติณสูลานนท ์บทความดงักล่าว

เป็นบทความท่ีพลตรีเปรม (ยศในขณะนั้น) ซ่ึงในเวลานั้นเป็นรองแม่ทพัภาค 2 ไดใ้ห้ความหมาย

ของการเมืองน าการทหารไวว้่า คือ การท าความเขา้ใจ การแกปั้ญหา และการประนีประนอมเพื่อ

สร้างสรรคค์วามสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐบาล กบั ประชาชน และผูเ้ขียนไดเ้ขียนเก่ียวกบั

การปราบปรามคอมมิวนิสตข์องกองทพัภาคท่ี 2 ในการยึดพื้นท่ีหมู่บา้นท่ีตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของ

ผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสตไ์วว้า่ การแยง่ชิงหมู่บา้นกลบัคืนมาโดยใชว้ธีิทางการเมืองนั้นเป็นชยัชนะท่ี

คงทนถาวร แต่จะเห็นผลช้าและยาก รวมทั้งสูญเสียก าลงัเป็นจ านวนมาก66 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า 

ทหารมีทศันคติต่อการปราบปรามคอมมิวนิสตข์องทหารในเวลานั้นเร่ิมเปล่ียนแปลงไปจากแต่ก่อน

มาก เพราะทหารหนัมาใชห้ลกัการเมืองน าการทหาร นอกจากน้ีบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมมิวนิสต ์

และการปราบปรามคอมมิวนิสต์ยงัมีบทความอ่ืน ๆ เช่น “ชาวไทยภูเขา” ของ ร.ท.ธิดารัตน์       

วริิยะสวสัด์ิ ซ่ึงน าเสนอในหนงัสือยุทธโกษ เล่มท่ี 86 ฉบบัท่ี 8 (เมษายน 2521)67 งานปิดประตูบ้าน

ผู้ทรยศต่อชาติไทยจากองค์กรเซียมในอีสานใต้ ของ พนัเอกมนูญ พลเวียง ซ่ึงตีพิมพล์งในหนงัสือ

ยทุธโกษ เล่มท่ี 86 ฉบบัท่ี 9 (พฤษภาคม 2521)68 และบทความเร่ือง สงครามประชาชนของกองทัพ

ภาคที่ 2 ของ พนัเอกชอบ ภกัด์ิศรีสวสัด์ิ ซ่ึงตีพิมพ์ลงในหนังสือยุทธโกษ เล่มท่ี 87 ฉบบัท่ี 8 

                                                           

 
65มา้น า (นามแฝง), “ใคร...เป็นประเทศ (หวัหนา้) ของ พคท.”  ยุทธโกษ  86, 6 (กุมภาพนัธ์ 

2521) : 42. 
 

66เปรม  ติณสูลานนท์, “แนวทางการต่อสู้และผลงานของกองทพัภาคท่ี 2 ส่วนหน้า และ 
กอ.รมน.เขต 2” ยุทธโกษ  86, 8 (เมษายน 2521) : 10 - 12. 
 

67เน้ือหาเก่ียวกบัการท่ีชาวไทยภูเขาถูกครอบง าจากพรรค พคท. ซ่ึงได้ใช้ชาวไทยภูเขา
เหล่าน้ีในการท าลายชาติ และการก่อสงครามประชาชน โดยพยายามใช้ความคิดเก่ียวกับ
คอมมิวนิสตเ์ก่ียวการเสมอภาคของสังคมในการครอบง า 
 

68ผูเ้ขียนได้น าเสนอเก่ียวกับการปฏิบติัการในพื้นท่ีทางแถบอีสานใต้ ซ่ึงผูเ้ขียนมองว่า
รัฐบาลควรจะจดัการองคก์รน้ีใหถึ้งท่ีสุด เพราะองคก์รน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์
ของประเทศจีน ซ่ึงผูเ้ขียนมองวา่ กลุ่มดงักล่าวถือเป็นกลุ่มหน่ึงของพรรคคอมมิวนิสตท่ี์เป็นภยัต่อ
ความมัน่คงของชาติเป็นอยา่งมากจ าเป็นท่ีจะตอ้งปราบปรามใหส้ิ้นซากและใหห้มดไปจากพื้นท่ี 
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(เมษายน 2522)69 เป็นตน้ ซ่ึงบทความท่ีตีพิมพล์งในหนงัสือยุทธโกษท่ีกล่าวมาน้ีเป็นบทความท่ีมี

เน้ือหาเก่ียวกบัคอมมิวนิสต์ และการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในพื้นท่ีต่างๆของประเทศไทย ซ่ึง

บทความท่ีถูกน าเสนอในหนงัสือยุทธโกษน้ี เป็นบทความท่ีตีพิมพก่์อนการออกนโยบาย 66/2523  

และเน้ือหาของบทความน าเสนอแนวทางในการปราบปรามคอมมิวนิสตใ์นพื้นท่ีต่างๆ โดยเฉพาะ

พื้นท่ีของกองทพัภาค 2 ซ่ึงเป็นพื้นท่ีน าร่องของการปราบปรามคอมมิวนิสตโ์ดยการใชก้ารเมืองน า

การทหาร 

  นอกเหนือจากบทความในหนงัสือยุทธโกษก่อนการประกาศนโยบาย 66/2523 ยงั
มีการน าเสนอเก่ียวกบัเน้ือหาในดา้นอ่ืนๆ อีก เช่น บทความเก่ียวกบัการเมือง การทหาร และกองทพั
ของต่างประเทศ เป็นตน้ ตวัอยา่งของบทความท่ีเก่ียวกบัการทหาร เช่น บทความเร่ือง ขานรับปีแห่ง
ชาวไร่ชาวนาด้วยการจัดตั้งศูนย์เกษตรกรรมทหารเพ่ือขจัดความยากจนของประชาชน ของ ฉลาด 
ใจไว ซ่ึงเป็นพลเรือนได้น าบทความมาตีพิมพ์ลงในยุทธโกษ โดยเน้ือหาของบทความได้เสนอ
แนวทางในการด าเนินการขจัดความยากจนในกับประชาชนในชนบท ซ่ึงรัฐบาลของพลเอก      
เกรียงศกัด์ิ ชมะนนัทไ์ดใ้ห้ความส าคญัต่อการประชาชนซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสั่งสมมานาน ซ่ึงผูเ้ขียนได้
น าเสนอแนวทางของการขจดัปัญหาดงักล่าวโดยการจดัตั้งกองทพัเกษตรข้ึน เพื่อใชห้น่วยงานน้ีเป็น
หน่วยในการด าเนินงานเก่ียวกบัการเกษตรโดยใชท้หารเป็นผูน้ าหลกัการขจดัปัญหาความยากจน
และจดัการเกษตรใหบ้รรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม70 
ซ่ึงบทความดังกล่าวท่ียกตวัอย่างน้ี เป็นบทความท่ีน าเสนอในเร่ืองการพฒันาชนบทในพื้นท่ี
การเกษตรเพื่อขจัดปัญหาความยากจนท่ีเกิดข้ึนในชนบท นอกจากน้ียงัมีบทความท่ีเก่ียวกับ

                                                           

 
69ผูเ้ขียนไดใ้ห้นิยามความหมายของสงครามประชาชนไวว้่า เป็นสงครามท่ีประชาชนอยู ่         

ตรงกลาง ซ่ึงผูเ้ขียนมองวา่จะท าใหป้ระชาชนสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง สงครามประชาชนนั้น
ถือวา่เป็นการกระท าท่ีง่ายสุด เน่ืองจากจะใชบ้อกเล่าค าพูดต่าง ๆ บอกเล่าไปเร่ือย ๆ ซ่ึงไม่ใช่แค่พูด
อยา่งเดียวแต่จะตอ้งกระท าใหเ้กิดผลต่าง ๆ ดว้ย ตอนทา้ยของบทความผูเ้ขียนไดเ้สนอความคิดเห็น
ไวว้า่ ประชาชนคือเป้าหมายหลกัของรัฐบาล ดงันั้นรัฐบาลจะตอ้งท าหมู่บา้นเหล่าน้ีให้เป็นหมู่บา้น
รักษาดินแดน หรือหมู่บา้นชายแดน เพื่อป้องการฝ่ายคอมมิวนิสตใ์นการใชป้ระชาชนเหล่าน้ีในการ
ท าสงครามประชาชนต่อสู้กบัรัฐบาล 
 

70ฉลาด ใจไว, “ขานรับปีแห่งชาวไร่ชาวนาดว้ยการจดัตั้งศูนยเ์กษตรกรรมทหารเพื่อขจดั
ความยากจนของประชาชน” ยุทธโกษ 87, 9 (พฤษภาคม 2522) : 71 - 80. 
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การทหาร เช่น บทความเร่ือบทความเร่ือง ค าถามที่ยังไม่มีค าตอบของ ฮิโรชีม่า ของ ร้อยตรีหม่อม
เจา้เฉลิมศึก ยคุล ท่ีไดน้ าเสนอผลจากการทิ้งระเบิดท่ีฮิโรชีม่า ประเทศญ่ีปุ่นในช่วงสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 ซ่ึงส่งผลต่อชีวิตและทรัพยสิ์นท่ีเกิดข้ึน และท าให้เกิดโรคต่างๆเม่ือเขา้ไปในร่างกาย และผลท่ี
สะทอ้นให้เห็นถึงอนัตรายทางดา้นสังคมและจิตวิทยา71 แมก้ารทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงเพื่อยุติปัญหา
ของสงครามแต่กลบัประสบปัญหาต่าง ๆ ตามมา คือ การสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์น รวมถึงสาร
กมัมนัตภาพรังสีท่ีสะสมอยูภ่ายในร่างกายอีกดว้ย นอกจากบทความทั้งสองบทความท่ียกตวัอย่าง
มาแลว้ยงัมีบทความอ่ืน ๆ ท่ีน าเสนอในประเด็นอ่ืน ๆ เช่น บทความเร่ือง ครู ของ พนัเอกอิทธิพงศ ์
นาทะสิริ ซ่ึงตีพิมพล์งในหนงัสือยุทธโกษ  86, 5 (มกราคม 2521)72 นาฮาล ของร้อยโท ดร.จารุภทัร 
เรืองสุวรรณ ซ่ึงตีพิมพล์งในหนงัสือยุทธโกษ 86, 8 (เมษายน 2521)73 และบทความเร่ือง ลืมตาดู
บ้านเมืองกันเสียบ้าง ของ พนัเอกสิทธิ จิรโรจน์ ซ่ึงตีพิมพล์งในหนงัสือยุทธโกษ 86, 10 (มิถุนายน 
2521) เป็นตน้74  
                                                           

 
71หม่อมเจา้เฉลิมศึก ยคุล, “ค าถามท่ียงัไม่มีค  าตอบของฮิโรชีม่า” ยุทธโกษ 86, 12 (ธนัวาคม 

2521) : 1 - 17. 
 

72บทความได้น าเสนอเก่ียวกับปัญหาขาดแคลนครูในระบบทหาร ซ่ึงมีความขาดแคลน
อย่างมาก เน่ืองจากจะต้องเอาครูท่ีเป็นคนนอกม่ีไม่ได้สอนวิชาทางทหารมาสอนในโรงเรียน           
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ เพื่อท่ีจะทดแทนครูท่ีขาดแคลนในกองทพัได้ ซ่ึงผูเ้ขียนมองวา่ นายทหาร
บางนายไม่ยอมท่ีจะเขา้มาเป็นครูในโรงเรียนต่างๆ ของกองทพับก เน่ืองจากจะตอ้งท าหนา้ท่ีในการ
สอนและฝึกนกัเรียนนายร้อยในช่วงตน้เดือน เมษายน ดว้ย จึงท าให้นายทหารไม่ตอ้งการท่ีจะท า
หน้าท่ี 2อย่างในคราวเดียวกนั หรือนายทหารบางคนไดรั้บทุนไปเรียนต่างประเทศแล้วแต่ไม่ได้
กลบัมาเป็นครูแต่กลบัไปประจ าท่ีกรม กองอ่ืน ๆ ในกองทพัแทน อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนไดเ้สนอแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาต่างๆ เช่น ควรมีการตั้งโรงเรียนส าหรับครูทหารข้ึน การเพิ่มเงินเดือนครู เป็น
ตน้ ซ่ึงการเสนอแนวทางดงักล่าวเป็นการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครูในกองทพัไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

73ผูเ้ขียนไดน้ าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัยวุชนทหารยคุบุกเบิกของอิสราเอล เก่ียวกบัโครงสร้าง 
และการจดัการทหารเพื่อน ามาใช้กบักองทพัไทย เพราะผูเ้ขียนเห็นว่าแมอิ้สราเอลจะเป็นประเทศ
เกิดใหม่แต่มีการพฒันาทางทหารท่ีเร็วมากจึงน่าจะน าแนวคิดและหลกัการมาใชก้บัไทยบา้ง 
 

74บทความไดน้ าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัการปลุกระดมคนในสังคมให้ต่อสู้กบัคนท่ีจะเขา้มา
ท าลายชาติและความมัน่คงในสังคมไทย ซ่ึงเห็นไดจ้ากการปะทะ การถูกซุ่มยิง การโจมตีลา้งผลาญ 
และการเผาท าลาย ซ่ึงผูเ้ขียนพยายามเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาคือ ให้หน่วยงานหรือฝ่าย
อ านวยการใหห้าขอ้มูลต่างๆ และพยายามสอดส่องเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
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  การแสดงความคิดเห็นของทหารผา่นหนงัสือยุทธโกษตั้งแต่ พ.ศ.2523 – 2534 นั้น 

จะยงัคงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการปราบปรามคอมมิวนิสตเ์ป็นหวัขอ้หลกัเช่นเดิม แต่เน้ือหาดูเบาบางลง

กว่าแต่ก่อน เน่ืองจากได้มีการประกาศใช้นโยบาย 66/2523 ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีใช้การเมืองน า

การทหารในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ บทความในหนงัสือยุทธโกษในช่วงเวลาดงักล่าวจึงเป็น

การน าเสนอความคิดของทหารเก่ียวกบัแนวทางในการปราบปรามคอมมิวนิสตโ์ดยใชว้ิธีจิตวิทยา

และการพฒันาพื้นท่ีชนบทแทน 

  ตวัอย่างของบทความท่ีน าเสนอในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ.2523 – 2534 เช่น 

บทความเร่ือง การเมืองน าการทหาร ของ พนัเอกไสว เนตินิยม ซ่ึงผูเ้ขียนไดน้ าเสนอเก่ียวกบัการใช้

นโยบายการเมืองน าการทหารของรัฐบาล ซ่ึงผูเ้ขียนมีความเห็นต่างต่อการใช้นโยบายดงักล่าว 

เน่ืองจากทหารมีหน้าท่ีในการป้องกนัประเทศจากศตัรูภายนอกประเทศไม่ใช่ศตัรูภายในประเทศ 

นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัมองวา่ กลไกของระบบท่ีจะเขา้ถึงประชาชนนั้นไม่ใช่ภารกิจหลกัของทหาร แต่

กลไกท่ีส าคญัอยู่ท่ีกระทรวงมหาดไทยซ่ึงท าหน้าท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าทหาร ดังนั้น

กระทรวงมหาดไทยจึงน่าจะเป็นกลไกส าคญัต่อการการใชน้โยบายการเมืองน าการทหารมากกว่า

กองทพั75 บทความเร่ือง ประชาชนจะช่วยเหลือทางราชการทหารได้อย่างไร  ของ พนัเอกก าแหง 

จ าปาสุต บทความดงักล่าวผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีท่ีประชาชนจะสามารถช่วยเหลือ

ทหารโดยวธีิต่าง ๆ ได ้คือ การเป็นหูเป็นตาให้เจา้หนา้ท่ี การสมคัรเป็นอาสาสมคัรในองคก์รต่าง ๆ 

และการบริจาคทรัพยเ์พื่อช่วยในราชการทหาร เป็นตน้ ซ่ึงวิธีการต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นวิธีท่ีประชาชน

พึงสามารถกระท าได้76 เพราะประชาชนไม่สามารถท่ีจะออกรบเฉกเช่นทหารจึงสามารถใช้วิธี

ทางออ้มเหล่าน้ีในการช่วยทหารได ้นอกจากบทความทั้งสองเร่ืองท่ียกตวัอยา่งมาแลว้ ยงัมีบทความ

อ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัการประกาศใช้นโยบาย 66/2523 และความมัน่คงระหว่างประเทศอีก เช่น 

                                                           

 
75ไสว เนตินิยม, “การเมืองน าการทหาร” ยุทธโกษ  88, 9 (พฤษภาคม 2523) : 16 – 30. 

 
76ก าแหง จ าปาสุต, “ประชาชนจะช่วยเหลือทางราชการทหารไดอ้ยา่งไร” ยุทธโกษ  88, 11 

(สิงหาคม – กนัยายน 2523) : 48 – 54. 
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บทความเร่ือง ปัญหาความมั่นคงของชาติในชนบท ของ ร้อยตรีไพโรจน์ บูญผูก77ซ่ึงตีพิมพล์งใน

หนงัสือยุทธโกษ 89, 5 (มิถุนายน – กรกฎาคม 2524) บทความเร่ือง การใช้ก าลังทหารเพ่ือการ

พฒันาประเทศ ของส านกังานทหารพฒันา ซ่ึงตีพิมพล์งในหนงัสือยุทธโกษ 89, 8 (เมษายน 2523)78 

และบทความเร่ือง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ของ ร้อยเอกนิคม    

อลัภาชน์ ซ่ึงตีพิมพล์งในหนงัสือยุทธโกษ 88,6 (กุมภาพนัธ์ 2523)79 เป็นตน้ ซ่ึงบทความดงักล่าวน้ี 

เป็นบทความท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในชนบท และการแก้ไขปัญหาดา้นความ

มัน่คงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีต่างๆ ซ่ึงในเวลานั้นปัญหาของคอมมิวนิสต์เร่ิมเบาบางลงก็ตาม ท าให้

บทความท่ีตีพิมพ์ลงในหนังสือยุทธโกษในช่วงเวลาดงักล่าวจึงสอดคล้องกับนโยบายการเมือง       

น าการทหาร และการพฒันาพื้นท่ีชนบทมากกวา่การน าเสนอเก่ียวกบัการปราบปรามคอมมิวนิสต์

ดว้ยวธีิท่ีรุนแรง 

                                                           

 
77ผูเ้ขียนไดน้ าเสนอถึงปัญหาพื้นฐานท่ีเกิดข้ึนในชนบท เช่น ความยากจน ความเจ็บปวด 

ปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ความไม่รู้หนังสือ เป็นต้น นอกจากน้ียงัมีปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง เช่น ปัญหาสาธารณภยั โจร โรคภยั และผูก่้อการร้าย เป็นตน้ ซ่ึงผูเ้ขียนได้
วา่มองวา่ปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชนบทและจะส่งผลต่อความมัน่คงของชาติในอนาคต 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ การปฏิบัติในแนวทางจิตวิทยาในการเยี่ยมเยือนประชาชน            
การจดัตั้งอาสาสมคัรหมู่บา้นเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นความมัน่คง เป็นตน้ นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัไดเ้สนอ
อีกวา่ ปัญหาความมัน่คงในชนบทสามารถแกไ้ขไดห้ากไดรั้บความร่วมมือจากจากหน่วยงานของ
รัฐและประชาชน รวมถึงการประสานงานระหวา่งองคก์รเพื่อวางแผนต่างๆใหบ้รรลุผล 
 

78บทความไดก้ล่าวถึงหน้าท่ีของทหารท่ีถูกระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2517 ซ่ึงบทบาท
และหน้าท่ีของทหาร โดยการเพิ่มหน้าท่ีให้ทหารมีส่วนในการพฒันาประเทศ เพื่อป้องกนัไม่ให้
ทหารเขา้มายุง่เก่ียวกบัการเมือง 
 

79ผูเ้ขียนไดน้ าเสนอแนวคิดของการแกปั้ญหาของสามจงัหวดัชายแดนใต ้จะตอ้งท าความ
เขา้ใจถึงกรอบประเพณี ศาสนา วฒันธรรมของผูอ้ยู่อาศยัในสามจงัหวดัชายแดนใต ้ซ่ึงผูเ้ขียนได้
เสนอวา่ ควรค านึงถึงการป้องกนัปัญหามากกวา่การแกปั้ญหา โดยให้เลือกขา้ราชการท่ีตั้งใจจะลง
มือ และตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานในสามจงัหวดัชายแดนใต ้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต รวมถึง การ
ก าหนดโยบายเก่ียวกบัสามจงัหวดัชายแดนใต ้ รวมถึงกระท าตามนโยบายดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้ห้
เป็นรูปธรรม 
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  นอกจากบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงแลว้ ยงัมีบทความอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การทหาร เช่น บทความเร่ือง บทเรียนที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันระหว่างจีนและเวียดนาม ของ พนัโท 

สุรเดช สุนทรนาวนิ ซ่ึงเป็นบทความท่ีผูเ้ขียนเรียบเรียงและแปลมาจาก Asian Defence Journal (Mar 

– Apr 1979) ซ่ึงผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงสงคราม 17 วนัท่ีจีนท ากบัเวียดนาม ผูเ้ขียนมองวา่หากจีนยกทพั

ไปตีเวียดนามแลว้จะตอ้งเดินทพัผ่านลาวเพื่อตีโอบเวียดนาม และไทยตอ้งเป็นประเทศแรกท่ีเกิด

ปัญหา เพราะจะถูกเพ่งเล็งว่า จะช่วยเหลือจีนหรือไม่ในการเดินทพัผ่านลาวไปสู่เวียดนาม ซ่ึง

สงครามท่ีเกิดข้ึนผูเ้ขียนเสนอความคิดไวว้า่ เป็นสงครามท่ีไทยจะตอ้งวางตวัเป็นกลาง เพราะถา้หาก

ให้การสนับสนุนฝ่ายใดแล้วก็จะเกิดปัญหาตามมาในอนาคต80 และบทความเร่ือง การใช้ทหาร

พฒันาในประเทศจีน ของ ร้อยเอก ดร.จารุภทัร เรืองสุวรรณ ซ่ึงผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งของประเทศท่ี

จีนใช้ก าลงัทางทหารเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกบัการปกครองใน

ระบอบคอมมิวนิสต ์เช่น มีการจดัตั้งทหารบา้นเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นทหารสนบัสนุนกองทพั การจดัตั้ง

ทหาร เพื่อต่อตา้นการใชจ่้ายฟุ่มเฟือยท่ีเกิดข้ึนในกองทพั เป็นตน้ ซ่ึงผูเ้ขียนไดติ้ติงกองทพัของไทย

ไวว้่า ทรัพยากรในประเทศไทยนั้นมีมากแต่คนในประเทศไม่ค่อยให้ความส าคญัเท่าท่ีควร ซ่ึงถา้

หากน าแนวคิดการใช้ทหารมาพฒันาประเทศแบบจีนมาใชก้บัประเทศไทยแลว้ก็จะเกิดประโยชน์

อยา่งมากมาย81 

  อย่างไรก็ตาม การแสดงออกทางความคิดทางการเมืองของทหารผ่านหนังสือ    

ยทุธโกษในช่วงระหวา่ง พ.ศ.2523 – 2534 เป็นช่วงเวลาท่ีการเสนอความคิดทางการเมืองดูนอ้ยและ

เบาบางลงมาก บทความท่ีตีพิมพ์ลงในหนังสือในช่วงเวลาดังกล่าว โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น

บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามคอมมิวนิสตโ์ดยใชจิ้ตวิทยา หรือการเมืองน าการทหาร และ

บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของชาติมากกวา่การตีพิมพบ์ทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเมือง 

                                                           

 
80สุรเดช สุนทรนาวิน, “บทเรียนท่ีถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนัระหว่างจีนและเวียดนาม” ยุทธโกษ  

88, 6 (กุมภาพนัธ์ 2523) : 15 - 32. 
 

81จารุภทัร เรืองสุวรรณ, “การใช้ทหารพฒันาในประเทศจีน” ยุทธโกษ  88 ,1 (กนัยายน 
2523) : 10 - 23. 
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และนอกจากน้ีบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางทหารโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบทความท่ีน ารูปแบบ

การทหารของต่างประเทศมาเสนอในหนงัสือยทุธโกษ 

  ดงันั้น หนังสือยุทธโกษจึงเป็นส่ิงสะท้อนความคิดของทหารมาทุกยุคทุกสมยั 

หนงัสือยทุธโกษ จึงสะทอ้นใหเ้ห็นความคิดของ ทหารโนม้เอียงไปกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

ช่วงเวลานั้น ๆ เม่ือสถานการณ์ทางการเมืองคล่ีคลายลงทหารเร่ิมหนัมาใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา

ประเทศ และการพฒันากองทพั จะพบว่า ทหารจะน าเสนอบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน ารูปแบบ

การทหารของต่างประเทศมาน าเสนอลงในบทความ เพื่อให้กองทพัไทยใช้เป็นแบบอย่าง และ

ตระหนกัถึงการพฒันากองทพัเพื่อให้ทดัเทียมกบักองทพัต่าง ๆ บทความท่ีไดน้ ามาเสนอน้ีหลาย

บทความเขียนโดยทหารบางส่วนไม่ไดเ้หมารวมวา่เป็นความคิดของทหารทั้งกองทพั ซ่ึงสะทอ้นให้

เห็นวา่นกัเรียนนายร้อยท่ีส าเร็จการศึกษามาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ไดน้ าความรู้ทาง

ทหารท่ีได้รับการศึกษามาเผยแพร่ความรู้และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการทหารให้กบัคนใน

กองทพัไดรั้บรู้ 

  4.2.2 การส่งนักเรียนไปศึกษายังต่างประเทศ : จุดเร่ิมตน้ของการรับอิทธิพลทาง

ของระบบการศึกษามาจากสหรัฐอเมริกานั้น เร่ิมตน้มาจากการท่ีสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือ

ทางทหารกบัทางการไทยหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในดา้นยุทโธปกรณ์ และการฝึกทหาร ความ

ช่วยเหลือดงักล่าวเร่ิมอย่างเป็นทางการในสมยัรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (สมยัท่ี 2 )      

เ ม่ือว ันท่ี  17 ตุลาคม พ.ศ.2493 ความช่วยเหลือทางทหารดังกล่าวท าให้รัฐบาลไทยได้รับ

ผลประโยชน์จากการได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์สมยัจากสหรัฐอเมริกาเป็นจ านวนมาก รัฐบาลส่ง

นกัเรียนไปศึกษาการทหารในต่างประเทศมากข้ึน82  

  ความร่วมมือทางทหารระหวา่งประเทศไทย และสหรัฐอเมริกาท าให้เกิดโครงการ

ส่งนกัเรียนนายร้อยไปศึกษาการทหารท่ีสหรัฐอเมริกา เป็นจ านวนมาก ซ่ึงสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู ้

                                                           

 
82อ านาจ สาตราวุธ, “การส่งขา้ราชการกองทพับกไปศึกษาต่อต่างประเทศ” (วิทยานิพนธ์

ทางทหาร วทิยาลยัการทพับก สถาบนัการศึกษาทหารบกชั้นสูง, 2527), 13.  
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ออกทุนการศึกษาทั้งหมด กรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนิน83โครงการแลกเปล่ียน

นักเรียนนายร้อยและนายทหารให้ไปศึกษายงัประเทศภายใต้โครงการ IMETP (International 

Mutual Education and Training Program)84 สหรัฐอเมริกาหวงัผลประโยชน์วา่ นกัเรียนเหล่าน้ีจะ

น าความรู้ทางการทหารสมยัใหม่มาพฒันาประเทศ รวมถึงการเผยแพร่ลทัธิเสรีนิยมให้กบัคนใน

กองทพัไดรั้บรู้ต่อไป การส่งนกัเรียนนายร้อยไปศึกษาในต่างประเทศจะคดัเลือกจากนกัเรียนนาย

ร้อยชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นผูมี้ความสามารถและระดบัการเรียนในระดบัดีส าเร็จการศึกษาจะกลบัมาเขา้รับ

ราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทพับก และสามารถใช้ยุทโธปกรณ์ซ่ึงเป็นวิทยาการสมยัใหม่

จากสหรัฐอเมริกา โดยได้รับยศเป็นว่าท่ี ร้อยตรีเช่นเดียวกบัผูท่ี้ส าเร็จการศึกษามาจากโรงเรียน    

นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ เช่น  พลเอกธวชั สุกปลัง่ (จปร.27 ) อดีตแม่ทพัภาค 2 ซ่ึงไดรั้บทุนจาก

โครงการ IMETP ไปศึกษายงัประเทศสหรัฐอเมริกา 

  อย่างไรก็ตาม การส่งนกัเรียนไปศึกษายงัต่างประเทศนั้น นอกจากสหรัฐอเมริกา

จะให้ทุนสนบัสนุนไปศึกษาการทหารแลว้ สหรัฐยงัให้ทุนกบัรัฐบาลไทยส่งนกัเรียนไปศึกษาใน

สาขาอ่ืน ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นตน้ ดงันั้นการส่งนักเรียนไปศึกษาในประเทศ

สหรัฐอเมริกาจึงไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะทหารเพียงสาขาเดียวเท่านั้น 

  4.2.3 ความคิดทางการเมืองของนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่น 7 : หลงัการเปล่ียนมา

ใชห้ลกัสูตรเวสตป์อยตข์องสหรัฐอเมริกาในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา โรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้าจะมีการนบัรุ่นของนกัเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยในแต่ละรุ่น

เพื่อง่ายต่อการบงัคบับญัชา และการข้ึนสู่ต าแหน่งอ่ืน ๆ ในกองทพั นักเรียนนายร้อยรุ่นท่ี 1 คือ 

นกัเรียนนายร้อยท่ีเขา้ศึกษาในโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกลา้ใน พ.ศ.2492 และจบการศึกษาใน 

พ.ศ.2497 ผูส้ าเร็จการศึกษาจากรุ่นท่ี 1 และมีบทบาทในกองทพั เช่น พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ      

อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตผูบ้ญัชาการทหารบก ระหว่าง พ.ศ. 2529 – 2533 พลเอกสุนทร คง

                                                           

 83 ไกวลั ศรานุชิต, ระบบการศึกษาของกองทัพบก (กรุงเทพฯ : กรมยุทธศึกษาทหารบก, 
2518), 12. 
  84 อ านาจ  ศาสตราวธุ, “การส่งข้าราชการกองทพับกไปศึกษายงัต่างประเทศ”, 16. 



 156 
 

 
 

สมพงษ ์  อดีตผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด และหวัหนา้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เป็นตน้ 

ซ่ึงในหวัขอ้น้ีจะน าเสนอความคิดทางการเมืองของนกัเรียนนายร้อย จปร.รุ่น 7 ท่ีมีต่อการเมืองไทย 

รวมถึงความขดัแยง้ระหวา่ง จปร.รุ่น 7  และรัฐบาลของพลเอกเปรมท่ีก่อให้เกิดกบฏยงัเติร์กในเวลา

ต่อมา 

  จปร.รุ่น 7 หรือ ยงัเติร์กรุ่น 7 เป็นกลุ่มนายทหารคนส าคัญท่ีประกอบด้วย           

พัน เอกมนูญกฤต รูปขจร (ขณะนั้ นใช้ ช่ือว่า  มนูญ รูปขจร) ,  พันเอกชูพงศ์  มัทวพัน ธ์ุ ,                        

พนัเอกประจกัษ ์สวา่งจิตร, พนัโทพลัลภ ป่ินมณี, พนัเอกชาญบูรณ์ เพญ็ตระกูล, พนัเอกแสงศกัด์ิ                       

มงคละสิริ, พนัเอกบวร งามเกษม, และพนัเอก สาคร กิจวริิยะ  เป็นตน้ กลุ่ม จปร. 7 ส าเร็จการศึกษา

เม่ือ พ.ศ.2503 หลงัจากส าเร็จการศึกษาไดเ้ขา้ร่วมรบในสงครามเวียดนาม และท าให้พวกเขาเหล่าน้ี

มีประสบการณ์ในการรบและการทหารทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประสบการณ์ดงักล่าวท าให้

พวกเขาเหล่าน้ีตระหนกัถึงบทบาทของทหารท่ีมีต่อกองทพัและทางการเมือง ซ่ึงท าให้คนกลุ่มน้ี

พยายามท่ีจะเขา้มามีบทบาทางการเมืองอยูบ่่อยคร้ัง ลกัษณะของกลุ่มทหารหนุ่มจะเคล่ือนไหวเพื่อ

ปกป้องผลประโยชน์ร่วมของทหารไม่ให้ถูกบัน่ทอนลงไปมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นระยะแรกไม่คิดก่อ

รัฐประหาร เพราะสถานการณ์ทางการเมืองไม่เอ้ืออ านวย85 แต่มกัจะแสดงความคิดทางการเมืองอยู่

บ่อยคร้ัง เช่น การรณรงคต่์อตา้นการถอนสถานีเรดาห์ของสหรัฐอเมริกาออกจากประเทศไทย แต่

นยัยะท่ีแฝงไวใ้นการต่อตา้นดงักล่าวคือ ความตอ้งการกระสุนส ารองเป็นจ านวนมากของทหาร

สหรัฐท่ีตกคา้งอยูใ่นประเทศไทยให้น ามาใชก้บักองทพัของไทย จึงท าให้คณะทหารหนุ่มตอ้งการ

ให้รัฐบาลเจรจากบัรัฐบาลสหรัฐให้มอบกระสุนดงักล่าวกบักองทพัของไทย86 นอกจากน้ียงัเติร์ก 

รุ่น 7  ยงัมีบทบาททางการเมืองท่ีส าคัญคือ การสนับสนุนพลเอกเปรมในการด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีเม่ือ พ.ศ.2523 เน่ืองจากคณะทหารหนุ่มเห็นว่า รัฐบาลของพลเอกเกรียงศกัด์ิ 

ชมะนนัท์ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ และปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ของบรรดา

รัฐมนตรีได้ จึงท าให้บรรดายงัเติร์กรุ่น 7 สนับสนุนพลเอกเปรม ซ่ึงในเวลานั้นด ารงต าแหน่ง           

                                                           

 
85ชยัอนนัต ์สมุทวณิช, ยังเติร์กกับทหารประชาธิปไตย : การวิเคราะห์บทบาททหารในการ

เมืองไทย (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2525), 65. 
 86วลัลภ โรจน์วสุิทธ์ิ, ยงัเติร์กของไทย (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณคาร, 2522), 29 – 30.  



 157 
 

 
 

ผูบ้ญัชาการทหารบกใหข้ึ้นมาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี87 การสนบัสนุนพลเอกเปรมดงักล่าวท า

ใหย้งัเติร์กรุ่น 7 มีบทบาททางการเมืองเพิ่มมากข้ึน 

  อยา่งไรก็ตาม ความสัมพนัธ์ระหวา่งพลเอกเปรม และยงัเติร์กรุ่น 7 ไม่ค่อยราบร่ืน

มากนกั เน่ืองจากในเดือนเมษายน พ.ศ.2524 พลเอกเปรมไดมี้การปรับคณะรัฐมนตรีหลายต าแหน่ง 

ยงัเติร์กรุ่น 7 คดัคา้นรายช่ือคณะรัฐมนตรีดงักล่าว แต่ไม่เป็นผล ท าให้เกิดการแตกขดัแยง้ระหวา่ง 

ยงัเติร์กรุ่น 7  และพลเอกเปรมในเวลาต่อมา  นอกจากน้ีทางกองทพับกได้มีการต่ออายุราชการ

ให้กับพลเอกเปรมในฐานะผูบ้ญัชาการทหารบกออกไปอีก 1 ปี ซ่ึงในเวลานั้น พลเอกสัณห์               

จิตรปฏิมาในฐานะรองผูบ้ญัชาการทหารบก ควรจะไดด้ ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารบกเกิดความ

ไม่พอใจ จนน ามาสู่กบฏยงัเติร์กในเวลาต่อมา88 

  การเกิดกบฏยงัเติร์ก หรือกบฏเมษาฮาวาย เกิดข้ึนเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2524  มี

สาเหตุมาจากความไม่พอใจการต่ออายุราชการของพลเอกเปรม และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ในคณะรัฐบาล ซ่ึงในเวลานั้นพลเอกเปรมได้ทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ให้เสด็จไปประทบัท่ี

จงัหวดันครราชสีมา ในขณะเดียวกนัฝ่ายกบฏไดป้ระกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ยุบสภา และถอดถอน

คณะรัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาลโตต้อบฝ่ายกบฏดว้ยกองก าลงัของกองทพัภาค 2 ซ่ึงในเวลานั้นมีพลตรี

อาทิตย ์ก าลงัเอก ด ารงต าแหน่งรองแม่ทพัภาคท่ี 2 ทา้ยท่ีสุดกองก าลงัของฝ่ายกบฏก็ไดย้อมจ านน

ต่อรัฐบาล และผูน้ าคนส าคญัหลายคนได้หนีออกนอกประเทศ เช่น พนัเอกมนูญ รูปขจร และ       

พลเอก สัณห์ จิตรปฏิมา ในเวลาต่อมาเม่ือมีการออกพระราชบญัญติันิรโทษกรรมให้บุคคลเหล่าน้ีท่ี

ร่วมกนัเป็นกบฏไดเ้ดินทางกลบัเขา้มายงัประเทศไทยอีกคร้ัง 

  ต่อมาพันเอกมนูญ รูปขจร ได้กลับเข้ามาในประเทศ และพยายามท าการ

รัฐประหารอีกคร้ังในเดือนกนัยายน พ.ศ.2528 มีผูร่้วมก่อการ ไดแ้ก่ นาวาอากาศโทมนสั รูปขจร 

พลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์ พลเอกเสริม ณ นคร  และพลเอกยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา                      

                                                           

 
87กนกวลี ชูชยัยะ, “พฒันาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ.2475 – 2524”, 189. 

 88เฉลิมเกียรติ ผิวนวล, ความคิดของทหารไทย 2519 – 2535 (กรุงเทพฯ : ผูจ้ดัการ, 2535), 
80.  
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โดยพยายามยดึอ านาจการปกครองจากรัฐบาลพลเอกเปรม ซ่ึงในเวลานั้นกองก าลงัหลกัของรัฐบาล

ประกอบดว้ยผูน้ าคนส าคญัของ จปร.5 ซ่ึงไดแ้ก่พลโท สุจินดา คราประยูร และพลโทอิสระพงศ ์

หนุนภกัดี เป็นนายทหารหลกัในการด าเนินการปราบปรามกบฏดงักล่าวจนประสบความส าเร็จเม่ือ

วนัท่ีเยน็ของวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ.2528 และท าให้พนัเอกมนูญ รูปขจรตอ้งล้ีภยัออกนอกประเทศ

อีกคร้ัง  

  ดงันั้น กบฏดงักล่าวเป็นผลท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความขดัแยง้ระหวา่งพลเอกเปรม 

และนกัเรียนนายร้อย จปร.รุ่น 7 หรือรุ่นยงัเติร์กซ่ึงสะทอ้นออกมาในรูปของกบฏ ยงัเติร์กรุ่น 7 นั้น 

มกัจะตระหนักถึงความส าคญัของตวัเองว่า เป็นนายทหารรุ่นใหม่ท่ีเรียนตามWest Point ของ

สหรัฐอเมริกาท าใหพ้วกเขาเหล่าน้ีมีความคิดกา้วหนา้ทั้งในเร่ืองการทหารและเร่ืองของการเมือง อีก

ทั้ง จปร.รุ่น 7 ยงัถือวา่ตนเองเป็นกลุ่มคนท่ีใกลชิ้ดกบัรัฐของพลเอกเปรม มากกวา่จปร.รุ่นอ่ืนๆ ซ่ึง

เห็นได้จากการมีอ านาจต่อรองนับตั้ งการสนับสนุนพลเอกเปรมในการข้ึนด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีจนมีการพยายามคดัคา้นการปรับคณะรัฐมนตรีของพลเอกเปรมแต่ไม่เป็นผลจน

น ามาสู่การเกิดกบฏในท่ีสุด 

  โดยสรุปแลว้ผลท่ีเกิดจากการจดัการการศึกษานั้น แสดงออกมาหลายประการ เช่น 
กรณีกบฏ ร.ศ.130 หรือการเกิดกบฏเมษาฮาวายของพวกยงัเติร์กท่ีมกัจะออกมาแสดงความคิดทาง
การเมืองอยู่บ่อยคร้ัง แต่เม่ือไม่ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการแล้ว นายทหารเหล่าน้ีไดแ้สดงปฏิกิริยาในการ
ต่อตา้นรัฐบาล นอกจากน้ีผลของการจดัการศึกษายงัแสดงผ่านงานเขียนในหนงัสือยุทธโกษตาม
ช่วงเวลาต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ทหารท่ีเขียนบทความลงในหนงัสือคือ ทหารท่ีส าเร็จการศึกษามาจาก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้เกือบทั้งหมด (แมว้า่ในบางช่วงเวลาจะมีพลเรือนน าบทความมา
ลงบา้งก็ตาม) แสดงให้เห็นวา่ ความคิดท่ีไดรั้บการสั่งสอนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ได้
สะทอ้นผา่นงานเขียนของนายทหารท่ีส่งบทความลงตีพิมพใ์นยทุธโกษ 
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บทที5่ 

บทสรุป 

 การจัดการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เร่ิมข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ       
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว โดยเร่ิมจากโรงเรียนทหารมหาดเล็ก ต่อมาไดมี้การขยายโรงเรียนสอน
ทหารอีกแห่งหน่ึงท่ีกรมทหารหน้า เรียกว่า โรงเรียนทหารหน้า และพฒันามาเป็นโรงเรียนทหาร       
สราญรมย ์ โรงเรียนสอนวิชาทหารบก และโรงเรียนนายร้อยทหารบกตามล าดบั ใน พ.ศ.2477 คือ                
โรงเรียนเท็ฆนิค ทหารบก ส าหรับการสอนวิชาเท็ฆนิคทางทหารโดยเฉพาะใน พ.ศ.2491ไดมี้การ
รวมโรงเรียนนายร้อยทหารบกและโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบกเข้าด้วยกัน และเปล่ียนช่ือมาเป็น 
“โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”นบัแต่นั้นเป็นตน้มา 

 การจัดการศึกษามีความก้าวหน้ามากข้ึนเม่ือบรรดาพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ             
พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวส าเร็จการศึกษามาจากยุโรปและน าความคิดทางการทหารในประเทศ
ต่างๆ เช่น เดนมาร์ก รัสเซีย มาใช้ในการจดัการศึกษาให้กับนักเรียนนายร้อยจนเป็นผลท าให้
นกัเรียนนายร้อยเหล่าน้ีไดรั้บแนวความคิดทางทหารมากกว่าสมยัท่ีผ่านๆ โดยผลจากการรับการ
สอนตามแบบตะวนัตกท่ีสอนให้นกัเรียนนายร้อยรู้จกัการแสดงความคิดเห็น หรือ การรับรู้แนวคิด
ทางการเมืองจากต่างประเทศท าให้นกัเรียนนายร้อยเหล่าน้ีแสดงออกท่ีตอ้งการจะเปล่ียนแปลง
ประเทศให้เหมือนกบัชาติตะวนัตกดงัเห็นไดจ้ากงานเขียนในหนงัสือยุทธโกษ และการเกิดกบฏ             
ร.ศ.130  

 หลงัส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอ านาจแทนชาติต่างๆ ใน
ยุโรป ทั้งในดา้นการเมืองและการทหาร และเป็นสาเหตุท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา
ของทหารในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี  2  เน่ืองจากเหตุผลส าคญั 2 ประการคือ 1) การร่วมมือทาง
ทหารระหวา่งประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เพราะสหรัฐอเมริกาตอ้งการพนัธมิตรเพื่อการสกดักั้น
ลทัธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และใช้ไทยเป็นฐานความร่วมมือดงักล่าวส่งผลให้
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้มีการปรับเปล่ียนหลกัสูตรเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความร่วมมือทาง
ทหารกบัประเทศสหรัฐอเมริกา 2) การเปล่ียนแปลงของขั้วอ านาจทางการเมืองจากประเทศในยุโรป
อย่างองักฤษและฝร่ังเศส มาเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาท าให้การศึกษาทางทหารของไทยต้อง
เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย เน่ืองจากแต่เดิมไทยมกัส่งนกัเรียนนายร้อยไปศึกษาในประเทศทางแถบ
ยโุรป  
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 นบัจาก พ.ศ.2491 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าหันมาใช้หลกัสูตรเวสต์ปอยต์ของ
สหรัฐอเมริกาแทนยุโรป ท าให้หลกัสูตรมีความเขม้ขน้มากข้ึน กล่าวคือ หลกัสูตรของโรงเรียน   
นายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกาจะให้ความส าคญักบัการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์เป็นหลกั เพื่อให้สอดคลอ้งกบับริบทของการพฒันาทางอาวุธท่ีเปล่ียนแปลงไป
บริบทของการเมืองโลกคือการมีอ านาจข้ึนมาแทนท่ีชาติยุโรปของสหรัฐอเมริกา รวมถึงความ
ทนัสมยัของอาวธุท่ีมีมากข้ึนดว้ย ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้นั้นก็จะเนน้เก่ียวกบั
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เช่นเดียวกบัโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี
ยงัมีการน าระบบระบบเกียรติศกัด์ิ (Honor System) ซ่ึงเป็นระบบหน่ึงท่ีใชใ้นการบงัคบับญัชาเพื่อ
รักษาเกียรติของความเป็นนักเรียนนายร้อย โดยการให้นกัเรียนนายร้อยสามารถปกครองกนัเอง 
เคารพกนัโดยอาศยัระบบอาวโุส เพื่อใหน้กัเรียนนายร้อยอยูใ่นระเบียบ  มีการบงัคบับญัชาอยา่งเป็น
ขั้นเป็นตอน และสามารถด าเนินตามหลกัการของทหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าใช้หลักสูตรเวสต์ปอยต์มาจนถึง พ.ศ.2512 จึงได้
ปรับปรุงหลกัสูตรเน่ืองจากไทยตอ้งส่งทหารเข้าไปร่วมรบในสงครามเวียดนามเพื่อสนองตอบ
นโยบายของรัฐบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต้องผลิตนายทหารเพื่อให้ทันต่อความ
ตอ้งการเพื่อเขา้ร่วมรบในสงครามเวยีดนาม รวมถึงการเขา้รับราชการเป็นผูบ้งัคบัหมวดในกรม กอง
ต่าง ๆ ของกองทพับก เช่น กรมเสนาธิการ กรมทหารสรรพวธุ เป็นตน้ เม่ือสงครามเวียดนามส้ินสุด
ลงได้มีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอีกคร้ังใน        
พ.ศ.2518 เน่ืองจากรัฐบาลไม่มีความเร่งรีบในการผลิตนายทหารเพื่อส่งเขา้ร่วมรบในสงคราม
เวยีดนามอีกต่อไป  

 การจดัการศึกษาระหว่าง พ.ศ.2512 – 2534 มีการเปล่ียนแปลงนโยบายของกองทพั เช่น 
นโยบายในการปราบปรามคอมมิวนิสต ์เน่ืองจากทางกองทพัเห็นถึงความเลวร้ายของคอมมิวนิสตท่ี์
ต่อสู้กบัรัฐบาลอย่างรุนแรงมาตั้งแต่ พ.ศ.2508 ทหารตระหนกัว่าคอมมิวนิสต์คือ ภยัคุกคามอย่าง
หน่ึงท่ีมีต่อสังคมไทย ต่อมาเม่ือรัฐบาลเห็นว่าภยัคุกคามของลทัธิคอมมิวนิสตค์ล่ีคลายลง หลงัการ
ประกาศใชน้โยบาย 66/23 หรือการใชน้โยบายการเมืองน าการทหารท าให้หลกัสูตรหนัมาเนน้การ
พฒันาชุมชน 

 นอกจากน้ีการเขา้รับราชการของสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี ท าให้นกัเรียน นาย
ร้อยหันมาสนใจประวติัศาสตร์  โดยการไปทศันศึกษายงัสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์  เช่น 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   จังหวัดสุโขทัย   อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา                     
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จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นตน้ เพื่อปลูกฝังให้นกัเรียนนายร้อยเหล่าน้ีเห็นคุณค่าและความส าคญั
ของประวติัศาสตร์  และทรงเล็งเห็นประโยชน์ของการเรียนประวติัศาสตร์ทรงเอาพระทยัใส่ต่อการ
สอนนกัเรียนนายร้อย และทรงวางแผนการสอนร่วมกบัอาจารยท์่านอ่ืน ๆ ทรงมีเทคนิคในการสอน 

รวมถึงทรงแนะน าใหมี้การเชิญอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองมาบรรยาย ทรงให้ความส าคญัต่อการ
สอนประวติัศาสตร์โดยทรงใหน้กัเรียนนายร้อยมีการฝึกฝน การใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์ในการ
หาเหตุผล มีส านึกทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบันกัเรียนนายร้อยในอนาคต เม่ือส าเร็จ
การศึกษาและเขา้รับราชการในกรมกองต่างๆ ของกองทพับก อาจมีนกัเรียนนายร้อยบางนายเขา้รับ
ราชการในหน่วยงานของกองทพับกท่ีเก่ียวข้องกับทางประวติัศาสตร์ เช่น กองประวติัศาสตร์       
กรมยทุธการทหาร ซ่ึงเป็นกรมท่ีเก็บรวบรวมเอกสาร และค าสั่งต่างๆ ของกองทพับกในอดีต ซ่ึงจะ
ท าให้นกัเรียนนายร้อยเหล่าน้ีมีความเขา้ใจในเอกสาร การเก็บรักษา และวิธีการทางประวติัศาสตร์
ไปโดยปริยาย  

 ผลท่ีเกิดจากการจดัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ.2491–2534 จะ
เห็นไดจ้ากการแสดงความคิดทางการเมืองผา่นหนงัสือยุทธโกษ เน่ืองจากยุทธโกษเป็นเวทีหลกัใน
การเสนอความคิดทางการเมือง อีกทั้งทหารท่ีเป็นปัญญาชน หรือนกัคิดก็จะน าบทความลงตีพิมพ์
ในยุทธโกษเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาคอมมิวนิสต์และการ
ต่อสู้กบัรัฐบาลอยูห่ลายบทความ ต่อมาเม่ือปัญหาเก่ียวกบัคอมมิวนิสตเ์ร่ิมทุเลาลงบทความท่ีตีพิมพ์
ในยุทธโกษจะมีเน้ือหาเก่ียวกบัการพฒันาประเทศ การพฒันาชนบท ซ่ึงสอดคลอ้งกบับางรายวิชา
บางตวัท่ีศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ เช่น วชิายทุธศาสตร์เพื่อการพฒันาและการต่อสู้
แบบเบ็ดเสร็จ ซ่ึงเป็นวิชาท่ีสอนในช่วงหลัง พ.ศ.2523 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีรัฐบาลมีการประกาศใช้
นโยบายการเมืองน าการทหารในการปราบปรามคอมมิวนิสตใ์ห้ราบคาบใหห้มดไปจากสังคมไทย 

 ขอ้เสนอแนะส าหรับวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี เน่ืองจากการศึกษาวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการมอง
จากคนภายนอกและศึกษาเฉพาะหลกัสูตร และรายวิชาเท่านั้น ท าให้ขอ้มูลบางส่วนยงัไม่มีความ
ชดัเจน หากผูท่ี้สนใจศึกษาต่อสามารถมองประเด็นเพิ่มเติมโดยการเขา้ไปเรียนรู้ชีวิตของนกัเรียน
นายร้อย หรือสัมภาษณ์ผูท่ี้มีความเก่ียวกบัโดยตรงจะต่อยอดประเด็นในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีให้มี
ความละเอียดมากข้ึน  
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