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บทคัดยอ 

        โครงงานเรื่อง ประวัติทหารบก เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการทํางานของทหารซึ่งไดเรียนรู
เกี่ยวกับอาชีพทหาร ซึ่งเปนรั้วของประเทศชาติ ไดศึกษาความสําคัญของทหารบก มีความสําคัญมาก
ในการเปนทหาร ที่จะรับใชปะเทศชาติคณะผูจัดทําไดศึกษาความรูเกี่ยวกับประวัติของทหารมา
เรียบรอยแลวก็มีแนวความคิดจัดทําขึ้นเปนโครงงานแลวก็สามารถที่จะนําไปประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวันรวมทั้งการทํางานของทหาร และความเสียสละ ตอไปผลการศึกษาโครงงาน โครงงาน
พบวา ทหาร ก็เปนอาชีพหนึ่งในที่สําคัญมากของประเทศ 

   ถือวาเรารูจักประวัติของทหาร ไปอีกมุมหนึ่งแลว เปนความรูในการนําไปใชชีวิตประจําวันอีก
ดวยโดยสรุป นอกจากนี้ ยังจะนําความรูนี้ ไปเผยแพร ใหกบัโรงเรียน ชุมชน ในทองถิ่น 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

โครงงานเรือ่ง เราคือ ประวัติของทหาร ผูจัดทําไดรับการสนบัสนุนจาก อาจารยกรรณิการ - 
เครือมาศ อาจารยทีป่รึกษาโครงงานระหวางดําเนินโครงงานไดรับคําแนะนําจากอาจารย กรรณิการ -
เครือมาศ ที่ไดใหความกรุณาช้ีแนะแนวทาง และการตรวจสอบ การแกไขขอบกพรอง ของโครงงาน
จนสําเรจ็ดวยดี  คณะผูศึกษาจงึขอ กราบพระคุณทานเปนอยางยิ่ง 

 

 

  ผูจัดทํา 

                                                                              นาย คิรากร  พรหมลิ  และคณะ 
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คํานํา 

 

  โครงงานทหารบกเปนสวนหนึ่งของรายวิชาการงานพื้นฐาน(งานธุรกิจ) จัดทําขึ้นโดยความ

สนใจของผูจัดทําโครงงานตามหลักสูตรรายวิชาการงานอาชีพ เพื่อใหสถานศึกษาไดเทียบเคียงกับ

หลักสูตรของสถานศึกษา และพิจารณาเลือกใชหนังสือนี้ประกอบการจัดการเรียนรู  ใหสอดคลองกับ

หลักสูตรสถานศึกษาของตนไดตามความเหมาะสม 

เนื้อหาของโครงงานประกอบดวยความรูที่เปนหลักการพื้นฐานที่จําเปน  มีกิจกรรมการ

เรียนรูที่หลากหลาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสํารวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล การปฏิบัติการ

ทดลอง และการอภิปราย  อันจะกอใหเกิดทักษะที่สําคัญในการเรียนรูและดํารงชีวิต 

หวังเปนอยางยิ่งวาโครงงานเลมนี้จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู และเปนสวนสําคัญ

ในการศึกษาหาความรูและหากมีขอผิดพลาดประการใดผูจัดทําโครงงานตองขออภัยมา  ณ โอกาสนี้ 

 

 

                                                                                          ผูจัดทํา 

                                                                          นาย คิรากร พรหมลิ  และคณะ 
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บทที่ 1  

บทนํา 

1. ที่มาและความสาํคัญ 

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จเถลิงราชสมบัติ เมื่อ พ.ศ. 2394 กิจการแรกที่
พระองคทรงกระทํา คือ ทรงตั้งเจาพระยาพระคลัง (ดิส บุนนาค) วาที่สมุหพระกลาโหมขึ้นเปน 
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ ดํารงต่ําแหนงสมุหพระกลาโหม และใหจัดการเรื่องกิจการ
ทหารเปนการดวน โดยใหปรับปรุงกองทัพบกใหเปนแบบสมัยใหม และมีประสิทธิภาพที่สามารถ
ปองกันประเทศชาติได ทั้งนี้ เพราะประเทศมหาอํานาจทางตะวันตกไดแผอิทธิพลเขามา อยูเหนือ
ประเทศทางภูมิภาคเอเซียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต และมีทาทีคุกคามตอประเทศไทยยิ่งขึ้น
ตามลําดับ สําหรับการปรับปรุงในดานวิทยาการนั้น พระองคทรงจาง รอยเอก อิมเปย และ รอยเอก 
น็อกส ชาวอังกฤษ ซึ่งเดินทางจากอินเดียผานเขามาทางพมา ใหเปนครูฝกหัดทหารบก ทั้งทหารของ
วังหนาและวังหลวง ดังนั้นใน พ.ศ. 2395 กองทหารที่ไดรับการฝกและจัดแบบตะวันตก มีดังนี้
(http://www.mod.go.th)เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2558 

1.กองรกัษาพระองคอยางยโุรป 
2. กองทหารหนา 
3.กองปนใหญอาสาญวน 

กองทหารหนาเปนหนวยที่ไดรบัการฝกแบบใหม มีอาวุธใหม และมีทหารประจําการมากกวา
ทหารหนวยอื่นๆ ทัง้ยังมีความชํานาญในการรบมาพอสมควร เนื่องจากไดเขาสมทบในกองทัพหลวงไป
ทําศึกที่เมอืงเชียงตุง เมือ่ป พ.ศ. 2395 และ พ.ศ. 2396 การศึกทั้ง 2 ครั้งนี้ กองทหารหนาไดสําแดง
เกียรติภูมิในหนาที่ของตนไวอยางนาชมเชย จึงเปนที่ไววางพระราชหฤทัยเปนอยางมาก ยามปกตกิอง
ทหารหนามหีนาที่เขาขบวนแหนําตามเสด็จพระบาทสมเดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวทุกคราว 
นอกจากนั้นยงัมหีนาที่ปราบปรามโจรผูรายตามหัวเมืองตางๆ เชน ปราบปรามพวกอั้งยีท่ี่มณฑล
ปราจีน และเมืองชลบุรอีีกดวย จึงนบัไดวา "กองทหารหนา" น้ีเองเปนรากเหงาของกองทพับกใน
ปจจุบันนี ้

  กิจการทหารบกไดรุดหนาไปอีก เมือ่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ 

แตงตั้ง พระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศ ดํารงตําแหนง ผูบญัชาการกองทหารหนาใน 

พ.ศ. 2398 พระองคทรงรวบรวมกองทหารที่อยูอยางกระจดักระจายทั่วกรงุเทพฯ มารวมไวที่เดียวกัน 

คือโรงทหารสนามไชย กองทหารดังกลาวคือ 

1.กองทหารฝกแบบยุโรป (เดิมอยูริมคลองโองอางฝงตะวันออก) 
2.กองทหารมหาดไทย (ซึง่ถูกเกณฑมาจากหัวเมืองฝายเหนอื) 
3.กองทหารกลาโหม (ซึ่งถูกเกณฑมาจากหัวเมืองฝายใต) 



 
 

4.กองทหารเกณฑหัด (คือพวกขุนหมื่นสิบยก ) 
5.ทหารเกณฑหัดนี้ ข้ึนกับกองทหารหนา) 

  จะเห็นไดวา การจัดการทหารบกแบบตะวันตกหรือกองทัพบกปจจุบันนี้เริ่มขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอม เกลาเจาอยูหัว แตเปนไปในวงแคบ อํานาจในการปกครองบังคับบัญชา
ทหารในกรุงเทพฯ แยกออกเปน 2 ฝาย คือ ทหารที่สังกัดพระบรมมหาราชวังขึ้นโดยตรงตอ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว สวนทหารที่สังกัดพระบวรราชวัง หรือวังหนา ขึ้นโดยตรงตอ 
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว สวนทหารในหัวเมืองก็แยกขึ้นกับ สมุหพระกลาโหม และสมุ
หนายกเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พระองคมิไดแถลง
พระบรมราโชบายในการจัดการทางทหารไวเปนที่เดนชัด อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงสภาวการณ 
และสิ่งแวดลอมอื่นๆ รวมทั้งวิธีการทางทหาร ตลอดจนพระปรีชาญาณในการบริหารประเทศแลวอาจ
พิจารณาไดวา พระองคนาจะมีพระราชประสงคในการจัดการทางทหารเปน 2 ประการ คือการปฏิรูป
การทหารเพื่อความมั่นคงแหงราชบัลลังก (http://www.content.go.th)   เมื่อวันที่23 กันยายน 
พ.ศ.2558) 

  การปฏิรูปการทหารเพื่อความเจริญทางดานการทหารเอง และใหเหมาะสมกับกาลสมัย 
ตลอดจนสามารถรักษาความปลอดภัยใหแกประเทศชาติเนื่องจาการทหารในสมัยนั้นยังเปนไปใน
ลักษณะกระจัดกระจาย อยูในสังกัดอํานาจของบุคคลหลายฝาย จึงทําใหการปฏิรูปการทหารของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในระยะแรกมีขอบเขตจํากัด ตอมาใน พ.ศ. 2415 
ภายหลังจากการเสด็จไปประพาสสิงคโปรและปตตาเวียแลว พระองคโปรดใหปรับปรุงการทหารให
กาวหนายิ่งขึ้น โดยนําแบบอยางการทหารที่ชาวยุโรปนํามาฝกทหารในอาณานิคมของตน แตได
ดัดแปลงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย โปรดใหแบงหนวยทหารออกเปน 6 หนวย ดังนี้ 

 1.กรมทหารมหาดเลก็ราชวัลลภรักษาพระองค 

 2.กรมทหารรักษาพระองคกรมทหารลอมวัง 

3.กรมทหารหนา 

4.กรมทหารปนใหญ 

5.กรมทหารชาง 

6.กรมทหารฝพาย 

  พ.ศ. 2430 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงหารือกบัพระบรมวงศานุวงศและ
เสนาบดี ตางเห็นพองตองกันวา ควรจัดการทหารอยางใหมเปนระเบียบแบบแผนและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนั้น ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2430 จึงไดมี "ประกาศจัดการทหาร" ข้ึน โดยตั้ง "กรมยุทธนาธิ
การ" มีลกัษณะเปนกรมกลางของทหารบก และทหารเรือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงดํารง
พระราชอสิริยยศตําแหนง "จอมทัพ" สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปน 



 
 

"ผูบงัคับบญัชาการทั่วไป" และเพือ่ใหหนวยทหารไดรับการบังคับบัญชาดูแลไดทั่วถึง จึงทรงแตงตั้ง
ตําแหนงผูชวยเหลือผูบังคับบัญชาทั่วไปอีก 4 ตําแหนง คือ 

เจาพนักงานใหญ ผูชวยผูบญัชาการทหารบก 

เจาพนักงานใหญ ผูชวยผูบญัชาการทหารเรอื 

เจาพนักงานใหญ ผูบญัชาการใชจาย 

เจาพนักงานใหญ ผูบญัชาการยุทธภัณฑ 

  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากพระองคทรงสําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายรอยทหารบกแซนดเฮิสต ประเทศอังกฤษ ทั้งยังทรงรับราชการในกรมทหารราบเบา
เดอรัม และคายฝกทหารปนใหญ นับวาพระองคทรงเปนพระมหากษัตริยไทยพระองคแรกที่ไดทรง
ศึกษาวิชาทหารบกจากตางประเทศโดยเฉพาะ เมื่อพระองคเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ จึงทรง
ปรับปรุงกิจการทหารบกใหดียิ่งขึ้น และเจริญกาวหนาตามแบบอยางทหารในทวีปยุโรป พระองคทรง
ใหมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารกิจการทหารใหม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453 โดยเปลี่ยนชื่อ
กรมยุทธนาธิการ เปน กระทรวงกลาโหม มีหนาที่ดูแลการปกครองเฉพาะกิจการทหารบกยกกรม
ทหารเรือ ขึ้นเปน กระทรวงทหารเรือจัดตั้งสภาปองกันพระราชอาณาจักร ทําหนาที่ประสานงาน
ระหวางกระทรวงกลาโหม และกระทรวงทหารเรือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
ทรงเปนทหารบกโดยอาชีพ กลาวคือ ทรงศึกษาวิชาทหารบกจากวิทยาลัยการทหารวูลลิช ประเทศ
อังกฤษ และวิชาเสนาธิการทหาร จากโรงเรียนเสนาธิการฝรั่งเศส พระองคทรงพยายามทุกวิถีทางทีจ่ะ
ทํานุบํารุงกิจการทหารบกใหกาวหนายิ่งขึ้น แตปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและการขากแคลน
งบประมาณแผนดิน ทําใหรัฐบาลมีความจําเปนตองตัดทอนรายจาย และสงผลกระทบมาถึงกิจการ
ทหารในสมัยของพระองคดวย มีการยุบกรมกองและปลดขาราชการตําแหนงตางๆ ลง ตอมาในวันที่ 
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหยุบกระทรวงทหารเรือ รวมเขากับ
กระทรวงกลาโหม ใหเสนาบดีกระทรวงกลาโหมมีอํานาจหนาที่บังคับบัญชาการทหาร 3 ฝาย คือ 
ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ปญหาและผลสะทอนจาการตัดทอนรายจายในราชการทหารนี้
เ อ ง เ ป น ส า เ ห ตุ นํ า ไ ป สู ค ว า ม ยุ ง ย า ก ท า ง ก า ร เ มื อ ง ห ลั ง ก า ร ป ฏิ วั ติ พ . ศ . 2 4 7 5 
http://www.structur_mod.aspx)เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2558 

  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง บรรดาพระบรมวงศานุวงศ และขาราชการที่เคยดํารง
ตําแหนงชั้นสูงในกองทัพบก ถูกถอดถอนออกจากตําแหนงจนหมด และไดมีการบรรจุบุคคลอื่นเขา
ดํารงตําแหนงแทน โดยมี นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เปนผูบัญชาการทหารบก และ นาย
พันเอก พระยาทรงสุรเดช เปนผูชวยผูบัญชาการทหารบกฝายยุทธการ อยางไรก็ตามงานในหนาที่
ผูบังคับบัญชาทหารบกกลับอยูในมือของ นายพันเอก พระยาทรงสุรเดช เนื่องจากมีความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการทหารสูง จึงมีบทบาทในการจัดราชการทหารอยูระยะหนึ่ง ในเดือน
กันยายน ป 2476 พระยาทรงสุรเดช ไดกอความไมสงบขึ้น โดยมั่นหมายที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลใน
ระดับสูง ทั้งทางดานการทหารและพลเรือนเสียใหม แตไมสําเร็จ 



 
 

  เมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและผูบัญชาการ
ทหารสูงสุดขณะนั้น ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรทางทหาร ดวยการนํากําลังกองทัพบกสวนใหญขึ้นไป
อยูทางภาคเหนือ แลวจัดตั้งเปนกองทัพพายัพขึ้น กับไดวางแผนการยายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯ ไป
อยูเพชรบูรณ ทั้งนี้เพื่อรักษาอธิปไตยของไทยใหพนจากการยึดครองของญี่ปุน และในขณะเดียวกัน ก็
พยายามรักษากําลังทัพของไทยมิใหกองทัพญี่ปุนปลดอาวุธ แผนการนี้เปนแผนที่จะใชพื้นที่จังหวัด
เพชรบูรณ เปนปอมปราการตอสูตายกับศัตรู เมื่อภัยสงครามไดทวีความรุนแรงขึ้นใน พ.ศ. 2486 
กองบัญชาการกองทัพบกสนามไดอพยพสวนหนึ่งจากกรุงเทพฯ ไปตั้งที่ ตําบลวังรุ อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ ตามแผนการยายเมืองหลวงดังกลาว 

  กองบัญชาการกองทัพบก นอกจากจะมีที่ตั้งอยูภายในกระทรวงกลาโหมแลว ยังมี
กองบัญชาการอีกสวนหนึ่งอยูที่หอประชุมกองทัพบก และบริเวณสวนรื่นฤดี เขตดุสิต กลาวคือ เมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2500 รัฐบาลไดประกาศสถานการณฉุกเฉินและแตงตั้งให จอมพล สฤษดิ์ธนะ
รัชต เปนผูบัญชาการฝายทหาร มีอํานาจเต็มที่ในการสั่งการแกทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และ
ตํารวจ โดยใชหอประชุมกองทัพบก เปนกองบัญชาการฝายทหาร ตอมาในเดือนกันยายน เมื่อคณะ
ทหารภายใตการนําของ จอมพล สฤษดิ์ธนะรัชต ไดพรอมใจกันยึดอํานาจจากรัฐบาล (จอมพล ป.
พิบูลสงคราม) ไดใชหอประชุมกองทัพ เปนกองบัญชาการผูรักษาพระนครฝายทหาร แตไดปดลงใน
ระยะเวลาอันสั้น แลวตั้งเปน กองบัญชาการกองทัพบก สวนที่ 2 ข้ึนแทน ตอมาใน พ.ศ. 2503 ไดใช
หอประชุมกองทัพบก เปนกองบัญชาการกองทัพบก สวนที่ 2 อีกครั้ง เมื่อสถานการณตามแนวพรหม
แดนมีปญหาขัดแยงบางประการ อันจะมีผลกระทบตอประเทศไทย และใน พ.ศ. 2506 จอมพล 
ประภาส จารุเสถียร รองผูบัญชาการทหารบกขณะนั้น ใหเปลี่ยนช่ือกองบัญชาการกองทัพบกสวนที่ 2 
เปนศูนยปฏิบัติการกองทัพบกและใชเรียกชื่อน้ีเรื่อยมาจนปจจุบัน แมวาศูนยปฏิบัติการกองทัพบกจะ
ยายมาต้ัง ณ สวนรื่นฤดี ถนนสุโขทัย เขตดุสิต ก็ตาม 

  ศูนยปฏิบัติการกองทัพบก ปจจุบันเปนหนวยเฉพาะกิจ ประกอบดวย สํานักงาน
ผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการตางๆ มีภารกิจในการวางแผน อํานวยการ ประสานการปฏิบัติ และ
กํากับดูแลหนวยรองของกองทัพบก และกําลังรบเฉพาะกิจในการปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงของชาต ิ
และความมั่นคงของรัฐในทุกรูปแบบ 

  พลเอก อาทิตย กําลังเอก ขณะดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารบก พิจารณาเห็นวา 
กองทัพบกเปนสถาบันหลักสถานบันหนึ่งของประเทศ มีภารกิจในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตย
ของชาติ ตลอดจนเทิดทูนและรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย แตยังไมมี
กองบัญชาการเปนสัดสวนของตนเองเชนเหลาทัพอื่น ทั้งยังไดอาศัยอาคารและสถานที่ของ
กระทรวงกลาโหมมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย สถานที่ดังกลาวนอกจากจะคับแคบ ไมเปนเอกเทศกับ
ตนเองแลว ยังไมสมเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพบกอีกดวย ดังนั้น ผูบัญชาการทหารบกจึงไดสั่งการ
ใหพิจารณาหาสถานที่กอสราง "กองบัญชาการกองทัพบก" แหงใหม ในระยะแรกไดพิจารณาเห็นวา 
สถานที่บริเวณกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค บางเขน มีพื้นที่เพียงพอ การคมนาคมสะดวก แต
เรื่องนี้ไมสามารถดําเนินการตอไปได เนื่องจากติดขัดทางดาน 



 
 

2  วัตถุประสงค 

1.เพื่อไดเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพทหารมากขึ้น 
2.เพื่อทหารเปนอาชีพหนึ่ง ของประเทศ และสําคัญมากของทุกประเทศความมุงหมายของ 

             การศึกษา 
3.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอาชีพทหาร 
4.เพื่อคนควาเรียนรูการทํางานของทหาร  
5.เพื่อ ยศ ตําแหนง ของทหารหลักการและทฤษฎี 

 

3.ขอบเขตการศึกษาคนควา 

  การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาจาก หนังสือ วารสาร อินเตอรเน็ต ในเว็บไซตทหารบก 

4 นิยามศัพท  

  ทหาร     หมายถึง   ผูมีหนาที่ในเรื่องรบ นักรบ ผูเปนกําลังรักษาความมั่นคงและบํารุง
ประเทศและผูเปนกําลังรบและทําหนาที่อื่นๆ ในยามสงคราม  กองบัญชาการทหารสูงสุด  กรมแผนที่
ทหาร  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร กรมทหารราบที่ 11 กรมยุทธศึกษาทหารบก (ยศ.ทบ.) กองทัพเรือ
ไทย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โรงเรียนทหารมา ศูนยการทหารมา โรงเรียนทหารมา ศูนยการทหารมา 
เตรียมสอบทหาร ขาราชการทหารในสังกัด ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร 
ทหารรวมกันตอตานการคอรัปชั่น 

  ทหารสูความมั่นคง หมายถึงอาชืพทหารเปนอาชืพที่มั่นคงแนนอนและเปนเกียรติ์อยางมาก
ในการเปนทหารอาชืพเปนรั่วของประเทศชาติและเปนที่ไววางใจของประชาชน 

  ทหารบก หมายถึงเปนการเรียนรูเกี่ยวกับทหารบกเปนรั่วของชาติบานเมืองและรับใช
ประเทศชาติและมีความสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

  การศึกษาครั้งนี้ คณะผูศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา 
โครงงานดงัหัวขอตอไปนี ้

เอกสารที่เก่ียวของ 

  หนังสือเสรมิความรู เรื่อง ประวัติของทหาร ไดแก ความรู ประวัติของทหาร ที่มาและ
ความสําคัญ อาชีพ ของทหาร  มีแนวทางปฏิบัติแบบใด 

 

ประวัติศาสตร 

  กองทัพไทยมีประวัติศาสตรการตอสูเคียงขางกับการสรางประเทศชาติใหเปนปกแผนและ
เจริญรุงเรืองมายาวนาน  นับตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยที่ พอขุนศรีอินทราทิตยไดรวบรวมชาวไทยตั้ง
ราชอาณาจักรโดยยึดหลักในการ สรางกองทัพเพื่อปองกันประเทศวา “ชายฉกรรจทุกคน ตองเปน
ทหาร เพื่อจะได ปองกันบานเมืองใหปลอดภัย”(กอง กรมการกําลังสํารองทหารบก พระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร,2497:447)     

    สมัยกรุงศรีอยุธยาปพุทธศักราช 1991 ตรงกับ รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   ไดมีการ
แบงกิจการทหารกับพลเรือนออกจากกัน   ในสวนราชการทหารทรงแตงตั้งสมุหกลาโหมเปนผูบังคับ-
บัญชา  มีการจัดกําลังแบงเปน  4 เหลา ไดแก  ราบ  (เดินเทา)  มา  รถ  ชาง  หรือที่เรียกวา“จตุรงค
เสนา” ปพุทธศักราช  2081  ในรัชสมัยพระชัยราชาธิราช  ไดมีการใชอาวุธที่ทันสมัยในกองทัพ  โดย
ใชปนไฟในการรบกับพมาเปนครั้งแรกที่เมืองเชียงกราน  ตอมาปพุทธศักราช  2199  จึงไดริเริ่มสราง
ปนไฟขึ้นใชเอง  ประเทศไทยของเรานั้นเปนประเทศที่มีอาณาเขตจรดทะเลและดินแดนของประเทศ
เพื่อนบาน  จึงทําใหมีความจําเปนตองมีทั้งกําลังทางเรือ และกําลังทางบกไวเพื่อปกปอง
ราชอาณาจักร โดยในระยะแรกนับตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนตนมา  ยังไมมีการแบงแยกทหารบกและ
ทหารเรือ  คงใชกองทัพในลักษณะรวมการปกปองประเทศชาติตามแตวาจะมีภัยรุกรานจากทางดาน
ใด  ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4)  ทรงริเริ่มให
มีการปรับปรุงกําลังทหารใหทันสมัย  ขึ้นเปนครั้งแรก และตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  (รัชกาลที่  5)   ทรงไดใหมีการปรับปรุงกิจการทหารแบบสมัยใหมอยาง
จริงจัง  โดยทรงโปรดเกลาฯ  ใหจัดตั้งกรมยุทธนาธิการขึ้น  เมื่อวันที่  8  เมษายน  พุทธศักราช 
2430  เพื่อบังคับบัญชา ทหารบกและทหารเรืออยางใกลชิดยิ่งขึ้นและไดกําหนดใหวันที่  8  เมษายน
ของทุกป เปน “วันกลาโหม”และตอมา ไดถือวาเปน “วันกองทัพไทย”ปจจุบันวันกองทัพไทยตรงกับ
วันที่  18  มกราคมของทุกป  โดยไดถือเอาวันสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติไทย  คือ วันที่สมเด็จ- 



 
 

พระนเรศวรมหาราช  ไดทรงกระทํายุทธหัตถีมีชัยชนะตอพระมหาอุปราชา  เมื่อวันจันทร  เดือน
สอง  แรมสองค่ํา  จุลศักราช  954  ตรงกับวันจันทรที่  18  มกราคม  พุทธศักราช 2135 เปน
จุดเริ่มตนของวันกองทัพไทย (ฝายวิชาการสูตรไพศาล พระราชบัญญัติรับราชการทหาร
,2497:455) 

        กองทัพไทย ไดผานการพฒันาและมีวิวัฒนาการกาวหนาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด  ทําใหใน
ปจจุบันสามารถมั่นใจไดวากองทพับก     จะเปนกําลังหลกัที่สําคัญของชาติในการปกปองอธิปไตย
ของประเทศชาติไดอยางมปีระสทิธิภาพ เชนเดียวกับกองทพัเรือที่ปกปองราชอาณาจักรทาง
ทะเล และ  กองทพัอากาศ ในการทําหนาที่ปกปองนานฟาไทย  ทุกกองทพัตางปฏิบัตหินาทีร่วมกัน
ในการปองกันอธิปไตยของชาต ิ โดยมีกองทัพไทย ทําหนาทีค่วบคุม  บังคับบัญชา  และ
ประสานงาน  ระหวางเหลาทพัทั้งสาม (เสถียร วิชยัลักษณ,2540:34)    

เอกสารทางทหาร  วิชา ทํางานและเรยีน 

สด.8  เอกสารเลมเขียวสําหรับผูทีเ่รียน รด 

สด.43  .ใบเอกสารสําหรับผูทีเ่กณฑทหารและกองทหารหนนุ 

1 หมายเรียก(รบัหมายทหารเกณฑ) 

  2 การรับเขาตรวจเลอืด(การรบัเขาเกณฑทหาร) 

  3การรบัหมายเรียก(การรับหมายเกณฑทหาร) 

http//www.(u.a.th/ssw-military.html) เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558 

 

ขาวในหนังสือไทยเสรี 

กะทาชายวัยกลางคนพรอมลูกชายเดินเขามาในรานอาหาร พรอมกับสั่งกระเพรา
หมูไขดาว 2 จาน แลวก็ไปนั่งที่ โตะเพื่อรออาหาร ดูสีหนาและทาทางไมสู จะดีนัก เหมือน
คนสิ ้นคิดและผิดหวัง  นั่งกันสองคนพอลูกไมพูดไมจากันแมแตนอยลุง เมาแกนั่งอยู โตะ
ขางๆ เหลือบไปเห็นก็อดที่จะสงสัยไมได จึงเขาไปทักทาย ?พาลูกชายไปไหนมา ดูหนาดํา
คร่ําเครียด? ชายผู เปนพอเงยหนามองลุงเมา พรอมกับพูดวา ?พาลูกชายไปเกณฑทหารที่
อําเภอ ดวงซวยจริงๆ จับไดใบแดง จะตองไปเปนทหาร 2 ป ?หยุดกมหนาไมยอมพูดตอ 
ลุงเมาพูดตอ ?จับใบแดงไดเปนทหาร มันซวยยังไง โชคดีละไมวา? ผู เปนพอจองหนาลุง
เมา ?เปนทหารมันโชคดียัง ไงลําบากก็ลําบาก เสีย เวลาทํามาหากิน ไมเห็นวามันจะได
ประโยชนอะไร หรือวาโชคดีตรงไหน? ลุงเมาเอาเกาอี้มานั่งดวย ทาทางจริงจัง พรอมกับ
ยกมือยกไมและพูดแกมขอรองวา ?ใจเย็นๆ ทั้งพอทั้งลูกนั่นแหละ เดี๋ยวลุงจะสาธยายให
ฟง? หยุดหายใจแลวหันไปทางชายหนุม และพูดทาทางจริงจังวานี่พอหนุม ลุงนี่ เปนทหาร



 
 

เกา ปลดจากกองประจําการมาก็รวม 30 ป เห็นจะได ตอนลุงเปนหนุมเขาไปเกณฑทหาร 
ดวยความคึกคะนองและความบาบิ่นของลุง ลุงก็สมัครใจเขาเปนทหาร ญาติพี่นองเพื่อน
ฝูงตางก็พากันวา ลุงเปนบาที่สมัครทหาร ตอนนั้นลุงเองก็ไมรูหรอกวาตัวเองคิดถูกหรือคิด
ผิด จนปลดจากกองประจําการออกมานั่นแหละ จึงรู วาตัวเองคิดถูก ตัดสินใจถูก ทุกวันนี้
ลุงมีความภาคภูมิใจในความเปนทหารเกาของลุงเปนอยางมากถาเอ็งจับไดใบดํา เอ็งบอก
วาโชคดี แตลุงอยากจะบอกวา  เอ็งจับ ใบแดงไดตางหากที ่เอ็งโชคดี โชคดีจากการ เปน
ทหารคือ ไดทําหนาที่ล ูกผู ชายในการรับใชชาติบานเมือง  ไดเปนผู เ สียสละ คือเสียสละ
ความสุขสวนตน เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง  ถือเปนสิ ่งที ่ควรแกการยกยอง
ชมเชย ไดความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย เพราะจะไดรับการฝกการหัด ซึ่งก็ตองหนัก
หนาสาหัสพอสมควรนั่นแหละ จะฝกเหยาะๆ แหยะๆ มันก็คงไมไดประโยชนอะไร จะไปสู
รบปรบมือกับใคร ฉะนั้นก็ตองฝกหนัก  ฝก เพื ่อที ่จะรบ และเมื ่อรบก็ตองชนะไดความ
อดทน อดทนตอการฝกการหัด อดทนตอการที่จะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ไดความรู เกี่ยวกับความรักชาติ รักแผนดินถิ่นกําเนิด ความกลาหาญ ความเสียสละ 
ความสามัคคีมีวินัย รวมทั้งไดรับการอบรมบมนิสัยใหเปนคนดีมีคุณภาพ คุณธรรมตางๆ 
ไดรับประสบการณ จากการฝกการหัดตางๆ ไมวาจะเปนการฝกบุคคลทาเบื้องตน การฝก
บุคคลทําการรบไดพรรคพวกเพื่อนฝูง จากบุคคลหลายๆ สาขาอาชีพที่ เขามาเปนทหารใน
ผลัดเดียวกัน มาอยู มากิน มานอนรวมกัน ไดรับเบี้ยเลี้ยง ? เงินเดือน ในปจจุบันเบี้ยเลี้ยง 
เงินเดือน และคาครองชีพรวมกันแลวก็ 9,000 บาท หากรูจักอดออม เก็บหอมรอมริบใน
แตละเดือน ก็จะมีเงินเหลือไมนอยกวา 5,000 ? 6,000 บาท เก็บไวใหพอใหแม ก็จะมี
ประโยชนไมนอย ในหวงแรก เขามาฝกทหารใหม ฝกอยู  10 สัปดาห ปลอยลาพักบาน 
บางคนมีเงินติดตัวกลับบานเปน 10,000 บาท ที่ เหลือก็อยูราวๆ 5,000 ? 6,000 บาท 
จากที่ไมเคยมีเงินเดือน ไมเคยมีรายไดไดศึกษาหาความรู เพิ่มเติม ดวยการเรียนการศึกษา
นอกโรงเรียน (กศน.) ไมจบประถม 6 เปนทหาร 2 ป ก็สามารถเรียนจบประถม 6 ได ไม
จบมัธยมปที่  3 เปนทหาร 2 ป ก็สามารถเรียนจบมัธยมปที่  3 ได ไมจบมัธยมปที่  6 เปน
ทหาร 2 ป ก็สามารถเรียนจบมัธยมปที ่  6 ได แถมยังสามารถสอบเขา เรียนตอนัก เรียน
นายสิบไดอีก หากจบมัธยมปที่  6ไดอบรมวิชาชีพตางๆ ไดแก ชาง ไฟฟา ชางปูน ชางไม 
ชางตัดผม ชางเครื่องยนต และอีกหลายๆ สาขาอาชีพ เวน ชางฟอง ชางเถอะ และชาง
หัวมัน ทหารจะไมมีการสอน คนที่เขามาเปนทหาร เมื่อปลดจากกองประจําการไปแลว 
หลายๆ คนก็ไดด ิบ ไดด ี มีหนาที ่การงานที ่ดีทําก็มากมาย  เปนผู นําหมู บาน  เปนครูบ า
อาจารย เปนทหาร ตํารวจ ขาราชการก็จํานวนไมนอยบางคนกอนเขามาเปนทหาร เปน
คนสํามะเล เทเมา เกกมะเหรกเกเร  ขี ้ เหลามายา ไมเปนโลเปนพาย เปนนัก เลงหัวไม
อันธพาล พอเขามาเปนทหาร ไดรับการฝกการหัดอบรมบมนิสัย กลับกลายเปนคนดิบคน
ดี มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตนเปลี่ยนไปเปนคนละคน จากหนามือเปนหลังมือ บางคน
พอแมเอาไมอยู  บอกไมไดสอนไมได ก็ยุใหสมัครทหาร จะไดดัดสันดาน เผื่อจะเปนคนดี
กะเขาบางลุงเมาหยุดถอนหายใจแลวโมตอ อยางลุงเองก็อยากจะบอกตรงๆ ไดดิบไดดี มี
คนนับหนาถือตาก็เพราะความเปนทหารเกาของลุงนี่แหละ ทุกวันนี้ไปไหนมาไหนไมอาย



 
 

ใคร  แถมพกความมั ่นใจไปเต็มรอยลักษณะทาทางถึงจะขี้ เหลา เมายาไปบาง  แตความ
องอาจผึ่งผายไมเคยเปลี่ยน ลักษณะทหารไมเคยเสีย ตองรักในเกียรติยศและศักดิ์ศรี จะ
ทําใหเสียชื่อทหาร เสียชื่อกองทัพไดอยางไรสองพอลูกนั่งฟงลุง เมาดวยความเคลิบเคลิ้ม 
คลายความทุกขใจไดมากโข ลูกชายถามลุงเมาดวยความอยากรูวา ?อยางผมนี่จบมัธยมป
ที่  6 มาแลว สามารถสอบเขาเปนนักเรียนนายสิบไดหรือเปลา? ลุงเมารีบสาธยาย ?ไดสิไอ
หลาน เขามีการติวการสอน แลวก็พาไปสอบดวยนะ ปหนึ่งๆ สอบไดก็หลายคน อยางเอ็ง
นี่ ดูแลวมีแวววะ? ทั้งลุงเมา และสองพอลูกหัวเราะออกอยางถูกคอ ?เขากรมกองเมื่อไร 
บอกดวยละ จะชวยฝากชวยฝงให ใหเอาหนักๆ ยังไงละ? ลุงเมาตบไหลชายหนุมเบาๆ 
แลวพูดวา?เปนทหารมันไดอะไรมากกวาที่คิดวะ ไอหนุม( หนังสือพิมพไทยเสรี ,2557:4) 

การลงบัญชีทหารกองเกินลงบัญชีทหารกองเกิน 

1. ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุครบ 17 ป ตองไปขึ้นทะเบยีนทหาร 

2. โดยเอา 17 บวก พ.ศ.เกิด ผลลัพธที่ไดจะเปน พ.ศ. ทีจ่ะตองไปขึ้นทะเบียนทหาร  เชน 
คนเกิด พ.ศ.2530 บวก 17 จะได 2547 หมายความวา ผูที่เกิด พ.ศ.2530 จะตองไปขึ้นทะเบียน
ทหารตัง้แต มกราคม 2547 ถึง ธันวาคม 2547 ภายในกําหนดนี้ไมตองเสียคาปรบัถาเลยกําหนดนี้ คือ 
เดือนมกราคม 2548 ตองเสียคาปรับไมเกิน 300 บาท(สวนมากจะปรบั 100 บาท) 
  3. ตรวจสอบดูวา ทะเบียนบานของพอ อยูอําเภอ หรอืเขตใด ใหไปขึ้นทะเบียนทหาร ตาม
อําเภอที่พอ มทีะเบียนบานอยู ถาพอตาย, หยากับแม หรือหายสาปสญู แลวลูกอยูในความดูแลของ
แม ใหไปขึ้นทะเบียนที่อําเภอ ที่แมมีทะเบียนบานอยู ถาพอแมตาย ใหไปขึ้นที่อําเภอของผูปกครอง 
เชนลุง,ปา,นา,อา 
  4. หลักฐานและเอกสารจะตองนํามาดวย 
   4.1 สําเนาทะเบียนบานของตนเอง 
   4.2 สําเนาทะเบียนบานของพอ, แม หรือ ผูปกครอง 
     4.3 บัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง (สําเนาทะเบียนบานกับบัตรประชาชน ตอง
นํามาดวย ขาดไมได) 

    4.4. ใบสูติบัตร หรือ ใบเกิด ของตนเอง (ถาไมมีไมตองนํามาก็ได) 

   4.5 ใบมรณบัตรของพอหรอืแม (ถาพอหรือแมเสียชีวิตกเ็อาไป ถายังมีชีวิตก็ไมตอง
เอาไป) 

   5. ทานลองทบทวนดูซิวา ตั้งแตขอ 1 ถึง ขอ 4.5 ทานพรอมหรอืยัง เมือ่พรอมแลว นํา
หลักฐานเอกสาร ไปที่ ที่วา การอําเภอ หรือสํานักงานเขต (สืบวงศ วิชัยลักษณ,2497:87) 

 

 



 
 

การรับหมายเรียก 

       ใน ขอ 1. ใหไปรับหมายเรียก พ.ศ. ใด ทานก็ตองไปรับ หมายเรียก ใน พ.ศ. นั้น คือ ตั้งแต 
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ใหไปหลัง   รุนที่เกณฑ ทหาร เสร็จแลว   น้ันละดีที่สุด  (หลังเดือน
เมษายน)  ตามปกติ ผูที่มีกําหนดไปรับหมายเรียก จะตองไปเมื่อมีอายุ 20 ป คือ พ.ศ.เกิด + 20 เชน 
เกิดพ.ศ.2526 +20 = 2546หมายความวา ทานตองไปรับหมายเรียก ตั้งแตเดือน มกราคม 2546 ถึง 
ธันวาคม  2546จึงจะไมถูกปรับ ถาทานไปรับเดือนมกราคม2547เปนตนไป ก็จะตองเสียคาปรับไม
เกิน 300 บาท (สวนมากจะปรับ 100 บาททานตองเตรียมใบสําคัญสด.9 ไปดวย(ใชอยางเดียว) เปน 
มาขึ้นทะเบียน เชียวนะ เดี๋ยวสัสดีจะงงอีก)   แลวก็ยื่น   ใบสําคัญสด.9 ใหเขาคนหาเมื่อเจาหนาที่
คนหาชื่อทานเจอแลว เขาจะใหเซ็นชื่นในตนขั้วหมาย เรียก ทานก็เซ็นชื่อลงไปแลวเขา จะฉีก 
หมายเรียก หรือ หมายเกณฑ ใหทาน สวนมาก สัสดี จะบอกวา ใหมาตรวจเลือกวันที่ .... เมษายน ที่
หอประชุม...    เมื่อทานได หมายเรียก  แลว ก็ลองอานดูทั้งดานหนา และหลัง   ถาเห็นวา เขียนชื่อ 
สกุล ชื่อพอ ชื่อแม บานเลขที่ผิด  ก็บอกใหสัสดีเขาแกไขใหและ ที่สําคัญตองจดจําวันเกณฑทหาร 
และ สถานที่ไวใหได เขียนไวขางฝาบาน หรือไวทบอรดก็ยิ่งด ี (สุพรรษา จิตเลขา,2545:53) 

 สิทธในการเปนทหาร 

        1. มีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน ตลอดจน สิทธิอื่นๆ คือ   จะไดรับเงินเดือนๆ ละ 1,140 
บาท    พรอมกับเบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บาท   ขณะที่ฝกทหารใหมหลังจากนั้นจะไดรบัเงินเดือนๆ ละ 
2,190-2,750 บาท และเบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บาท ตลอดจนไดรับสวัสดิการตลอดเวลาทีเ่ปนทหารกอง
ประจําการ 

    2. ในคาย กรม กอง หนวยทหาร เปนเขตมีระเบียบวินัย ปลอดภัยหางไกลยาเสพติด เมื่อเขา
เปนทหารกองประจําการ จะมีโอกาสที่ดีทีจ่ะพฒันาตนเอง ใน ดานบุคลิกภาพการศึกษา อาชีพ ฯ 
ตามที่แตละกองทพั ไดมีโครงการสงเสริมใหกับทหารกองประจําการ  และในปจจุบันกองทพัไดเปด
โอกาสให   ทหารกองประจําการที่ครบกําหนดปลด สามารถรองขอสมัครรับราชการในกอง
ประจําการตอ ครั้งละ 1 ป ไดจนถึงอายุ 25 ปบริบรูณ  นอกจากนี้ยังมีโอกาสพฒันาตนเองในดาน
บุคลิกภาพการศึกษา อาชีพ และอื่นๆ ตามที่กองทพัไดมีโครงการสงเสริมฯ เชน การศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม การฝกอาชีพกอน ปลดฯ เปนตน 

      3. สิทธิในการยกเวน ผูมีสทิธิไดรับการยกเวน เชน พระภิกษุ สามเณร-นักธรรม นักบวช
ศาสนาอื่น ครู นักศึกษาวิชาทหาร(รด.) เปนตน เมื่อไดรบัอนุมัติใหยกเวนแลว ไมตองไป แสดงตนใน
วันตรวจเลอืกฯ 

 

 

 



 
 

      4. สิทธิในการผอนผัน ทางราชการจะผอนผันใหแก บุคคลตอไปนี้คือ 

    4.1 บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบิดามารดา ซึ่งไรความสามารถ หรือพกิารทุพพล
ภาพ หรือชรา จนหาเลี้ยงชีพไมได และไมมผีูอื่นเลี้ยงดู หรือตองหา เลี้ยงบุตรซึง่มารดาตาย หรือหา
เลี้ยงพี่หรือนอง ซึ่งหาเลี้ยงชีพไมได และไมมผีูอื่นเลี้ยงดู สําหรบัผูที่ขอผอนผัน ประเภทนี้ จะตองยื่น
คํารองขอผอนผัน ตอนายอําเภอทุกป และตองไปแสดงตนในวันตรวจเลอืกดวย 

         4.2 นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียนในสถาบันการศึกษาที่กําหนดไว ใหแจงตอ
สถาบันการศึกษานั้นๆเพือ่ดําเนินการขอผอนผันตอไป สําหรับผูที่ขอผอนผันประเภทนี้ จะตองไปรับ
หมายเรียกฯ (แบบ สด.35)และไปแสดงตนในวันตรวจเลือกดวย หากปใดมีคนสงเขาเปนทหาร
พอ    ก็จะไดรบัสิทธผิอนผันไมตองเปนทหารเฉพาะปนั้น สาํหรับปตอๆ ไป ก็ใหปฏิบัตเิชนเดียวกัน ผู
ที่ขอผอนผัน ถาตองการสละสทิธิผอนผันเขารับการตรวจเลอืกฯ ใหสละสทิธิ์ไดไมเกินเวลา12.00 น.
ของวันตรวจเลือกฯ เวนแตมเีหตจุําเปนซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาใหรับเขาตรวจเลอืกฯ ได(กอง 
กรมการกําลังรองทหารบก,2497:38) 

    5. ผูที่มาตรวจเลือกเห็นวาตนควรไดรับการยกเวน หรือผอนผันตองนําหลกัฐานมาแสดงตอ
คณะกรรมการตรวจเลือกกอนจบัสลาก มิฉะนั้นถือวาหมดสทิธิ 

    6. ผูที่มาตรวจเลือกเห็นวา การวัดขนาดของตนไมถูกตองก็ใหคัดคานในทันที เมื่อผานไปแลว
กรรมการอาจจะไมพจิารณาให 

   7. ผูที่ถูกกําหนดใหเปนทหารเห็นวา คณะกรรมการตรวจเลอืก ตัดสินไมถูก หรอืไมยุติธรรม 
ใหยื่นคํารองตอคณะกรรมการชั้นสูง (ประกอบดวยผูวาราชการจงัหวัดหรือผูแทน เปนประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นอีก 2 นาย)ไดทันที แตถาถึงกําหนดที่จะตองไปเปนทหารกองประจําการก็
ใหเขาเปนทหารกอนจนกวาจะไดรับคําตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูง 

     8. ผูที่ตองเขากองประจําการ ที่ประสงคจะยื่นคํารองตอคณะกรรมการชั้นสูง ก็ใหยื่นตรงตอ
คณะกรรมการชั้นสูงทเีดียวไมตองผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นสิทธิในการลดวันรบัราชการทหารฯ
(http://catoonkanya.com วันที่ 10 กันยายน 2557)  

สิทธทีจะไดรับหลังจากเปนทหาร 

 1. ขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสญัญาบัตร, ขาราชการตุลาการ, ดะโตะยุติธรรม, 
ขาราชการอัยการ, ขาราชการฝายตุลาการซึง่เปนขาราชการธุรการชั้นตรี หรือเทียบเทา, ขาราชการ
พลเรือนชั้นตรหีรือเทียบเทา, พนักงานเทศบาลชั้นตรีหรือเทยีบเทา, ผูสําเรจ็ชั้นอุดมศึกษา หรอืสําเรจ็
การศึกษาจากตางประเทศซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา จบัสลากถูกเปนทหาร 1 
ป ถาสมัครเปนเพียง 6 เดือน 

 



 
 

    2. ผูสําเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษาปที่ 2 หรือเทียบเทา, ผูสําเรจ็จากร.ร.อาชีวศึกษาช้ันสองของ
กระทรวงศึกษาธิการ, ผูสําเรจ็วิชาชีพหลักสูตรไมนอยกวา 3ป จาก ร.ร.อาชีพทีก่ระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง และรับจากผูสําเรจ็ ม.ศ.3, ผูสําเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไป จับ
สลากถูกเปนทหาร 2ป ถาสมัครเปนเพียง 1 ป 

      3. ผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร 

ชั้นปที่ 1 จับสลากถูกเปนทหาร 1 ป 6 เดือน ถาสมัครเปนเพียง 1 ป 

   ชั้นปที่ 2 จับสลากถูกเปนทหาร 1 ป ถาสมัครเปนเพียง 6 เดือน 

  ชั้นปที่ 3 ข้ึนทะเบียนเปนทหารแลวปลดเปนกองหนุนโดยไมตองเขารบัราชการ (ไม
ตองไปรบัการตรวจเลือกใหติดตอกบั รด. นําตัวขึ้นทะเบียน) 

  4. ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารจากตางประเทศ ตองใหกระทรวงกลาโหมรับรองเทียบกับ
ผูสําเรจ็ การฝกวิชาทหารของ รด. กอน แลวจึงขอรับสิทธิตามที ่กําหนดในกฎกระทรวงฯสทิธิของ
ทหารกองเกินทีม่ี คุณวุฒิม.6 และรองขอทหารกองเกินทีร่องขอเขากองประจําการ แผนกทหารบก 
และมีคุณวุฒิ ม.6 หรือเทียบเทา มีสทิธิสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนนายสิบทหารบก ไดถึงรอย
ละ 40-50 สําหรับผูทีร่องขอฯ แผนกทหารเรือมีคะแนนพิเศษเมื่อสอบคัดเลือกเขาเปน นักเรียนจา
รอยละ 2-4ในทุกวิชา   สําหรับผูทีร่องขอฯ แผนกทหารอากาศมีสิทธิสอบคัดเลือกเขาเปนนกัเรียนจา 
ในโควตาทหารรอยละ 5นอกจากนีเ้มื่อสอบเขาเปนนกัเรียนนายสิบไดแลว หากมีผลการเรียนอยูใน
เกณฑดี เยี่ยมของแตละเหลา จะมสีิทธิไดรบัคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ตามจํานวนเขาเปน
นักเรียนเตรียมทหาร ตามจํานวนทีก่องทพับกจัดสรรใหในแตละป(http://kroobannok.comวันที่16 
กันยายน 2557) 

การตรวจโรคทหารกองเกินกอนการตรวจเลือกทหาร 

  1. ผูที่จะเขารบัการตรวจโรค คือ ทหารกองเกินผูที่รูวาตนเองมีโรคที่นาขัดตอการรับ
ราชการทหาร หรือ ไดผานการตรวจโรคจากโรงพยาบาลของสวนราชการพลเรอืน หรือเอกชนแลว 

 2. โรคที่ควรเขารับการตรวจ คือ โรคที่ขัดตอการรบัราชการทหาร ซึ่งไมสามารถตรวจดวย
ตาเปลา หรือตองใชเครื่องมือพเิศษทําการตรวจ ไดแก โรคทีเ่กี่ยวกับความผิดปกติของ ตา หู 
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด โรคกระดูก ขอ และกลามเนื้อ โรคของตอม
ไรทอ โรคติดเชื้อโรคระบบประสาท  โรคทางจิตเวช เปนตน 

     3. สถานทีเ่ขารับการตรวจ คือ โรงพยาบาลสังกัด ทบ. 19 แหง ไดแก 

 3.1สวนกลาง : รพ.พระมงกุฏเกลา(กรงุเทพฯ), รพ.อานันทมหิดล(ลพบรุี), รพ.
คายธนะรัชต(ประจวบขีรีขันธ), รพ.รร.จปร.(นครนายก) 



 
 

3.2 ทภ.1 :รพ.คายจักรพงษ(ปราจีนบรุี), รพ.คายสรุสหี(กาญจนบรุี), รพ.คายอดิศร
(สระบรุี), รพ.คายนวมินทราชินี(ชลบรุี)’’’ 

3.3 ทภ.2 :รพ.คายสุรนารี(นครราชสมีา), รพ.คายสรรพสิทธปิระสงค(อุบลราชธานี), 
รพ.คายประจกัษศิลปาคม(อุดรธานี), รพ.คายวีรวัฒนาโยธิน(สุรินทร), รพ.คายกฤษณสีวะรา
(สกลนคร) 

3.4 ทภ.3 :รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(พิษณุโลก),รพ.คายจิรประวัติ 
(นครสวรรค), รพ.คายสรุศักดิ์มนตรี(ลําปาง), รพ.คายกาวิละ(เชียงใหม) 

       3.5 ทภ.4 :รพ.คายวชิราวุธ(นครศรีธรรมราช), รพ.คายเสนาณรงค(สงขลา) 

 4. เอกสารที่ตองนําไปใหคณะกรรมการแพทยทําการตรวจสอบ ไดแก บัตรประจําตัว
ประชาชน, ใบสําคัญทหารกองเกิน(แบบ สด.9) และหมายเรยีกเขารับราชการทหาร (แบบ สด.35) 
ฉบับจริง และสําเนาที่ลงนามรับรองเอง (http://hilight.com/view วันที่18 กันยายน 254 

งบประมาณ 

 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ยายไปอยู ณ เขาชะโงก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
กองทัพบกพิจารณาเห็นวา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเดิม ซึ่งตั้งอยูบนถนนราชดําเนินนอก 
กรุงเทพมหานคร เปนสถานที่ที่มีความสงางาม มีประวัติความเปนมาอันยาวนานควบคูกับกองทัพบก 
นอกจากนั้น ยังมีพื้นที่กวางขวาง การคมนาคมสะดวก เนื่องจากตั้งอยูใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร 
และเปนเสนทางผานของแขกบานแขกเมือง หากกองทัพบกใชสถานที่ดังกลาวเปนกองบัญชาการ
กองทัพบก นอกจากจะมีความเหมาะสมอยางยิ่งดังที่ไดกลาวมาแลว ยังเปนการประหยัดงบประมาณ
ของกองทัพบกและประเทศชาติไดอีกเปนจํานวนมาก ผูบัญชาการทหารบก จึงไดสั่งการใหใชสถานที่
แหงนี้เปน กองบัญชาการกองทัพบก และไดกระทําพิธีเปดที่ทําการของกองบัญชาการกองทัพบกครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2529 สําหรับการกําหนดสถานที่ของหนวยงานตางๆ ภายใน
กองบัญชาการกองทัพบกในครั้งนั้น ไดกําหนดใหอาคารซึ่งเคยเปนที่ตั้งของสวนราชการโรงเรียนนาย
รอยฯ เดิม (ตรงขามสนามมวยราชดําเนิน) เปนที่ตั้งของกรมฝายเสนาธิการ สวนอาคารซึ่งเปนที่ตั้ง
ของสวนการศึกษาเดิม (ตรงขามกระทรวงศึกษาธิการ) เปนที่ตั้งของสํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก 
สํานักงานตรวจบัญชีกองทัพบก(กองทัพบก,2529:59) 

 
กรมการเงินทหารบก 

ตอมาสํานักนายกรัฐมนตรี ไดขอใชที่ดินบริเวณสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยฯ เดิม เพื่อ
ขยายสถานที่ทํางานของทําเนียบรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดลงมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2530 
อนุมัติหลักการใหสํานักนายกรัฐมนตรีใชที่ดินและอาคารสถานที่บริเวณสวนการศึกษา โรงเรียนนาย
รอยฯ เดิม และอนุมัติใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณใหกองทัพบกในการกอสรางอาคาร 
"กองบัญชาการกองทัพบก" แหงใหม บริเวณสวนบัญชาการโรงเรียนนายรอยฯ เดิม คณะกรรมการ



 
 

โครงการกอสรางกองบัญชาการกองทัพบก จึงไดพิจารณาออกแบบอาคารขนาดใหญที่ทันสมัย เพื่อ
เปนศูนยรวมในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชาชั้นสูง และฝายเสนาธิการตางๆ ของกองทัพบก ให
สามารถปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ พิธีวางศิลาฤกษกองบัญชาการ
กองทัพบกแหงใหมนี้ไดกําหนดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ระหวางเวลา 08.49 - 
09.29 นาฬิกา โดยมี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ผูบัญชาการทหารบก รักษาราชการผูบัญชาการทหาร
สูงสุด เปนประธานในพิธี 

สําหรับหนวยที่ใชสถานที่ภายในอาคาร "กองบัญชาการกองทัพบก" ปจจุบันประกอบดวย 

อาคารสวนที่ 1 

สํานักงานผูบงัคับบญัชาช้ันสูง 

กรมยุทธการทหารบก 

กรมขาวทหารบก 

กรมกําลังพลทหารบก 

 ศูนยปฏิบัติการกองทพับก 

อาคารสวนที่ 2 และสวนที่ 3 

ประชาสมัพันธ หนวยตรวจโรค รานสวสัดิการ หองจัดเลี้ยง หองเตรียมอาหาร หองอาหารนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน หองประชุมหนวยขึ้นตรงกองทัพบก หนวยสื่อสาร หองสมุด 

สํานักงานที่ปรึกษา ทบ. 

ศูนยเทคโนโลยทีางทหารกองทัพบก 

กรมสารบรรณทหารบก 

อาคารสวนที่ 4 

สํานักงานเลขานุการกองทัพบก 

กรมการเงินทหารบก 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขายอย บก.ทบ. 

อาคารสวนที่ 5 

อาคารจอดรถสูง 9 ชั้น 



 
 

พระราชบัญญัตจิัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 มาตรา 14 กําหนดอํานาจและ
หนาที่กระทรวงกลาโหมและหนาที่ของกองทัพบกไววา "กองทัพบกมหีนาที่เตรียมกําลังทางบก และ
ปองกันราชอาณาขตเเปนผูบังคับบัญชารบัผิดชอบ" 

 การแบงเหลา 

กองทัพบกไทย มีการแบงเหลาทหารบก ออกเปนเหลาตาง ๆ ดังตอไปนี้เหลารบ เปนเหลา
หลักที่ใชในการรบ เปนผูปฏิบัติหนาทีห่ลักในสนามรบ ประกอบดวยทหารราบ (ร.) เปนกําลงัรบหลัก
ของกองทัพบกไทย มีกําลงัพลมากที่สุด มหีนาที่เขารักษาพืน้ที่แบงออกเปน 3 แบบ  
 1. ทหารราบยานนนต  2.ทหารราบยานเกราะ  3.ทหารราบเบา 

  ทหารมา (ม.) แบงออกเปนสามแบบทหารมาบรรทุกยานเกราะ ยานสายพาน หรือยานหุม
เกราะเปนพาหนะในการรบ 

  ทหารมารถถัง ใชรถถังเปนอาวุธหลกั ในการปฏบิัติการรบเหลาสนับสนุนการรบ เปนฝายส
นุบสนุนการรบ โดยมากมกัปฏิบัตงิานควบคูกับหนวยรบในสนามรบ ประกอบดวย 

  ทหารปนใหญ (ป.) ใชปนใหญ ในการยงิสนบัสนุนใหกบัหนวยกําลังรบ 

  ทหารชาง (ช.) เปนฝายชวยเหลือทางเทคนิคดานงานชาง กอสราง ซอม หรือทําลาย 
สิ่งกอสรางตางๆ 

  ทหารสื่อสาร (ส.) เปนฝายชวยเหลอืทางเทคนิคดานงานสื่อสาร และดานเทคโนโลยีตางๆ 

  ทหารการขาว (ขว.)เหลาชวยรบ เปนฝายสงกําลงัหรือสิ่งอปุกรณชวยเหลือการรบ โดยมาก
ปฏิบัติงานแนวหลังในสนามรบ ประกอบดวย 

  ทหารสรรพาวุธ (สพ.) เปนฝายสนับสนุนสิง่อุปกรณจําพวก อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด 
ตลอดจนยานพาหนะในการรบ 

  ทหารพลาธิการ (พธ.) เปนฝายสนับสนุนสิง่อุปกรณจําพวก อาหาร เครื่องแตงกาย เชื้อเพลิง 
ยุทธภัณฑสวนบุคคล 

  ทหารแพทย (พ.) เปนฝายสนบัสนุนสิ่งอปุกรณทางการแพทย รวมถึงเปนฝายรกัษาพยาบาล
ใหกับทหารและครอบครัวทหารทหารขนสง (ขส.) เปนฝายอํานวยความสะดวกเรื่องการขนสงกําลงั
พล และสิ่งอปุกรณนอกจากนี้ยังมหีนวยอื่นๆ ที่มิไดเปนหนวยที่เกี่ยวของกบัการรบโดยตรง 
ประกอบดวยสารบรรณ (สบ.) มีหนาที่ดําเนินการดานธุรการ เอกสาร ทะเบียนประวัติ และงานสสัดี
ทหารการเงิน (กง.) ปฏิบัตงิานดานการเงิน บญัชี งบประมาณ และการเบิกจายงบประมาณ 

  พระธรรมนูญ (ธน.) ดําเนินการดานกฎหมาย การศาลทหาร และงานทนายทหาร 

  ทหารแผนที่ (ผท.) มีหนาทีส่ํารวจและจัดทํา แผนที่และภาพถายทางอากาศ 



 
 

ทหารการสัตว (กส.) มีหนาที่ดูแลสัตวในราชการกองทัพ 

ทหารดรุิยางค (ดย.) มหีนาที่ใหความบันเทิง 

สารวัตรทหาร (สห.) มหีนาที่รกัษาความสงบเรียบรอยและระเบียบวินัยของทหาร  

        (ชวลิต ยงใจยุทธ,2531:76) 

การจัดสวนราชการ 

กองทัพบก แบงสวนราชการเปน 7 สวนดังนี้ [1] 

 1.สวนบัญชาการ 

2.กําลังรบ 

3.สวนสนับสนุนการรบ 

4.สวนสงกําลงับํารุง 

5.สวนภูมิภาค 

6.สวนการศึกษา 

7.สวนชวยพัฒนาประเทศ 

           สวนบัญชาการ (ฝายเสนาธิการ) 

สํานักงานเลขานุการกองทัพบก (สลก.ทบ.) 

กรมกําลังพลทหารบก (กพ.ทบ.) 

กรมขาวทหารบก (ขว.ทบ.) 

กรมยุทธการทหารบก (ยก.ทบ.) 

กรมสงกําลังบํารงุทหารบก (กบ.ทบ.) 

กรมกจิการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.) 

สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.) 

          สวนบัญชาการ(ฝายกิจการพเิศษ) 

 



 
 

กรมสารบรรณทหารบก (สบ.ทบ.) 

กรมการเงินทหารบก (กง.ทบ.) 

กรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.) 

กรมจเรทหารบก (จบ.) 

กรมสวัสดิการทหารบก (สก.ทบ.) 

หนวยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) 

สํานักงานวิจัยและพฒันาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)กองทัพบก (สวพ.ทบ.) 

สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.) 

สวนบัญชาการ (ฝายยุทธบริการ) 

กรมการทหารชาง (กช.) 

กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) 

กรมแพทยทหารบก (พบ.) 

กรมการขนสงทหารบก (ขส.ทบ.) 

กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) 

กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.) 

กรมการสัตวทหารบก (กส.ทบ.) 

กรมการทหารสื่อสาร (สส.) 

วิทยาศาสตรทหารบก (วศ.ท 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 

การดําเนนิงาน 

 

การจัดทําโครงงานเรื่องนีเ้ปนเรือ่งวิจัยเลก็ๆ  ของนักเรียนและเปนโครงงานทฤษฎีเพือ่ศึกษาผลการ
เรียนรูแบบโครงงาน 

กลุมสารการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีวิธีการดําเนินการตามขั้นตอนดั้งนี ้

          ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปรางคกู   หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสารและ
เอกสารทีเ่กี่ยวของในการทําโครงงานโดยดําเนินการตามปฎทิินการทํางานดั้งนี ้

เวลาทีปฏบิัต ิ กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ สถานทีปฏิบัต ิ ครูที่ปรึกษา 
11  พ.ค  58 รวมกลุมตั้งคณะกรรมการกลุม หองเรียน  
18   พ.ค   58 กําหนดชื่อเรื่องโครงงาน หองเรียน  
25  พ.ค    58 วิเคราะห   วิจารณ  หัวขอเรื่องโครงงาน นอกหองเรียน  
1    มิ.ย  58 การเขียนเคาโครงงาน หองเรียน  
8    ม.ิย 58 การเขียนเคาโครงงาน หองเรียน  
15   มิ.ย 58 ศึกษาการเขียนบทที1่ หองเรียน  
22   มิ.ย   58 การเขียนบทที1่ นอกหองเรียน  
29  มิ.ย     58 การเขียนบทที1่ นอกหองเรียน  
6  ก.ค   58 ศึกษาการเขียนบทที2่ หองเรียน  
13   ก.ค   58 การเขียนบทที2่ นอกหองเรียน  
3ส.ค    58 กาเขียนบรรณานุกรมเตม็เรื่อง หองเรียน  
10  ส.ค  58 การเขียนบทที2่ นอกหองเรียน  
   7  ก.ย58 ศึกษาการเขียนบทที3่ หองเรียน  
14    ก.ย  58 การเขียนบทที3่ หองเรียน  
 

 

 

 

 

 



 
 

เวลาทีปฏบิัต ิ กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ สถานทีปฏิบัต ิ ครูที่ปรึกษา 
14   ก.ย    58 ศึกษาการเขียนบทท4ี หองเรียน  
20   ก.ย 58 การเขียนบทที4่ นอกหองเรียน  
23   ก.ย  58 ศึกษาการเขียนบทที5่ หองเรียน  
24   ก.ย  58 การเขียนบทที5่ นอกหองเรียน  
 

สถิติที่ใชในการรายงานครั้งน้ี คือรอยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 

  การดําเนินการครัง้นี้เปนการศึกษาโครงงานประเภททฤษฎี เรื่องอาชีพทหารไดผลการศึกษา
ดั้งนี้     
  ทหารบก คือกองทหารหนาเปนหนวยที่ไดรบัการฝกแบบใหม มีอาวุธใหม และมีทหาร
ประจําการมากกวาทหารหนวยอื่นๆ ทั้งยงัมีความชํานาญในการรบมาพอสมควร เนือ่งจากไดเขา
สมทบในกองทัพหลวงไปทําศึกทีเ่มืองเชียงตุง เมื่อป พ.ศ. 2395 และ พ.ศ. 2396 การศึกทั้ง 2 ครั้งนี้ 
กองทหารหนาไดสําแดงเกียรติภูมิในหนาที่ของตนไวอยางนาชมเชย จึงเปนที่ไววางพระราชหฤทัยเปน
อยางมาก ยามปกติกองทหารหนามีหนาที่เขาขบวนแหนําตามเสดจ็พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทุกคราว นอกจากนั้นยังมหีนาทีป่ราบปรามโจรผูรายตามหัวเมืองตางๆ เชน ปราบปราม
พวกอั้งยี่ที่มณฑลปราจีน และเมืองชลบรุีอีกดวย จึงนบัไดวา "กองทหารหนา" นี้เองเปนรากเหงาของ
กองทัพบกในปจจุบันนี ้
     ทหาร คือ เนื่องจาการทหารในสมัยนั้นยังเปนไปในลักษณะกระจัดกระจาย อยูในสงักัด
อํานาจของบุคคลหลายฝาย จงึทําใหการปฏิรูปการทหารของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา
เจาอยูหัว ในระยะแรกมีขอบเขตจํากัด ตอมาใน พ.ศ. 2415 ภายหลังจากการเสดจ็ไปประพาส
สิงคโปรและปตตาเวียแลว พระองคโปรดใหปรับปรงุการทหารใหกาวหนายิง่ขึ้น โดยนําแบบอยาง
การทหารที่ชาวยุโรปนํามาฝกทหารในอาณานิคมของตน แตไดดัดแปลงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพ
ของประเทศไทย โปรดใหแบงหนวยทหาร ออกเปน 7 หนวย ดังนี้ 

กรมทหารมหาดเลก็ราชวัลลภรักษาพระองค 

กรมทหารรักษาพระองคกรมทหารลอมวัง 

กรมทหารหนา 

กรมทหารปนใหญ 

กรมทหารชาง 

กรมทหารฝพาย 

  พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงหารือกับพระบรมวงศานุวงศและ
เสนาบดี ตางเห็นพองตองกันวา ควรจัดการทหารอยางใหมเปนระเบียบแบบแผนและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนั้น ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2430 จึงไดมี "ประกาศจัดการทหาร" ข้ึน โดยตั้ง "กรมยุทธนาธิ
การ" มีลักษณะเปนกรมกลางของทหารบก และทหารเรือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงดํารง
พระราชอิสริยยศตําแหนง "จอมทัพ" สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปน 



 
 

"ผูบังคับบัญชาการทั่วไป" และเพื่อใหหนวยทหารไดรับการบังคับบัญชาดูแลไดทั่วถึง จึงทรงแตงตั้ง
ตําแหนงผูชวยเหลือผูบังคับบัญชาทั่วไป 

 

ผลการศึกษาอาชีพทหารบกในชุมชน 

 

ลําดับที ่ หมูบาน รอยละ 
1 บานสวาย 60 
2 บานดู 40 
3 บานสนาย 30 
4 บานกู 20 
5 บานเหล็ก 20 
6 บานหนองแวง 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่   5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 

สรปุผลการศึกษาครั้งนีผู้ศึกษาไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้ 

1. เพื่อไดเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพทหารมากขึ้น 
2. เพื่อทหารเปนอาชีพหนึ่ง ของประเทศ และสําคัญมากของทกุประเทศความมุงหมายของ

การศึกษา 
3. เพื่อศึกษาเกี่ยวกบัอาชีพทหาร 
4. เพื่อคนควาเรียนรูการทํางานของทหาร 
5. เพื่อ ยศ ต่ําแหนง ของทหารหลักการและทฤษฎี 

 

การศึกษาอาชีพทหารทําใหทราบวา 

  ทําใหรูอะไรหลายๆอยางเกี่ยวกับทหารและสิ่งทเีราอยากรูวาเปนทหารตองใชชีวิตแบบ
ไหนและในแตละวันทหารเหนือ่ยขนาดไหนแตทหารก็ไมเคยทอและยงัเปนรั้วของประเทศชาติของเรา
เปนรั้วทสีจุริตซื้อสัตยอดทนมีวินัยยอมสระชีพของตนเองเพือ่ปกปองประชาชนโดยไมบนสักคํานี้
แหละคือรั้วของชาติทีควรนับถือ 

ขอเสนอแนะ 

  จากการศกึษาโครงงานอาชีพเรื่องนีท้ําใหไดเรียนรูวาอาชีพทหารมีประโยชนตอ
สังคมไทย   

  ทหารบก จากการที่เราไดศึกษาเรื่องทหารนี้ทําใหเราไดรูอะไรอีกมากมายและยงัทําให
เรานาสนใจเกี่ยวกับทหารเพิ่มมากข้ึนทําใหเราไดรูอีกวาการเปนทหารตองใชชีวิตแบบไหนและแตละ
วันทหารเหนื่อยขนาดไหนแตทหารก็ไมเคยทอและยงัเปนรั้วของประเทศชาติของเราเปนรั้วที่สจุริต
และซื้อสัตยอดทนมีระเบียบวินัยยอมเสียสละชีพของตนเองเพื่อปกปองประชาชนไดอยูอยางสุขสบาย
และไมเคยบนสักคําน้ีแหละคือรั้วของชาติที่เราควรนับถือ ทาํใหเราอยากจะเปนทหารเพือ่ที่เราจะได
เปนทหารคนหนึ่งทีจ่ะไดปกปองประชาชน 
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