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 ABSTRACT 
 

This thesis aims to examine the Thai army improvement, 1932-1945 or 
during the 13 years after the 1932 Siamese Revolution.  The time when most military 
leaders or military members of The People’s party still dominated or political role by 
study the objectives and operations to Thai army improvement under various contexts 
and political factors in each period. The study found that during the first year after the 
Siamese Revolution. The People’s party improved the army as instrument to maintain 
power during the political transition. During the postwar period of the Bovorndej 
Rebellion, 1933-1938, it was an army to create a national army that could be the main 
force in national defense and during the rise to power and the lost political power of 
the leaders of The People’s party, 1939-1945, was to improve the army for solve 
problems and to fight against war. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

“...การทหารของเราเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ต้องนับว่ามีก าลัง และอ านาจเพียงพอจะ
แสดงความเป็นไทยของเราได้เกือบจะสมบูรณ์ แต่การทหารของทุกประเทศต้องการ
ความปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าของชาติอ่ืนเสมอ แม้ในปัจจุบันนี้ มหาประเทศต่างๆ ซึ่งเรา
ทราบกันมานานแล้วว่ามีก าลังแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ ก็ยังมิวายต้องลงมือท าการ
ปรับปรุงกันอย่างใหญ่หลวง ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ขึ้นเหนือชาติอ่ืนตามกาลสมัยนั้นเอง กองทัพ
ไทยของเราก็จ าเป็นต้องปรับปรุงให้ได้คุณภาพถึงขนาดทันเทียมกับนานาชาติต่อไป...”1 
ในยุโรปนับตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 17 ได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ (modern 

states) ควบคู่กับการเกิดขึ้นของกองทัพสมัยใหม่ (modern army) ซึ่งกลายเป็นกลไกส าคัญต่อการ
ก่อตัวและการด ารงอยู่ของรัฐสมัยใหม่2 เนื่องจากกองทัพสมัยใหม่เป็นองค์กรของรัฐที่มีวัตถุประสงค์
หลักชัดเจน (purposive instrument) คือการรักษาความสงบภายในรัฐและป้องกันการถูกรุกราน
จากภายนอก3 นอกจากนี้กองทัพสมัยใหม่ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการขยายอ านาจของรัฐไปยังรัฐอ่ืน
หรือพ้ืนที่อ่ืนอย่างในยุคล่าอาณานิคม ซึ่งรัฐมหาอ านาจตะวันตกได้ใช้กองทัพสมัยใหม่หรือกองทหาร
อาณานิคม (colonial Army) ท าสงครามกับชนพ้ืนเมืองในดินแดนต่างๆ และยึดดินแดนเหล่านั้นเป็น
รัฐอาณานิคม4 ด้วยเหตุนี้ในการจะบรรลุวัตถุประสงค์หลักของรัฐจ าเป็นต้องปรับปรุงกองทัพให้
ทันสมัยทั้งในด้านการพัฒนายุทโธปกรณ์ให้ทันสมัย และการจัดองค์กรหรือโครงสร้างกองทัพแบบ
องค์กรทหารสมัยใหม่ (modern military organization)5 ซึ่งสร้างให้กองทัพกลายเป็นองค์กรที่มี
เอกภาพภายในสูงและการจัดล าดับชั้นของบุคลากรอย่างชัดเจน (modern armies are cohesive 

                                           
1 ส านักงานโฆษณาการ, สุนทรพจน์นายกรัฐมนตรี 24 มิถุนายน 2482 (พระนคร: โรงพิมพ์พานิชศุภผล, 

2482), 36. 
2 สุรชาติ บ ารุงสุข, ไตรสรณคมน์ทหาร รัฐประหาร และการเมืองไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันปรีดี พนมยงค์, 

2551), 20. 
3 สุรชาติ บ ารุงสุข, “ทหารในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง,” จุลสารความมั่นคง, ฉ.9 (สิงหาคม 2549): 2. 
4 สุรชาติ บ ารุงสุข, “ดุลอ านาจในการเมืองการปกครองไทย,” ใน Democracy 3.5 เมื่อลมประชาธิปไตย

พัดหวน, (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2558), 15. 
5 เรื่องเดียวกัน 
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and hierarchical)6 ส่งผลให้ทหารภายในกองทัพมีความเป็นปึกแผ่นและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้กองทัพสามารถรบชนะในสงครามได้ เช่น กองทัพของรัฐ
มหาอ านาจตะวันตกในยุคสมัยล่าอาณานิคมที่ถือเป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลงในโลกทหาร ซึ่งได้
สร้างกองทัพสมัยใหม่ที่ท าสงครามเอาชนะเหนือกองทัพแบบเก่าของผู้ปกครองชนพ้ืนเมือง7  

ส่วนกรณีของประเทศไทยนั้นการสร้างกองทัพบกไทยในฐานะกองทัพสมัยใหม่ 
(modern army) ได้ก่อตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มี
การจ้างนายทหารนอกราชการชาวอังกฤษ 2 นาย มาเป็นครูฝึกกองทหารรักษาพระองค์ปืนปลายหอก
ข้าหลวงเดิมและกองทหารหน้า ท าให้เริ่มมีการจัดระบบการบังคับบัญชาภายในกองทหารออกเป็น
กองร้อย หมวด และหมู่ โดยมีทหารชั้นนายร้อยและนายสิบเป็นผู้บังคับบัญชาเช่นเดียวกับการจัด
กองทัพสมัยใหม่แบบยุโรป อย่างไรก็ตาม การจัดหน่วยทหารและฝึกทหารตามแบบตะวันตกถูก
ด าเนินการเฉพาะในกองทหารรักษาพระองค์เท่านั้น8  

ส าหรับการปฏิรูปกองทัพที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกองทัพสมัยใหม่ของไทยนั้น 
เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ซึ่งเป็นช่วงของการ
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินไปสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ ได้มีการน าระบบราชการสมัยใหม่ (modern 
bureaucracy)9 มาใช้ปฏิรูประบบราชการส่วนต่างๆ และกองทัพบกเป็นองค์กรแรกที่ถูกปฏิรูปให้เป็น
องค์กรระบบราชการสมัยใหม่ (bureaucratic organization)10 โดยมีกองทัพของประเทศตะวันตก
เป็นต้นแบบ (model) ส่งผลให้กองทัพบกไทยได้รับการพัฒนาในด้านการจัดกองทัพ การฝึกอบรม 
ระเบียบวินัย ยศ และเครื่องแบบ ตามแบบตะวันตก11 อย่างไรก็ตาม การสร้างกองทัพสมัยใหม่ของ
ประเทศไทยในระยะแรก มีวัตถุประสงค์หลักคือรักษาความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์และ

                                           
6 สุรชาติ บ ารุงสุข, ทหารในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง, 2-3. 
7 สุรชาติ บ ารุงสุข, ดุลอ านาจในการเมืองการปกครองไทย, 53. 
8 ดูเพิ่มเติม กรมเสนาธิการทหารบก, บันทึกประวัติกองทัพบก (พระนคร: กรมแผนที่ทหารบก, 2492), 

45-47. 
9 Max Weber, Economy and society (Berkeley: University of California Press, 1978), 956-958. 

อ้างถึงใน จรูญ จ าปาทอง, “กองทัพสมัยใหม่ของไทย : การประดิษฐ์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนทางทหาร ,” วารสาร
สังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฉ.2 (2551): 298. 

10 เรื่องเดียวกัน 
11 สุจิต บุญบงการ, “การแทรกแซงทางการเมืองของทหารไทย,” วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ฉ.2 (2521): 53. 
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ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ12 ในปี พ.ศ. 2430 ได้มีการจัดกองทัพใหม่โดยตั้งกรมยุทธนาธิการ
เพ่ือรวมราชการทั้งทหารบกและทหารเรือเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ได้ตั้งโรงเรียนวิชาทหารบกทั่วไป 
(คะเด็ตสกูล) เพ่ือฝึกหัดนายทหารชั้นสัญญาบัตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุตรของเจ้านายหรือขุนนางชั้นสูง  
ท าให้สถาบันทหารทั้งสองกลายเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญในการสร้างกองทัพสมัยใหม่ภายใต้อุดมการณ์ 
(Ideology) และการปลูกฝัง (socialize) ให้จงรักภักดีและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์13     

การปรับปรุงกองทัพสมัยใหม่เพ่ือรักษาความมั่นคงภายในประเทศและป้องกัน
การรุกรานจากต่างชาติ ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว จากการที่เคยมีบทเรียนส าคัญคือการเสียดินแดนบางส่วนให้กับฝรั่งเศสในวิกฤติการณ์ ร.ศ. 
112 ซ่ึงเป็นสิ่งสะท้อนถึงสถานะของกองทัพไทยที่ไม่สามารถเป็นก าลังหลักในการป้องกันประเทศจาก
การถูกรุกรานได้ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีนโยบายยกระดับ
กองทัพให้พัฒนามากขึ้นกว่าเดิม โดยการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทัพมากที่สูงสุดและเพ่ิมขึ้นใน
ทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2453-2468 งบประมาณด้านการทหารมีสัดส่วนเฉลี่ย 1 ใน 4 ของงบประมาณ
แผ่นดินหรือคิดเป็นร้อยละ 24.314 ส่งผลให้กองทัพไทยเกิดการขยายตัวและพัฒนาขึ้นอย่างมาก
โดยเฉพาะกองทัพบกที่ได้เริ่มกิจการการบินขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
245615 และในปีเดียวกันนี้กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งแผนกกองบินขึ้นในสังกัดจเรทหารช่าง ต่อมาใน

                                           
12 เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน, ศึกษารัฐไทย ย้อนสภาวะไทยศึกษา (นนทบุรี: ส านักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, 2558), 

17-18. 
13 ภาวดี มหาขันธ์ , “การปฏิรูปการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”, 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมศาสตร์ (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 
2519), 105-107. 

14 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, “การใช้จ่ายเงินแผ่นดินในรัชสมัยสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453-
68)”, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะอักษรศาสตร์ (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517), 89. 

15 ปลายปี พ.ศ. 2454 กระทรวงกลาโหมได้ส่งนายทหารจ านวน 3 นาย คือ พ.ท.หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี 
สุวรรณประทีป) พ.ต.หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) และร.อ.หลวงทยานพิฆาฏ (ทิพ เกตุทัต) ไปศึกษาการบินที่
ประเทศฝรั่งเศส ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2456 ภายหลังส าเร็จการศึกษา นายทหารทั้ง 3 นายได้เดินทาง
กลับเข้ามารับราชการในกองทัพบกพร้อมเครื่องบินจ านวน 2 ล าทีได้จัดซื้อตามค าสั่งกระทรวงกลาโหม และต่อมาได้
จัดซื้อเพิ่มอีก 3 ล า ท าให้ในปี พ.ศ. 2456 กองทัพบกมีเครื่องบินรวมทั้งหมด 5 ล า ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2456 ได้มีการจัดแสดงการบินระยะไกลที่ใช้นักบินคนไทยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเริ่มบินจากสนาม
ราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพฯ ไปยังพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 55 กิโลเมตร ดูเพิ่มเติม 
“พแนกการศึกษา,” ยุทธโกษ ตอนพิเศษ, เล่มที่ 22 (2457): 828-829. 
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ปี พ.ศ. 2457 แผนกกองบินได้ยกฐานะเป็นกองบินทหารบก16 และในปี พ.ศ. 2461 กองบินทหารบก
ได้ยกฐานะเปน็กรมอากาศยานทหารบกและมีที่ตั้งหน่วยอยู่ที่ดอนเมือง17   

หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลงได้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าไปทั่วโลก และได้
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถานะการเงินของประเทศไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ท าให้รัฐบาล
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้องใช้มาตรการลดรายจ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วย
การปรับลดงบประมาณแผ่นดินให้เข้าสู่ดุลยภาพ ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้รับผลกระทบอย่างมากจาก
การถูกปรับลดงบประมาณ เนื่องจากเคยได้รับงบประมาณจ านวนมากและมีโครงการปรับปรุงด้าน
การทหารต่อเนื่องจากรัฐบาลก่อน ท าให้ในต้นปี พ.ศ. 2469 กระทรวงกลาโหมได้มีการยุบหน่วยงาน
และคัดข้าราชการบางส่วนออก ส่งผลให้มีการปลดข้าราชการจ านวน 688 คน ทหารบก 606 คน 
และทหารเรือ 82 คน18 ต่อมาในช่วงต้น พ.ศ. 2474 รัฐบาลได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่
กระทรวงกลาโหมใหม่ด้วยการยุบกระทรวงทหารเรือเข้ากับกระทรวงกลาโหม19 ส่งผลให้รัฐบาลมี
ค าสั่งปลดข้าราชการกระทรวงกลาโหมออกจากราชการจ านวน 153 นาย เป็นทหารบก 115 นาย 
และทหารเรือ 38 นาย20 ผลที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างกองทัพและสั่งปลดนายทหารในครั้งนั้น 
ท าให้นายทหารจ านวนมากมองว่ากองทัพไทยก าลังอยู่ในสภาวะตกต่ าและไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
สามารถป้องกันประเทศได้21 จากสภาพปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับกองทัพไทยได้กลายเป็นปัจจัย

                                           
16 แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2394-2475”, 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะอักษรศาสตร์ (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519), 279-282. 
17 กรมอากาศยาน ประกอบด้วยกองบินใหญ่ทหารบก 3 กองบิน คือ กองบินใหญ่ทหารบกที่ 1 (ขับไล่) 

กองบินใหญ่ทหารบกที่ 2 (ตรวจการณ์) และกองบินใหญ่ทหารบกที่ 3 (ทิ้งระเบิด)  ดูเพิ่มเติม ยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา, 
“กองทัพอากาศกับการเมืองไทย พ.ศ. 2480-2519”, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , คณะอักษรศาสตร์ 
(ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), 11. 

18 ราชกิจจานุเบกษา, “ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ว่าด้วยจ านวนข้าราชการกระทรวงทบวง
การต่างๆ ที่ต้องปลดออกจากราชการ,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/1230_1.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561). 

19 ราชกิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการ ประกาศรวมกระทรวงทหารเรือเข้ากับกระทรวงกลาโหม ,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/A/394.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561). 

20 จิตราภรณ์ ไชยกัณฑา, “การจัดราชการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็กพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 
2468-2477)”, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะอักษรศาสตร์ (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2521), 252. 

21 ในการประชุมอภิรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2474 พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิง-
หวิกรมเกรียงไกร เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ได้กราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับ
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ส าคัญที่ท าให้กลุ่มนายทหารบกและทหารเรือบางส่วนเข้าร่วมกับกลุ่มพลเรือนในนามคณะราษฎรได้
ร่วมก่อการปฏิวัติสยามเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475  

ภายหลังการปฏิวัติสยาม การปรับปรุงกองทัพถือเป็นภารกิจส าคัญและเร่งด่วน
ของคณะราษฎรไม่น้อยไปกว่าการร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐบาลระบอบใหม่เข้าบริหารประเทศได้ไม่ถึง
เดือน ได้มีการประกาศ “พระบรมราชโองการ ประกาศจัดระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2475”22 
ซึ่งมีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของทั้งกระทรวง 
กลาโหมและกองทัพบก เนื่องจากเป้าหมายในการควบคุมก าลังทหารของคณะราษฎรคือกองทัพบก 
ซึ่งไม่ใช่กองทัพบกทั้งหมดแต่เป็นหน่วยทหารบกที่ตั้งในกรุงเทพฯ เท่านั้น และคณะราษฎรได้รวม
อ านาจการบังคับบัญชาทหารทั้งหมดเข้าสู่กองทัพบกส่วนกลางเพ่ือไม่ให้มีการกระจายอ านาจปกครอง
และการบังคับบัญชาให้กับหน่วยทหารที่ตั้งอยู่หัวเมืองอย่างในสมัยระบอบเก่า นอกจากนีค้ณะราษฎร
ได้ประกาศ “พระบรมราชโองการประกาศก าหนดหน้าที่เสนาบดีและตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหม 
พ.ศ. 2475”23 เพ่ือลดอ านาจและบทบาทของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในกองทัพลง และได้ตั้ง
คณะกรรมการกลางกลาโหมให้มีอ านาจในการพิจารณาและตัดสินใจในราชการส าคัญของกองทัพ
ทั้งหมด ท าให้ผู้น าคณะราษฎรซึ่งเป็นกรรมการส่วนใหญ่ใช้อ านาจคณะกรรมการกลางกลาโหมเป็น
เครื่องมือส าคัญในการก าจัดนายทหารกลุ่มอ านาจเก่าให้ออกจากกองทัพ รวมทั้งควบคุมทรัพยากร
ส าคัญของกองทัพมาใช้สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยทหารในกรุงเทพฯ ที่คณะราษฎรควบคุมอยู่  
อย่างไรก็ตาม ผลจากการปรับปรุงกองทัพของคณะราษฎรได้สร้างความแตกแยกขึ้นภายในกองทัพ 
จากการที่คณะราษฎรได้ประกาศปลดนายทหารระดับสูงหรือนายทหารที่คณะราษฎรไม่ไว้ใจออกจาก
กองทัพ รวมถึงสภาพความเหลื่อมล้ าระหว่างหน่วยทหารเมืองหลวงกับหน่วยทหารหัวเมือง อันเป็น
ผลจากการรวมทรัพยากรส าคัญของกองทัพมารวมไว้ที่กรุงเทพฯ เพียงจุดเดียว เช่น การจัดซื้อ

                                           
กระแสความไม่พอใจของทหารที่มีต่อกิจการทหารของรัฐบาล อันเป็นผลจากการยุบหน่วยทหารและปลดนายทหาร
เพื่อลดงบประมาณกองทัพ ดูเพิ่มเติม หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.ม-ร.7.รล/1 เรื่อง เบ็ดเสร็จกรมราชเลขานุการ 
(2474); “ปาฐกถาของ พ.อ.หลวงพิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาลรัฐธรรมนูญแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,” ประชาชาติ, 26 มิถุนายน 2477, 35. 

22 ราชกิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการ ประกาศจดัระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2475,” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/190.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561). 

23 ราชกิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการประกาศก าหนดหน้าที่เสนาบดีและตั้งคณะกรรมการกลาง
กลาโหม พ .ศ .  2475,” www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/209.PDF (สืบค้น เมื่ อวันที่  23 
พฤศจิกายน 2559). 
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ยุทโธปกรณ์สมัยใหม่มาประจ าการในหน่วยทหารเฉพาะที่ตั้งอยู่กรุงเทพฯ24 ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว
ของคณะราษฎรได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมืองและน าไปสู่การเกิดเหตุการณ์
กบฎบวรเดชขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2476 

จากความแตกแยกของทหารในกองทัพที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นบทเรียนส าคัญของ
คณะราษฎรในการปรับปรุงกองทัพบกหลังการปฏิวัติสยาม เพราะการควบคุมก าลังทหารเฉพาะใน
กรุงเทพฯ ไม่สามารถสร้างความมั่นคงทางการเมืองให้กับคณะราษฎรในระยะยาวได้ และอ านาจการ
บังคับบัญชาทหารของคณะราษฎรจะจ ากัดอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯ เช่นกัน ที่ส าคัญจะท าให้กองทัพมี
สภาพเสื่อมโทรมลงจากความไม่เป็นปึกแผ่นของทหารและระบบการบังคับบัญชาที่ล้มเหลว หากใน
อนาคตประเทศไทยต้องอยู่ในสภาวะสงครามหรือถูกรุกรานจากภายนอกย่อมเป็นเรื่องยากล าบากใน
การขยายก าลังรบของกองทัพเพ่ือรับมือกับสงคราม โดยภายหลังเหตุการณ์กบฎบวรเดช คณะราษฎร
ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของกองทัพใหม่ อีกครั้ง มีการกระจายอ านาจ
ปกครองและการบังคับบัญชาให้กับผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหารในท้องที่ต่างๆ เพ่ือเป็นการขยาย
อ านาจของคณะราษฎรให้สามารถบังคับบัญชาหน่วยทหารตามหัวเมืองได ้

การปรับปรุงกองทัพบกของคณะราษฎรในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2475-2488 ถือ
ได้ว่าเป็นการด าเนินงานด้านการทหารที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศไทย เพราะนอกจากจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน (transition of period) การเมือง
จากระบอบเก่าไปสู่ระบอบใหม่แล้ว ยังเป็นช่วงที่รัฐบาลในเวลานั้นต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะของกองทัพบกทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุการณ์กบฎบวรเดช การด าเนินนโยบายชาตินิยม-ทหาร
นิยมของรัฐบาลพล.ต.หลวงพิบูลสงคราม (ยศขณะนั้น) การเกิดสงครามพิพาทดินแดนอินโดจีน
ฝรั่งเศส และการเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในการปรับปรุงกองทัพบกภายใต้
สถานการณ์หรือบริบททางการเมืองดังกล่าวนี้ ท าให้ระหว่างปี พ.ศ. 2475-2488 ได้มีปรากฎการณ์ที่
ส าคัญเกิดขึ้นกับกองทัพบก 3 ประการ คือ 

ประการแรก กองทัพบกมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว แม้ว่าในช่วงต้น
หลังการปฏิวัติสยาม กองทัพบกจะถูกปรับลดขนาดลงจากการยุบกองทัพ กองพล และกรมทหารตาม
นโยบายการปรับปรุงกองทัพของพ.อ.พระยาทรงสุรเดช เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานะทางการเมืองของ

                                           
24 รถถังแบบ 76 และรถติดตั้งปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ปตอ.) เป็นยุทโธปกรณ์สมัยใหม่สองอย่างแรกที่

กองทัพบกจัดซื้อเข้ามาประจ าการในหน่วยทหารที่กรุงเทพฯ หลังการปฏิวัติสยาม ดูเพิ่มเติม ส ารวจ กาญจนสิทธิ์, 
ท.ส. เจ้าคุณทรงสุรเดช (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ประมวลสาส์น, ม.ป.ป.), 54. 
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คณะราษฎรที่ยังไม่มั่นคง แต่หลังการเกิดเหตุการณ์กบฎบวรเดชและการขึ้นสู่อ านาจในกองทัพของ 
พ.อ.หลวงพิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้มีนโยบายเร่งปรับปรุง
กองทัพให้เข้มแข็งเพ่ือเตรียมความพร้อมกับสงครามที่ก าลังก่อตัวขึ้นทั้งในเอเชียและยุโรป ท าให้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนากองทัพบกในหลายด้านทั้งด้านโครงสร้าง ยุทโธปกรณ์ และก าลังพล โดยรัฐบาลได้
ส่งคณะนายทหารไปศึกษาดูงานด้านการทหารทั้งในยุโรปและญี่ปุ่นเพ่ือเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้
ปรับปรุงกองทัพบกด้านต่างๆ ซึ่งในช่วง พ.ศ. 2476-2483 กองทัพบกได้ปรับปรุงโครงสร้างหลายครั้ง
และมีการจัดตั้งหน่วยทหารฝ่ายต่างๆ เพ่ิมขึ้นหลายหน่วย เช่น กรมป้องกันต่อสู้อากาศยาน โรงเรียน
เสนาธิการทหารบก โรงเรียนเทคนิคทหารบก กรมยุวชนทหารบก กรมแพทย์ทหารบก โรงเรียนรบ 
กรมการเงินทหารบก และกรมเชื้อเพลิง ส่วนการปรับปรุงยุทโธปกรณ์ รัฐบาลได้จัดซื้อยุทโธปกรณ์ที่
ทันสมัยจากต่างประเทศมาประจ าการในหน่วยรบ เช่น พ.ศ. 2483 กระทรวงกลาโหมได้จัดซื้อรถถัง
และอาวุธประกอบรถถังจากประเทศญี่ปุ่นในราคา 5,482,070 เยน โดยมีรถถังขนาด 6.7 ตัน จ านวน 
40 คัน ปืนใหญ่ประจ ารถถังขนาด 37 ม.ม. จ านวน 40 กระบอก ปืนกลหนักประจ ารถถังขนาด 7.7 
ม.ม. จ านวน 80 กระบอก กระสุนเจาะเกาะส าหรับปืนใหญ่รถถังขนาด 37 ม.ม. จ านวน 3,500 นัด 
และกระสุนระเบิดส าหรับปืนใหญ่ประจ ารถถังขนาด 37 ม.ม. จ านวน 7,500 นัด25  เป็นต้น   

ประการที่สอง จอมพล ป.พิบูลสงคราม ผู้น ากองทัพบกกลายเป็นผู้มีบทบาททาง
การเมืองสูง ภายหลังการรัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการกุมอ านาจทาง
การเมืองอย่างเบ็ดเสร็จของผู้น าคณะราษฎรทั้งในด้านการบริหารประเทศและกองทัพ ท าให้ผู้น า
คณะราษฎรสามารถรักษาอ านาจทางการเมืองและการทหารอย่างมั่นคงจากการอยู่ในต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพบกต่อเนื่องตลอดหนึ่งทศวรรษหลังการปฏิวัติสยาม 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท าให้ผู้น ากองทัพบกมีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในช่วงที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีระหว่าง พ.ศ. 2482-2485 ได้น านโยบายรัฐนิยม
มาเป็นเครื่องมือในการสร้างชาติและกองทัพ ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้น าทหารและกองทัพเข้ามา
ปรับเปลี่ยนกลไกรัฐให้เอ้ือต่อการสร้างลัทธิทหารนิยม (militarism) รวมทั้งการตัดสินใจในระดับ
นโยบายสูงสุดของประเทศส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของจอมพล ป.พิบูลสงคราม แทนที่จะเป็นมติ
ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผลมาจากการประสานอ านาจรัฐและอ านาจทางการเมืองเข้าด้วยกันของ
จอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่ขณะนั้นนอกจากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วยังควบต าแหน่งส าคัญอ่ืนๆ อีก

                                           
25 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กต.52.5/61 เรื่อง ซื้อรถถัง, อาวุธและเครื่องประกอบจากประเทศญี่ปุ่น 

(2483). 
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ด้วย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และแม่ทัพบก26   

ประการที่สาม กองทัพกลายเป็นฐานอ านาจทางการเมืองที่ส าคัญของผู้น าทหาร 
(ลัทธิทหารนิยม) การด าเนินนโยบายพัฒนากองทัพไทยในสมัยรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา
ต่อเนื่องถึงรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะในกองทัพบกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุม
ไปถึงกองทัพเรือและกองทัพอากาศ เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะสงครามที่อาจมี
ผลกระทบต่อเอกราชและความเป็นกลางของประเทศไทย ท าให้ต้องมีการปรับปรุงกองทัพในภาพรวม
ทั้งหมดเพราะถือเป็นก าลังทหารในการป้องกันประเทศ ซึ่งจอมพล ป.พิบูลสงครามถือเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนากองทัพไทยเพราะนับตั้งแต่เข้ารับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในปี 
พ.ศ. 2477 ได้พยายามผลักดันงบประมาณด้านการทหารให้เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้กองทัพไทยสามารถสั่งซื้อ
และสะสมยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงส่งนายทหารไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เช่น ในปี พ.ศ. 
2480 กระทรวงกลาโหมได้รับอนุมัติงบประมาณประจ าปี จ านวน 20,500,000 บาท และงบประมาณ
กลางจ านวน 20,000,000 บาท ส าหรับงบประมาณกลางได้จัดสรรให้ทั้งสามเหล่าทัพ แบ่งเป็น
กองทัพบก 5,000,000 บาท กองทัพเรือ 10,000,000 บาท และกรมทหารอากาศ 5,000,000 บาท27 
ซึ่งผลจากการที่กองทัพได้รับงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น ท าให้บรรดาผู้น าทหารในกองทัพต่างพอใจและ
ให้ความเคารพในความเป็นผู้น าทหารของจอมพล ป.พิบูลสงคราม28 และกลายเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วย
ให้จอมพล ป.พิบูลสงครามได้รับการสนับสนุเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจาก พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา
ในปลายปี พ.ศ. 248129      

 ดังนั้นเป้าหมายของงานวิจัยเรื่องนี้ จะศึกษาว่าการปรับปรุงกองทัพบก
ในช่วงปี พ.ศ. 2475–2490 มีลักษณะอย่างไร สัมพันธ์กับบริบทในตอนนั้นอย่างไร และก่อให้เกิด

                                           
26 ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการ : วิวัฒนาการของอ านาจรัฐ และอ านาจ

การเมือง พิมพ์ครั้งท่ี 4 แก้ไขและเพิ่มเติม (กรุงเทพฯ: พี.เพรส, 2554), 121-122. 
27 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. [3] สร.0201.4.1/21 เรื่อง งบประมาณกระทรวงกลาโหม [11 มี.ค. 2481-17 

พ.ย. 2495]. 
28 ประชัน รักพงษ์, “การศึกษาบทบาททางการเมืองในระบบรัฐสภาของรัฐบาลทหารและรัฐบาลพลเรือน

ในประเทศไทย (พ.ศ. 2481-2500)”, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , คณะอักษรศาสตร์ (ประวัติศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520), 110. 

29 สุจิต บุญบงการ, “อ านาจทางการเมืองของผู้น าทหารไทย ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจอมพล ป. พิบูล
สงครามกับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์,” ใน รักเมืองไทย : ภาคประวัติศาสตร์และการเมือง เล่ม 1, บรรณาธิการโดย 
สมบัติ จันทรวงศ์และรังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ (กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2519), 97. 
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ความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในทางการเมือง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถานะของกองทัพบกที่ขึ้นมามี
บทบาทส าคัญในทางการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 

 
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของกองทัพบกในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2475-2490 (โครงสร้าง งบประมาณ ก าลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์) 

2. เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงในหลักคิดและยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการปรับปรุง
กองทัพบก 

3. เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศท่ีมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในกองทัพบก 
 
1.3 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 ในการศึกษาการปรับปรุงกองทัพบกไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 
2475-2490) จะท าการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ (Historical Method) ซึ่ง
เริ่มต้นจากการเลือกหัวข้อในการศึกษา คือ คณะราษฎรกับการปรับปรุงกองทัพบกไทย พ.ศ. 2475-
2490 ที่ได้จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นก าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การ
ส ารวจค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก “หลักฐานชั้นต้น” และ “หลักฐานชั้นรอง” ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะศึกษา แล้วน าข้อมูลจากหลักฐานที่รวบรวมได้มาท าการ “วิพากษ์ภายนอก” 
และ “วิพากษ์ภายใน” เพ่ือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักฐาน และท าการวิเคราะห์ตีความ แล้ว
จึงน าข้อมูลเหล่านั้นมาเรียบเรียงและน าเสนอในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 
 
1.4 หลักฐานที่ใช้ในการวิจัย 
 

 ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาการปรับปรุงกองทัพบกไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2475-
2490 จะมาจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือแหล่งข้อมูลที่เก็บเอกสารทั่วไป เช่น หอจดหมายเหตุและ
หอสมุด ส่วนอีกแหล่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น เวปไซด์ราชกิจจานุเบกษา เวปไซด์ห้องสมุดรัฐสภา 
และเวปไซด์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็นต้น ส าหรับข้อมูลและหลักฐานเบื้องต้นที่จะใช้ในการศึกษา 
ได้แก่   
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1. เอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (เอกสารรัชกาลที่ 7 เอกสารส านักนายกรัฐมนตรี 
เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ และเอกสารกระทรวงมหาดไทย) 

2. เอกสารห้องสมุดรัฐสภา (ราชกิจจานุเบกษาและรายงานการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร) 
 3. หอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และห้องสมุด
กรมยุทธศึกษาทหารบก (วิทยานิพนธ์ หนังสือวิชาการ หนังสืองานศพ วารสารยุทธโกษ และหนังสือ
สารคดีการเมือง) 
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
 ขอบเขตเวลาในการศึกษาระหว่าง พ.ศ. 2475-2490 โดยเริ่มต้นภายหลังที่คณะราษฎร
ก่อการปฏิวัติสยาม เมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้น าทหารบกและกองทัพบกมีบทบาท
ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง รวมทั้งเป็นช่วงที่กองทัพบกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงภายในกองทัพบกในช่วงเวลาดังกล่าว ส าหรับปัจจัยด้านการเมือง
ภายในประเทศ ได้แก่ การปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475) กบฎบวรเดช (พ.ศ. 2476) การด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของ พ.อ.หลวงพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2477-2481) การด าเนินนโยบาย
ชาตินิยม-ทหารนิยมสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2482-2487) และการบริหารประเทศ
ของรัฐบาลเสรีไทย (พ.ศ. 2487-2490) ส่วนปัจจัยด้านการเมืองระหว่างประเทศ ได้แก่ สงครามพิพาท
อินโดจีนฝรั่งเศส (พ.ศ. 2483-2484) และการร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น-สงครามมหาเอเชียบูรพา 
(พ.ศ. 2484-2488) 
 
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

  1. ท าให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของกองทัพบกในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2475-2490 (โครงสร้าง งบประมาณ ก าลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์) 

2. ท าให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในหลักคิดและยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการปรับปรุง
กองทัพบก 
 3. ท าให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศท่ีมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในกองทัพบก 
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1.7 ทบทวนวรรณกรรม 
 
 งานที่ศึกษาเกี่ยวกับกองทัพบกไทยมีอยู่หลายประเภททั้งงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ
ปกิณกะ และหนังสือสารคดี โดยส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับบทบาทของกษัตริย์หรือผู้น าทหารกับ
กองทัพบก บทบาททางการเมืองของผู้น าทหารและกองทัพบก หรือบทบาทกองทัพบกกับการต่อสู้ใน
สงคราม ส่วนงานที่ศึกษาการปรับปรุงและปฏิรูปกองทัพบกจะให้ความส าคัญอยู่ 2 ช่วง คือช่วงก่อน
การปฏิวัติสยามและช่วงทศวรรษ 2490 ภายหลังการร่วมมือทางทหารกับสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม
ได้มีงานที่ศึกษาการปรับปรุงกองทัพบกในช่วงหลัง พ.ศ. 2475 อยู่บ้างแต่จ ากัดอยู่ในช่วง 1 -2 ปีแรก
หลังการปฏิวัติสยามเท่านั้น นอกจากนี้จะเป็นงานที่ให้ความส าคัญกับศึกษาความขัดแย้งและชิง
อ านาจทางการเมืองของผู้น ากองทัพบก หรือจะเป็นบทบาทของกองทัพบกในด้านการเมืองมากกว่า
จะเป็นการศึกษาการปรับปรุงกองทัพบกโดยตรง ซ่ึงงานทีศ่ึกษาเก่ียวข้องกับการปรับปรุงกองทัพ สรุป
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1.7.1 กลุ่มงานศึกษาการปรับปรุงกองทัพบก ซึ่งแบ่งช่วงเวลาของการศึกษาออกเป็น 2 
ช่วงคือ ช่วงก่อนการปฏิวัติสยาม 2475 เป็นการศึกษาพัฒนาการและการปรับปรุงกองทัพบกในช่วง
ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว งานกลุ่มนี้จะกล่าวถึงปัญหาการเมืองภายใน การถูกรุกรานจากเจ้าอาณานิคมตะวันตก และ
ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ท าให้รัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์ต้องปรับปรุง
กองทัพให้สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือบริบททางเมืองและเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ ตัวอย่างงานศึกษา
ที่ส าคัญ ได้แก่ Noel Alfred Battye “The Military, Govern ment and Society in Siam, 1868-
1910 :  Politics and Military Reform During the Reign of King Chulalongkorn” (1974 ) , 
วิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์ของภารดี มหาขันธ์ “การปฏิรูปการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” (2518), วิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์ของแจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ “การ
ปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2394-2475” (2519) และวิทยานิพนธ์
สาขาประวัติศาสตร์ของจิตราภรณ์ ไชยกัณฑา “การจัดราชการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2477)” (2521) ส่วนงานที่ศึกษาการปรับปรุงกองทัพบกช่วงหลัง
การปฏิวัติสยาม 2475 จะศึกษากองทัพไทยช่วงหลังสงครามเย็น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานด้าน
รัฐศาสตร์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ด้านการทหารระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยภายหลังสงคราม
เวียดนาม โดยกองทัพสหรัฐฯได้ให้ความช่วยเหลือกองทัพไทยทั้งด้านงบประมาณและอาวุธ 
นอกจากนี้ยังศึกษาการปฏิรูปและพัฒนากองทัพไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ งานศึกษาที่ส าคัญในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ สุรชาติ บ ารุงสุข “สหรัฐอเมริกากับระบบทหารในประเทศไทย : ศึกษากรณีความช่วยเหลือด้าน
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การทหารยุคหลังสงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1975-1980)” (2525), สุรชาติ บ ารุงสุข “ยกเครื่องเรื่อง
ทหาร : ข้อคิดส าหรับกองทัพไทยในศตวรรษที่ 21” (2540) และสุรชาติ บ ารุงสุข “ปรับโครงสร้าง
กลาโหม : ประเด็น-ปัญหา-ข้อพิจารณา” (2542) เป็นต้น 

1.7.2 กลุ่มงานศึกษาความคิดทางการเมืองของทหารไทย เป็นการศึกษาพัฒนาการ
ความคิดทางการเมือง สังคม และโลกทัศน์ของทหารอาชีพในกองทัพบกช่วงหลัง พ.ศ. 2475 ซึ่ง
กล่าวถึงความเป็นมา ปัจจัย การด าเนินการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างทหารบกให้เป็นทหารอาชีพ 
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงบริบททางการเมืองในช่วงเวลาต่างๆ ที่มีผลต่อความคิดทางการเมืองของผู้น า
ทหาร งานศึกษาที่ส าคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ วิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์ของอัจฉราพร กมุทพิสมัย 
“กบฏ ร.ศ. 130 : ศึกษากรณีการปฏิรูปทางการปกครอง และกลุ่ม "ทหารใหม่"” (2524), วิทยานิพนธ์
สาขาประวัติศาสตร์ของกนกวลี ชูชัยยะ “พัฒนาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ. 2475-
2524” (2528) และเฉลิมเกียรติ  ผิวนวล “ความคิดทางการเมืองของทหารไทย 2519-2535” (2535) 
เป็นต้น 

1.7.3 กลุ่มงานศึกษาบทบาททางการเมืองของกองทัพ เป็นการศึกษาบทบาททาง
การเมืองของกองทัพในช่วงหลังการปฏิวัติสยาม 2475 ซึ่งกลายเป็นสถาบันทางการเมืองที่สามารถ
แสดงบทบาททางการเมืองในหลายรูปแบบ ทั้งเป็นผู้เข้ามาปกครองประเทศโดยการท ารัฐประหาร    
ผู้ปฏิรูปสังคมและการเมือง หรือผู้สร้างความเป็นสมัยใหม่ให้กับประเทศ โดยส่วนใหญ่กองทัพจะแสดง
บทบาทแทรกแซงทางการเมืองด้วยการท ารัฐประหาร อันมีสาหตุมาจากความขัดแย้งทางการเมือง
ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพหรือความขัดแย้งภายในกองทัพเอง โดยงานกลุ่มนี้จะกล่าวถึงปัจจัยห รือ
บริบททางการเมืองที่ท าให้กองทัพท ารัฐประหาร และผลกระทบทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการท า
รัฐประหาร งานศึกษาที่ส าคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ วิทยานิพนธ์สาขารัฐศาสตร์ของสุชิน ตันติกุล “ผล
สะท้อนทางการเมืองของรัฐประหาร พ.ศ. 2490” (2517), วิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์ของเฉลิม 
มลิลา “รัฐประหาร พ.ศ. 2500 ในประเทศไทย” (2518), ชัยอนันต์ สมุทวณิช “บทบาทของทหารใน
การเมืองไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีการด ารงต าแหน่งสมาชิกรัฐสภา 2475-2520” (2521), สุจิต บุญบง-
การ “การแทรกแซงทางการเมืองของทหารไทย” (2521), สุรชาติ บ ารุงสุข “ทหารกับประชาธิปไตย
ไทย : จาก 14 ตุลา สู่ปัจจุบันและอนาคต” (2541), มานะ รัตนโกเศศ “การใช้ก าลังทหารเพ่ือพัฒนา
การเมืองในประเทศไทย” (2523), Surachart Bamrungsuk “United States foreign policy and 
Thai military rule, 1947-1977” ( 1 9 88 ) ,  Surachart Bamrungsuk “From Dominance to 
Power Sharing : The Military and Politics in Thailand” (1999) และ Charupat Ruangsuwan 
“The use of military forces for national development in Thailand” (1977) เป็นต้น 
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1.7.4 กลุ่มงานศึกษาบทบาททางการเมืองของผู้น าทหาร เป็นการศึกษาบทบาททาง
การเมืองของผู้น าทหารที่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงหลังการปฏิวัติสยาม 2475 งานกลุ่มนี้
กล่าวถึงภูมิหลัง การเข้าสู่อ านาจ ผลงานในรัฐบาล และปัญหาด้านต่างๆ ในช่วงเป็นรัฐบาลของผู้น า
ทหาร งานศึกษาที่ส าคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ วิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์ของประชัน รักพงษ์ 
“การศึกษาบทบาททางการเมืองในระบบรัฐสภาของรัฐบาลทหารและรัฐบาลพลเรือนในประเทศไทย 
(พ.ศ. 2481-2500)” (2520), วิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์ของรัศมี ชาตะสิงห์ “บทบาทของพล
เอกพระยาพหลพลพยุหเสนาในฐานะนายกรัฐมนตรีในระยะหกปีแรกของการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง (พ.ศ. 2476-2481)” (2521), วิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์ของเทียมจันทร์ อ่ าแหวว 
“บทบาททางการเมืองและการปกครองของจอมพล ป.พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2475-พ.ศ. 2487)” 
(2521), วิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์ของแสงเดือน ไสยวงศ์ “การขึ้นสู่อ านาจทางการเมืองของ
นายพันเอกหลวงพิบูลสงคราม (พ.ศ.2469-2481)” (2534), วิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์ของธ ารง
ศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ “บทบาททางการเมืองของจอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2506-2516” (2551), 
วิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์ของวรรธิกา ตันติรัตน์ไพศาล “กระบวนการเสริมสร้างอ านาจทาง
การเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์” (2532), และทักษ์ เฉลิมเตียรณ “การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์
แบบเผด็จการ” (2548) เป็นต้น 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่างานที่ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงกองทัพบกส่วนใหญ่
มักศึกษาใน 2 ช่วงเวลา คือสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช์และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กล่าวคือการศึกษา
การปรับปรุงกองทัพบกในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ให้ความส าคัญกับบทบาทของพระมหากษัตริย์
ในการสร้างกองทัพให้ทันสมัยเพ่ือใช้รับมือกับปัญหาการเมืองภายในและภัยคุกคามจากประเทศเจ้า
อาณานิคมตะวันตก ส่วนการศึกษาการปรับปรุงกองทัพบกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้ความ 
ส าคัญกับการร่วมมือทางการทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐอเมริกา ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้ท าให้เห็นช่องว่างของการศึกษาการปรับปรุงกองทัพบก ที่ยังไม่มี
งานศึกษาในช่วง พ.ศ. 2475-2490 ซึ่งถือเป็นช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อที่ส าคัญทางการเมืองและมีผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงมากมายกับกองทัพบก แม้ว่าจะมีงานศึกษาจ านวนหนึ่งกล่าวถึงการปรับปรุงกองทัพ
ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ว่าเป็นช่วงของการปฏิรูปกองทัพที่ส าคัญ ทั้งในแง่การขยายขนาดกองทัพ การ
วางรากฐานทางความคิดแบบชาตินิยม-ทหารนิยม รวมถึงการเปิดทางให้กองทัพมีบทบาทในการเป็น
ตัวแสดงหลักทางการเมือง แต่ยังไม่มีการศึกษาการปรับปรุงและปฏิรูปกองทัพในช่วงเวลานี้อย่าง
ละเอียด ซ่ึงงานวิจัยนี้พยายามเติมเต็มการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ด้วยการศึกษาใน
ประเด็นนี้ 
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บทที่ 2 
กองทัพคณะราษฎร: การปรับปรุงกองทัพบกในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง  

(พ.ศ. 2475-2476) 
 
 
 “...เป็นความจริงที่ในหลวงรัชกาลที่ 7 มิได้แสดงความสามารถที่จะแก้ไขงานของชาติให้

รุ่งเรืองขึ้นได้ มุ่งแต่จะฟ้ืนฐานะของเจ้าที่ตกต่ ามาแต่ครั้งรัชกาลที่ 6 ให้รุ่งเรืองขึ้น โดย
จะเห็นได้ว่ามีการแต่งตั้งเจ้ากันหนักมือ จนในสุดท้ายต าแหน่งใหญ่ๆ และส าคัญท้ังหมด
ต้องอยู่ในมือของเจ้า ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งการระวังรักษาเก้าอ้ีพระเจ้าแผ่นดินในตัว 
ความจริงไม่เป็นการเสียหายอะไรถ้าตั้งเจ้าที่เฉียบแหลม สามารถท าหน้าที่ส าคัญ แต่
การณ์มิได้เป็นเช่นนั้น ดูสักแต่ว่าเป็นเจ้าละก็ตั้งได้โดยไม่จ ากัดเสียเลย”30 

                  การปฏิรูปการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผลมาจาก
ปัญหาการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ คือการขาดเสถียรภาพหรือความมั่นคง
ของฐานะพระมหากษัตริย์และภัยคุกคามจากประเทศเจ้าอาณานิคมตะวันตก แต่การปฏิรูปการทหาร
ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 หรือต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมุ่งเน้น
เพ่ือแก้ไขปัญหาการเมืองภายในเป็นหลัก โดยในปี พ.ศ. 2414 ได้ตั้งหน่วยทหารของพระมหากษัตริย์
หรือที่เรียกว่า “กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์” ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากทหารมหาดเล็กไล่
กา ซึ่งล้วนเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ยังทรงพระเยาว์ที่ได้รับการอบรมและฝึกหัดทหารสมัยใหม่แบบ
อังกฤษ31 รวมทั้งได้รับการปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์ให้มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์32 
ต่อมาภายหลังสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ถึงแก่พิราลัยเมื่อ พ.ศ. 242533 

                                           
30 นรนิติ เศรษฐบุตร และ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บันทึกพระยาทรงสุรเดช, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: แพร่

พิทยา, 2527), 24. 
31 ดูเพิ่มเติม ต านานทหารมหาดเล็ก ใน พิมพ์ถวายสนองพระคุณในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก 

พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ ณ พระเมรุวัดเบญจมบพิตร วันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2496  (พระ
นคร: ประชาช่าง, 2496), 1-7. 

32 ดูเพิ่มเติม ภารดี มหาขันธ์, “การปฏิรูปการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2518), 107. 

33 ปิยนาถ นิโครธา, “บทบาทของเสนาบดีแห่งตระกูลบุนนาคในการปกครองประเทศสยามตั้งแต่รัชกาลที่ 
1 ถึงต้นรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตน์โกสินทร์ (พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2416),” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, แผนกวิชา
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513), 459-461. 
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และการเสด็จทิวงคตของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ (วังหน้า) เมื่อ พ.ศ. 242834 ส่งผลให้สถานะ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความม่ันคงและสามารถควบคุมก าลังทหารได้ทั้งหมด 
จะเห็นว่าภายหลังจากกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จทิวงคตได้มีการรวมทหารวังหน้าเข้ากับทหาร
วังหลวง35  

การที่สถานะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความมั่นคงท าให้ทรง
สามารถด าเนินการปรับปรุงและขยายกิจการทหารอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2430 มีการจัดหน่วย
ทหารสมัยใหม่หรือแบบตะวันตกได้ทั้งสิ้น 9 กรม แบ่งเป็นกรมทหารบก 7 กรมและกรมทหารเรือ 2 
กรม ให้กรมทหารทั้ง 9 กรมเป็นอิสระต่อกันและขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์36 อย่างไรก็ตาม การ
ก าหนดให้กรมทหารทั้ง 9 กรมเป็นอิสระต่อกันกลับกลายเป็นปัญหาด้านการบริหารจากความไม่เป็น
เอกภาพ ท าให้ในปีเดียวกันนี้ทรงโปรดให้ตั้ง “กรมยุทธนาธิการ” เพ่ือเป็นกรมกลางและรวมราชการ
ทหารบกและทหารเรือเข้าด้วยกัน และได้ทรงตั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเป็น      
ผู้บัญชาทหารทั่วไปท าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชากรมทหารบกและกรมทหารเรือ37 นอกจากนี้ได้ตั้ง
ต าแหน่งเจ้าพนักงานใหญ่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาทหารทั่วไป 4 ต าแหน่ง ได้แก่ เจ้าพนักงานใหญ่
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เจ้าพนักงานใหญ่ผู้บัญชาการใช้จ่าย เจ้าพนักงานใหญ่ผู้บัญชาการ
ยุทธภัณฑ์ และเจ้าพนักงานใหญ่ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ38  

                                           
34 พระบวรราชประวัติ ใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าหญิงสุภางค์ภักตร ไชยันต์ ต.จ. 

ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 21 กุมภาพันธ์ 2506 (พระนคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลัย, 2506), 52. 
35 กรมยุทธการทหารบก, เอกสารประวัติศาสตร์ พระราชบัญญัติ-ข้อบังคับ-ค าสั่งที่ส าคัญ พ.ศ. 2430-

2433 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2515), ง. 
36 กรมทหารบก ได้แก่ กรมทหารมหาดเล็ก กรมทหารรักษาพระองค์ กรมทหารล้อมวัง กรมทหารน่า กรม

ทหารฝีพาย กรมทหารปืนใหญ่ และกรมทหารช้าง ส่วนกรมทหารเรือ ได้แก่ กรมทหารเรือพระที่นั่งเวสาตรี (กรม
ทหารปืนแคตลิง) และกรมอรสุมพล (มีเรือรบ เรือพระที่นั่งกลไฟ และทหารมะรีน) ดูเพิ่มเติม ประวัติกระบวนการ
ยุติธรรมทหาร ใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลโท สุข เปรุนาวิน ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัด
เทพศิรินทราวาส (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ, 2514), 15. 

37 ผู้บัญชาทหารทั่วไป หรือ Commander in Chief ซึ่งในปัจจุบันใช้เรียกต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก 
แต่ผู้บัญชาทหารทั่วไปท าหน้าที่คล้ายเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเพราะเป็นต าแหน่งที่ต้องปกครองทั้งทหารบกและ
ทหารเรือ โดยในช่วงแรกได้โปรดเกล้าให้พล.อ.พระเจ้าน้องยาเธอ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช เป็น
ผู้แทนผู้บัญชาทหารทั่วไป ดูเพิ่มเติม เรื่องเดียวกัน, 3. 

38 กรมยุทธการทหารบก, เอกสารประวัติศาสตร์ พระราชบัญญัติ-ข้อบังคับ-ค าสั่งที่ส าคัญ พ.ศ. 2430-
2433, 4-5. 
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ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2433 ได้มีการปรับปรุงกรมยุทธนาธิการด้วยการยกฐานะขึ้นเป็นกระ
ทรวงยุทธนาธิการ เพ่ือให้เหมาะสมกับการขยายตัวของกิจการทหารภายหลังชัยชนะในการปราบฮ่อ
เมื่อช่วงปลาย พ.ศ. 2431 โดยการตราพระราชบัญญัติเพิ่มเติมจัดการกรมยุทธนาธิการ ร.ศ.109 ส่งผล
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในกระทรวงยุทธนาธิการจากที่เคยมีเฉพาะราชการฝ่ายทหาร ได้มีการ
เพ่ิมราชการฝ่ายพลเรือนเข้าไปด้วย ซึ่งราชการฝ่ายทหารจะเป็นส่วนก าลังรบของทหารบกและ
ทหารเรือทั้งหมด ส่วนราชการฝ่ายพลเรือนจะเป็นส่วนกลางท าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการหรือสนับสนุน39 
ส าหรับการบังคับบัญชาได้ก าหนดให้เสนาบดีว่าการยุทธนาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาของฝ่ายพลเรือน 
ส่วนฝ่ายก าลังรบอยู่ในอ านาจบังคับบัญชาของจอมพล (แม่ทัพสูงสุด) ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงด ารงต าแหน่งนี้ รวมทั้งได้ตั้งต าแหน่งเจ้าพนักงานใหญ่ผู้จัดการ
ทหารบกทหารเรืออีก 2 ต าแหน่ง คือผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารเรือ อันเป็นต าแหน่ง
ในบังคับบัญชาโดยตรงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ราชการทั้งหมดในกรมทหารบกและกรมทหารเรือตามล าดับ40 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงด าเนินการปฏิรูประบบการปกครอง
ประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2435 มีการจัดระบบการปกครองส่วนกลางออกเป็น 12 กระทรวง ส่งผลให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงยุทธนาธิการคือถูกลดฐานะลงเป็นกรมยุทธนาธิการและให้รับผิดชอบ
เฉพาะราชการฝ่ายทหารบก เนื่องจากมีการโอนกรมทหารเรือให้ขึ้นกับกระทรวงกลาโหมซึ่งรับผิดชอบ
ปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้ ส่วนต าแหน่งเสนาบดีว่าการยุทธนาธิการถูกเปลี่ยนเป็นผู้บัญชาการกรม
ยุทธนาธิการแต่มีฐานะเทียบเท่าต าแหน่งเสนาบดี41 อย่างไรก็ตาม แม้การปรับปรุงกิจการทหารในช่วง

                                           
39 เรื่องเดียวกัน, 106. 
40 ต าแหน่งจอมพลถูกตั้งขึ้นพร้อมกับการยุบต าแหน่งผู้บัญชาทหารทั่วไป และก าหนดให้สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมารปฏิบัติหน้าที่จอมพลสนองพระองค์แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกรณีที่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมารยังทรงพระเยาว์อยู่ไม่ต้องให้มีผู้ท าการแทนเหมือนอย่างกรณีต าแหน่ง
ผู้บัญชาทหารทั่วไป ซึ่งการตั้งต าแหน่งจอมพลเป็นการควบคุมก าลังทหารอย่างรัดกุมของพระบาทสมเด็จพระจลุจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัว แม้กรมทหารบกและกรมทหารเรือจะอยู่ในโครงสร้างของกระทรวงยุทธนาธิการแต่การบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสั่งการใช้ก าลังทหาร กล่าวคือผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการ
ทหารเรือไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเสนาบดีกระทรวงยุทธนาธิการ แต่อยู่ในฐานะที่ต้องท างานร่วมกันในการพิจารณา
และตัดสินใจในราชการส าคัญของกระทรวงยุทธนาธิการ เพื่อท าความเห็นกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ดูเพิ่มเติม เรื่องเดียวกัน, 107-113. 

41 ราชกิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการ ประกาศจดัปันหน้าที่กระทรวงกลาโหม มหาดไทย,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2437/039/306.PDF (สืบค้นเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559). 
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ต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือช่วงก่อนวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 จะมีการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นทั้งฝ่ายก าลังรบและฝ่ายสนับสนุน (พลเรือน) ก็ตาม แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
ท าให้การด าเนินการจัดหน่วยทหารในกรุงเทพฯ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ42 ซึ่งในปี พ.ศ. 2435 
กระทรวงกลาโหมมีก าลังทหารฝ่ายรบประจ าการในกรุงเทพฯ เพียง 973 คน43 นอกจากนี้ในการจัด
หน่วยทหารแบบสมัยใหม่ยังด าเนินการอยู่เฉพาะหน่วยทหารในกรุงเทพฯ เท่านั้น44  

ภายหลังความพ่ายแพ้ต่อกองทัพฝรั่งเศสในวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 (พ.ศ. 2436) ท าให้
รัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้พยายามปรับปรุงกิจการทหารขึ้นใหม่เพ่ือสร้างกองทัพแห่งชาติที่
สามารถป้องกันประเทศได้อย่างแท้จริง โดยเริ่มจากในปี พ.ศ. 2437 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของ
กระทรวงกลาโหมให้รับผิดชอบเฉพาะราชการทหารหรือกองทัพเพียงอย่างเดียว45 ในส่วนของการจัด
ก าลังทหารบกได้มีการวางแผนและเตรียมการขยายก าลังทหารบกออกเป็นหลายกองทัพและตั้งเป็น
กองทหารประจ ามณฑลตามการแบ่งเขตปกครองมณฑล รวมทั้งตั้งผู้บัญชาการทหารให้รับผิดชอบ
กองทหารประจ ามณฑลเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการปกครองแบบรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางที่ต้องมี
ข้าราชการจากกรุงเทพฯ ไปประจ ายังหัวเมืองหรือภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้การที่ขยายก าลังทหารบก
ออกเป็นหลายกองทัพและมีผู้บัญชาการทหารประจ าแต่ละกองทัพ ส่งผลให้ต าแหน่งผู้บัญชาการ
ทหารบกต้องถูกยุบลง ส่วนต าแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือที่ไม่ถูกยุบเนื่องจากกองทัพเรือจัดก าลังเป็น
กองทัพเดียวและตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ46  

 ภายหลังการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2453 ได้มีพระบรมราโชบายที่ให้ความส าคัญกับการรักษาความมั่นคงของประเทศ

                                           
42 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5ก.13.2/8 เรื่อง สมเด็จกรมพระภาณุพันธุวงษ์วรเดช กราบบังคมทูล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (15 เมษายน 2435) อ้างถึงใน ภารดี มหาขันธ,์ 151. 
43 เรื่องเดียวกัน, 162. 
44 ในการส่งก าลังพลไปป้องกันราชอาณาเขตชายแดนจากการรุกรานของฝรั่งเศสของรัฐบาลสมบูรณาญา 

สิทธิราชย์ในช่วงวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ก าลังพลส่วนใหญ่มาจากการเกณฑ์คนตามเมืองต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงมหาดไทย จ านวน 6,000 คน ส่วนก าลังทหารบกของกรมยุทธนาธิการที่ส่งไปจากกรุงเทพฯ จ านวน 
695 นาย ดูเพิ่มเติม หลวงสาครคชเขตร, เหตุสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและจดหมายเหตุฝรั่งเศสยึดเมือง
จันทบุรี (พ.ศ.2436-2447) (พระนคร: ไทยอักษรกิจ, 2483), 7-27. 

45 หัวเมืองฝ่ายใต้ที่กระทรวงกลาโหมเคยรบัผิดชอบได้ถูกโอนให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง 
มหาดไทย ส่วนกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบเฉพาะราชการของทหารบกและทหารเรือ ดูเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา, 
“พระบรมราชโองการ ประกาศจดัปันหน้าที่กระทรวงกลาโหม มหาดไทย,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2437/039/306.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559). 

46 ดูเพิ่มเติม ภารดี มหาขันธ์, 194-198. 
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โดยเฉพาะการถูกรุกรานจากประเทศเจ้าอาณานิคมตะวันตก ท าให้กองทัพได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณมากเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.3 หรือ 1 ใน 4 ของงบประมาณแผ่นดิน 47 
ส่งผลให้การด าเนินการปรับปรุงกองทัพที่ได้วางแผนและด าเนินการไว้ตั้งแต่ช่วงปลายรัชสมัยพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2453 ได้มี
ประกาศยกเลิกกรมยุทธนาธิการและให้กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบบังคับบัญชาเฉพาะฝ่ายทหารบก 
ส่วนกรมทหารเรือให้แยกออกจากกระทรวงกลาโหมและยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวงทหารเรือ 
นอกจากนี้ให้ตั้งสภาเพ่ือเป็นที่ประชุมร่วมระหว่างเสนาบดีและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวง 
กลาโหม กระทรวงทหารเรือ และกระทรวงอ่ืนๆ ที่มีราชการเกี่ยวข้อง48 

เมื่อกระทรวงกลาโหมถูกก าหนดให้รับผิดชอบเฉพาะราชการฝ่ายทหารบก ได้มีการ
ด าเนินการปรับปรุงกองทัพบกตามแผนงานที่วางไว้ คือการขยายโครงสร้างกองทัพบกให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งในแผนการขยายกองทัพบกที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนคร
ไชยศรีสุรเดชเคยตั้งโครงการไว้ในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการ
จัดก าลังของกองทัพบกออกเป็น 10 กองพล แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสนอให้
จัดเป็น 3 กองทัพ กองทัพละ 3 กองพล และอีก 1 กองพลอิสระ49 ภายในกองพลแบ่งหน่วยทหาร
ออกเป็นกรมทหาร กองพันทหาร กองร้อย หมวด และหมู่ตามล าดับ50 ส าหรับสายการบังคับบัญชาได้
มีการออกกฎลักษณะปกครองและระเบียบภายในส าหรับกองทัพบก โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามี
อ านาจตามล าดับคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (จอมทัพบก) เสนาบดีกระทรวงกลาโหม แม่ทัพ ผู้
บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด และผู้บังคับหมู่  
ส่วนการบังคับบัญชาทหารที่ไม่ได้อยู่ในกรมทหารได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีอ านาจตามล าดับคือ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (จอมทัพบก) เสนาบดีกระทรวง กลาโหม หัวหน้ากรมที่ขึ้นตรงต่อ
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม เจ้ากรม หัวหน้าแผนก แม่กอง และนายหมวด51 

                                           
47 แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2394-2475,” 

(วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, แผนกวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2519), 240. 

48 ราชกิจจานุ เบกษา , “พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้ งกระทรวงทหารบก ทหา รเรือ ,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/A/47.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559). 

49 แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, 255. 
50 ราชกิจจานุเบกษา, กฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหม,” 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2455/A/24.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559). 
51 เรื่องเดียวกัน 
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ข้อสังเกตประการหนึ่งในการปรับปรุงกองทัพบกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวคือการปรับปรุงหรือขยายกองทัพบกที่ให้ความส าคัญในเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ จะ
เห็นว่าแม้จะมีการขยายโครงสร้างกองทัพบกออกเป็น 3 กองทัพ 10 กองพล แต่จะเป็นกองทัพโครง
หรือกองพลโครงเป็นส่วนใหญ่ เพราะไม่มีก าลังทหารเพียงพอในการบรรจุเข้าตามอัตราโครงสร้างของ
หน่วยทหาร ซึ่งในข้อ 24 ของกฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้ระบุสถานะก าลังพลของกองทัพบกว่า
การจัดก าลังทหารในแต่ละหน่วยไม่เท่ากัน เช่น บางกรมทหารมีก าลังพลในบังคับบัญชาหลายกองพัน 
หรือบางกรมทหารมีก าลังพลเพียงกองพันเดียวและผู้บังคับการกรมต้องเป็นผู้บังคับกองพันด้วย 52 
นอกจากนี้ในหนังสือกราบบังคมทูลของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถที่ทรงไม่เห็น
ด้วยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะทรงตั้งหน่วยทหารในมณฑลปักษ์ใต้ เนื่องจากเห็น
ว่าการจัดก าลังเป็นกองทัพและกองพลที่ด าเนินการมาก่อนหน้านี้ไม่ได้มาตรฐานและเป็นเพียงกองพล
หลอก หากมีการตั้งหน่วยทหารขึ้นในมณฑลปักษ์ใต้จะต้องแบ่งก าลังทหารจากมณฑลต่างๆ ไป
ประจ าการด้วย ซึ่งเป็นการกระจายก าลังทหารมากเกินไปและจะท าให้การปกป้องเมืองหลวงลดความ
เข้มแข็งลง53 

การเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1 ของกองทัพบกไทยและกลายเป็นประเทศ
ฝ่ายผู้ชนะสงคราม รวมทั้งได้กลายเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติที่มีฐานะเท่าเทียมกับประเทศเจ้าอาณา
นิคมอย่างอังกฤษและฝรั่งเศส ท าให้ความเสี่ยงที่จะถูกเจ้าอาณานิคมสองประเทศนี้รุกรานลดน้อยลง 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าท่ัวโลกภายหลังสงครามกลายและปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณที่
มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ติดต่อกันในช่วง 4 ปี สุดท้ายของปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวกลายเป็นความเสี่ยงส าคัญต่อความม่ันคงของรัฐบาล54 เนื่องจากสถานะการเงินของพระคลัง
มหาสมบัติตกอยู่ในสภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง จนในช่วงเริ่มต้นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปก 
เกล้าเจ้าอยู่หวั รัฐบาลได้ออกนโยบายการใช้มาตรการตัดทอนงบประมาณรายจ่ายลงให้เข้าสู่ดุลยภาพ 

                                           
52 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือการจัดหน่วยทหารไม่สอดคล้องตามล าดับต าแหน่งในสายการบังคับบัญชา 

คือกองพันทหารไม่จ าเป็นต้องขึ้นกับกรมทหารเสมอไปแต่สามารถขึ้นตรงกับกองพลได้โดยตรง ท าให้ในการขยาย
ก าลังรบเป็นกองพลมีทั้งขยายจากกรมทหารและขยายจากกองพันทหาร ดูเพิ่มเติม เรื่องเดียวกัน 

53 ตามความเห็นของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ การจัดก าลังเป็น 10 กองพลของ
กองทัพไทยหากจัดตามมาตรฐานกองพลอย่างกองทัพนานาประเทศจะจัดได้เพียง 4-5 กองพลเท่านั้น ดูเพิ่มเติม 
แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, 263. 

54 ราชกิจจานุเบกษา, “ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เรื่อง ฐานะการเงินของประเทศ ,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/A/4.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561). 
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ผลจากมาตรการตัดทอนงบประมาณของรัฐบาลได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกระทรวง
ฝ่ายป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งเป็นกระทรวงที่รัฐบาลให้ความส าคัญในการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
นับตั้งแต่หลังวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 เป็นต้นมา แต่เมื่อรัฐบาลต้องประสบกับปัญหาความมั่นคงจาก
เศรษฐกิจและประเทศไม่ได้อยู่ในสภาวะสงครามหรือเสี่ยงต่อการถูกรุกราน ความส าคัญด้านการทหาร
ย่อมต้องลดลงตามฐานะของประเทศ ท าให้กองทัพจ าเป็นต้องปรับลดขนาดกองทัพให้เหมาะสมกับ
งบประมาณที่ลดลง โดยใช้มาตรการลดรายจ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยุบต าแหน่ง การยุบกองทหาร 
การปลดทหารออกจากประจ าการ การตัดเงินเดือน หรือการลดต าแหน่ง โดยในปี พ.ศ. 2469 รัฐบาล
ได้ด าเนินการปลดข้าราชการออกจากราชการ จ านวน 712 คน แบ่งเป็นกรมราชเลขาธิการ 9 คน 
กระทรวงทหารเรือ 82 คน กระทรวงมุรธาธร 15 คน และกระทรวงกลาโหม 606 คน55 จะเห็นว่าใน
การปลดข้าราชการออกจากราชการในครั้งนั้นกระทรวงกลาโหมได้รับผลกระทบมากที่สุดและทหารที่
ถูกปลดส่วนใหญ่เป็นทหารชั้นผู้น้อยหรือระดับปฏิบัติการตั้งแต่ผู้บังคับหมวดลงไป 

การปลดนายทหารบกจ านวนมากออกจากประจ าการเมื่อปี พ.ศ. 2469 ซึ่งส่วนใหญ่ถูก
ปลดจากการยุบต าแหน่งออกจากโครงสร้างกองทัพ แต่น่าสังเกตว่าโครงสร้างกองทัพบกกลับไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ซ่ึงสาเหตุหนึ่งน่าจะเป็นเพราะต าแหน่งที่ถูกยุบส่วนใหญ่เป็นระดับปฏิบัติการ จนใน
ปี พ.ศ. 2470 เมื่อรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าได้จึงได้ด าเนินการปรับปรุง
โครงสร้างและลดขนาดกองทัพให้เล็กลงแทนการปลดนายทหารออกจากประจ าการ ซึ่งในขณะนั้น
กองทัพบกจัดก าลัง 3 กองทัพ กองทัพละ 3 กองพลและ 1 กองพลอิสระ โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ได้ยุบหน่วยทหารระดับกองทัพลง 1 กองทัพ คือ
กองทัพที่ 3 และยุบกองพลในกองทัพที่ 3 ไปรวมกับกองพลที่อยู่ในกองทัพที่ 1 และ 2 ท าให้การ
ปรับปรุงกองทัพครั้งที่ 1 มีการจัดก าลังแบ่งเป็น 2 กองทัพ กองทัพละ 3 กองพล เพราะการยุบ
กองทัพและยุบรวมบางกองพลเข้าด้วยกันส่วนใหญ่เป็นการยุบหน่วยทหารที่เป็นกองบัญชาการ ส่วน
หน่วยทหารระดับกรมทหารและกองพันทหารยังมีจ านวนเท่าเดิม56  

                                           
55 ราชกิจจานุเบกษา, “ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ว่าด้วยจ านวนข้าราชการกระทรวงทบวง

การต่างๆ ที่ต้องปลดออกจากราชการ ,” http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/1230.PDF 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561). 

56 การปรับปรุงกองทัพครั้งที่ 1 ได้ยุบกองทัพที่ 3 ซึ่งมี 3 กองพล ได้แก่ กองพลที่ 5 (มณฑลนครราชสีมา) 
กองพลที่ 9 (มณฑลปราจีนบุรี) และกองพลที่ 10 (มณฑลอิสานและอุดร) โดยโอนกองพลที่ 9 มาอยู่ในกองทัพที่ 1 
แล้วรวมกองพลที่ 2 (มณฑลนครไชยศรี) เข้ากับกองพลที่ 1 (มณฑลกรุงเทพ) ส าหรับกองพลที่ 4 อิสระ (มณฑล
กรุงเทพ) โอนเข้ามาอยู่ในกองทัพท่ี 1 ส่วนกองพลที่ 5 และกองพลที่ 10 โอนมาอยู่ในกองทัพที่ 2 แล้วรวมกองพลที่ 
10 เข้ากับกองพลที่ 5 ให้กองพลที่ 3 (มณฑลกรุงเก่า) รวมเข้ากับกองพลที่ 6 (มณฑลนครสวรรค์) และให้กองพลที่ 8 
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การปรับปรุงกองทัพครั้งที่ 2 เกิดข้ึนในช่วงต้นปี พ.ศ. 2471 ได้มีการลดขนาดกองทัพลง
อย่างมาก โดยมีการบางกองพลในกองทัพที่ 1 และกองทัพที่ 2 ให้เหลือกองทัพละ 2 กองพล และยุบ
กรมทหารในกองพลให้เหลือ 3 กรมทหาร คือ 2 กรมทหารราบ และ 1 กรมทหารปืนใหญ่ ส่วนกรม
ทหารม้าและกรมทหารช่างที่ข้ึนตรงกับกองทัพถูกยุบให้เหลืออย่างละ 1 กรมในแต่ละกองทัพ57 

ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบกครั้งที่ 2 เพียงปีเดียว รัฐบาลต้องประสบ
ปัญหาด้านการเงินจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลกครั้งใหญ่ (Great Depression) เมื่อปี พ.ศ. 2472 
ส่งผลให้สถานะการเงินในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติตกอยู่ในขั้นวิกฤติ รัฐบาลจัดเก็บรายได้ปี พ.ศ. 
2473 ต่ ากว่า พ.ศ. 2472 จ่านวน 11,784,422 บาท58 ส่งผลให้งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2474 
รัฐบาลมีรายได้สูงกว่ารายจ่ายเพียง 461,734 บาท59 ดังนั้นรัฐบาลจ าเป็นจะต้องเพ่ิมมาตรการตัด
รายจ่ายเพ่ิมอีกหลายอย่าง เช่น การลดเงินเดือนข้าราชการระดับสูง การงดข้ึนเงินเดือนประจ าปี การ
งดแต่งตั้งต าแหน่งใหม่ และการยกเลิกตั้งงบประมาณแบบเหมาของกองทัพ ซึ่งกระทรวงกลาโหมและ
กระทรวงทหารเรือเป็นหน่วยงานราชการที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เพราะทั้งสองกระทรวงถูกตัด
ทอนงบประมาณ พ.ศ. 2474 รวมกันเป็นเงิน 3 ,400,000 บาท หรือร้อยละ 42.4 ของงบประมาณ
รายจ่ายที่ถูกตัดทอนทั้งหมด60 

ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2474 สถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ ายังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น  
รายจ่ายงบประมาณแผ่นดินครึ่งปีแรกขาดดุลถึง 18 ล้านบาท ยอดเงินในพระคลังมหาสมบัติของ

                                           
(มณฑลพายัพ) รวมเข้ากับกองพลที่ 7 (มณฑลพิษณุโลก) กล่าวโดยสรุปผลจากการปรับปรุงกองทัพบกครั้งที่ 1 แบ่ง
ก าลังเป็น 2 กองทัพ คือ กองทัพที่ 1 ได้แก่ กองพลที่ 1 (มณฑลกรุงเทพ) กองพลที่ 4 (มณฑลกรุงเทพ) และกองพล
ที่ 9 (มณฑลปราจีนบุรี) ส่วนกองทัพที่ 2 ได้แก่ กองพลที่ 5 (มณฑลนครราชสีมา) กองพลที่ 6 (มณฑลนครสวรรค์) 
และกองพลที่  7 (มณฑลพิษณุโลก) ดูเพิ่มเติม จิตราภรณ์ ไชยกัณฑา , “การจัดราชการทหารในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2477),” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, แผนกวิชา
ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521), 120-121. 

57 เรื่องเดียวกัน, 125. 
58 ราชกิจจานุเบกษา, “แจ้งความกระทรวงพระคลังมหาสมบตัิ เรื่อง งบประมาณประจ่า พ.ศ. 2474,” 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/D/4793.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561). 
59 ราชกิจจานุเบกษา, “พระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2474,” 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/A/511.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561). 
60 มยุรี นกยูงทอง, “ปัญหาเศรษฐกิจของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2468-

2477),” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2520), 107-110. 
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เดือนกรกฎาคมคงเหลือ 54,707,112 บาท ลดลงจากเดือนมิถุนายนเป็นจ านวน 3,827,983 บาท61 
ท าให้รัฐบาลต้องด าเนินการตัดรายจ่ายเพ่ิมในช่วงปลายปี พ.ศ. 2474 และกลายเป็นสาเหตุหลักที่ท า
ให้รัฐบาลต้องรวมกระทรวงทหารเรือเข้ากับกระทรวงกลาโหมเมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 247462 อย่างไรก็
ตาม การรวมราชการของกระทรวงทหารเรือเข้ากับกระทรวงกลาโหมภายใต้การบังคับบัญชาของ
เสนาบดีกระทรวงกลาโหมแทบไม่มีผลต่อโครงสร้างและกิจการของกองทัพ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
การรวมกรมกองฝ่ายธุรการของทั้งสองกระทรวงเข้าด้วยกัน63 ท าให้การลดรายจ่ายของกองทัพเกิดขึ้น
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

สถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงปลายปี พ.ศ. 2474 ยังไม่มีแนวโน้มจะดีขึ้น ยอดเงิน
ในพระคลังมหาสมบัติของเดือนมีนาคมคงเหลือ 50,788,144 บาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์จ านวน 
5,339,166 บาท64 ส่วนรายได้ด้านต่างๆ ของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2474 ลดลงเกือบทุกด้าน ท าให้การ
จัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลมีงบประมาณรายได้จ านวน 75,864,000 บาท ต่ ากว่า
ยอดงบประมาณรายได้ พ.ศ. 2474 ถึง 19,944,713 บาท65 ซ่ึงปัญหาการขาดดุลงบประมาณที่เกิดขึ้น
ติดต่อกันมาจนถึง พ.ศ. 2474 กลายเป็นปัจจัยส าคัญที่บีบบังคับให้รัฐบาลต้องเพ่ิมมาตรการตัด
รายจ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือให้การจัดท างบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2475 เข้าสู่ดุลยภาพ ซึ่ง
กระทรวงกลาโหมยังคงเป็นหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เพราะนอกจากจะถูกรัฐบาลน าเงิน
สะสมของกองทัพไปใช้จ่ายในราชการทั่วไปแล้ว66 ยังต้องถูกตัดรายจ่ายให้เทียบเท่ากระทรวงอ่ืน 
เพราะในขณะนั้นรัฐบาลไม่ได้ท าสงครามกับข้าศึกแต่ก าลังท าสงครามกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า ดังนั้น 

                                           
61  ราชกิจจานุเบกษา , “ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ยอดเงินพระคลังฯ คงเหลือวันที่ 1 

กรกฎาคม 2474,” http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/D/1898.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

62 ราชกิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการ ประกาศรวมกระทรวงทหารเรือเข้ากับกระทรวงกลาโหม,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/A/394.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561). 

63 จิตราภรณ์ ไชยกัณฑา, 229. 
64 ราชกิจจานุเบกษา, “ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ยอดเงินพระคลังฯ คงเหลือวันท่ี 1 มีนาคม 

พ.ศ. 2474,” www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/D/5187.PDF (สืบค้นเมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 
2561). 

65 ราชกิจจานุเบกษา, “แจ้งความกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ค าแถลงการณ์ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2475,” www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/316.PDF (สืบค้นเมื่อ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561). 

66 มยุรี นกยูงทอง, 152-154. 

Ref. code: 25615806030044TLO



23 
 

 
 

การด าเนินนโยบายปรับปรุงกองทัพจึงต้องด าเนินการเท่าที่พอท าได้และไม่มีกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

การปรับปรุงกองทัพครั้งที่ 3 ของรัฐบาลในช่วงระยะเวลาเพียง 4 ปี ได้เริ่มด าเนินการ
ขึ้นในช่วงปลาย พ.ศ. 2474 ท่ามกลางกระแสความไม่พอใจของทหารที่มีต่อรัฐบาลในการตัดรายจ่าย
ของกองทัพโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการตัดเงินบ านาญ67 ในการประชุมคณะอภิรัฐมนตรี ครั้งที่ 
47/2474 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2474 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด ารัส
เกี่ยวกับนโยบายการปรับปรุงกองทัพบกแก่พล .ร.อ.กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร เสนาบดี
กระทรวงกลาโหมให้การตัดทอนรายจ่ายและการยุบหน่วยทหารต่างๆ เป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ 
เพราะถ้าตัดค่าใช้จ่ายหรือยุบหน่วยทหารมากเกินไปจนกองทัพไม่มีก าลังพอในการป้องกันประเทศได้ 
“…ควรยกเลิกทหารเสีย เอาเงินมาเพ่ิมต ารวจ มีแต่ทหารจ้าง...”68 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงรับสั่งให้พล.ร.อ.กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรจัดท าโครงการปรับปรุงกองทัพมาให้
คณะอภิรัฐมนตรีพิจารณา โดยให้พยายามหลีกเลี่ยงการด าเนินการที่จะไปกระทบกับหน่วยทหารที่
เป็นฝ่ายก าลังรบ 

ผลจากการปรับปรุงกองทัพครั้งที่ 3 ท าให้กรมทหารราบทุกกรมยุบกองพันทหารราบลง 
1 กองพัน คงเหลือก าลังทหารในกรมทหารราบละ 2 กองพัน ยกเว้นกรมทหารราบในกองพลที่ 1 ให้มี
ก าลังเท่าเดิมคือ 3 กองพันทหารราบ ซึ่งในภาพรวมของการปรับปรุงกองทัพครั้งที่ 3 แม้จะมีการยุบ
ก าลังทหารราบในเขตหัวเมืองต่างๆ จ านวน 6 กองพัน และมีเพียงกองพลที่ 1 กรุงเทพฯ เท่านั้นที่
ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงกองทัพ เป็นที่น่าสังเกตว่าการที่รัฐบาลพยายามรักษาก าลังทหาร
ในกรุงเทพฯ ไว้ด้วยการลดก าลังทหารในหัวเมืองลง แต่ยังคงรักษาสถานะโครงสร้างกองทัพแบบเดิม
ไว้คือมี 2 กองทัพและ 4 กองพล ส่วนหนึ่งน่าจะเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อพระบรมวงศานุวงศ์และ
นายทหารระดับสูงที่อยู่ในต าแหน่งส าคัญของกองทัพ69 เพราะหากมีการยุบกองทัพหรือกองพล
บางส่วนย่อมท าให้ต าแหน่งแม่ทัพหรือผู้บัญชาการกองพลต้องถูกยุบไปด้วย 

                                           
67 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม-ร.7.รล/1 เรื่อง เบ็ดเสร็จกรมราชเลขานุการ (2474). 
68 เรื่องเดียวกัน 
69 นายทหารระดับสูงที่ได้รับแต่งตั้งในต าแหน่งส าคัญเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2474 เช่น พล.ต.พระยา

เสนณีรงค์ฤทธิ์ จเรทหารบกเป็นผูบ้ัญชาการกองพลที่ 4, พล.ต.พระยาพิไชยสงคราม ผู้บญัชาการกองพลที่ 2 เป็น 
แม่ทัพกองทัพที่ 1, พล.ต.หม่อมเจา้ทองทีฆายุ ทองใหญ่ จเรทหารมา้เป็นผู้บญัชาการกองพลที่ 2 และพล.ต.หม่อม
เจ้าฉัตรมงคล โสณกุล จเรทหารช่างเป็นจเรทหารบก ดูเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา, “แจ้งความกระทรวงกลาโหม 
เรื่อง เลื่อนย้ายและปลดนายทหารกับตั้งราชองครักษ์เวร,” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/D/4930.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561). 
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การปรับปรุงกองทัพบกจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าตลอดช่วงปลายระบอบสมบูรณาญา 
สิทธิราชย์ รัฐบาลได้พยายามลดขนาดของกองทัพบกลงตามมาตรการตัดทอนงบประมาณรายจ่ายที่
เพ่ิมขึ้น ท าให้ต้องยุบต าแหน่งและปลดประจ าการทหารออกจ านวนมาก และกลายเป็นปัจจัยส าคัญ
ให้รัฐบาลต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายทางทหาร จากให้ความส าคัญกับการป้องกันประเทศจากการถูก
รุกราน มาเป็นการรักษาความมั่นคงภายในประเทศเป็นหลัก เห็นได้จากโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 
2474 ที่กองพลที่ 1 (กรุงเทพฯ) ซึ่งเป็นก าลังหลักในการปกป้องพระนครไม่ได้รับผลกระทบจากลด
ขนาดกองทัพ ส่วนกองพลที่ 2 (ปราจีนบุรี), กองพลที่ 3 (นครราชสีมา) และกองพลที ่4 (นครสวรรค์) 
ซึ่งเป็นก าลังทหารที่ดูแลหัวเมืองและชายแดนกลับถูกตัดก าลังทหารลงอย่างมากจนอาจมองว่าไม่มี
ก าลังทหารพอที่จะเป็นกองพลได้ เช่น กองพลที่ 3 ซึ่งมีกองบัญชาการอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา 
รับผิดชอบพ้ืนที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือและป้องกันชายแดนฝั่งอินโดจีนฝรั่งเศส แต่มีก าลังทหาร
เพียง 6 กองพันเท่านั้น คือทหารราบ 3 กองพันกับทหารปืนใหญ่ 3 กองพัน และมีจังหวัดที่มีหน่วย
ทหารตั้งอยู่เพียง 3 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี และอุดรธานี70 

ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งนอกจากปัญหาเศรษฐกิจที่มีผลต่อการปรับปรุงกองทัพของ
รัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คือสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ นับตั้งแต่
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศไทยไม่เคยถูกรุกรานหรือมีกรณีพิพาทกับรัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศส ซ่ึง
ท าให้รัฐบาลไม่ต้องวิตกกังวลกับภัยคุกคามจากภายนอกประเทศมากนักและสามารถให้ความส าคัญ
กับความม่ันคงภายในประเทศได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้การปรับปรุงกองทัพครั้งที่ 3 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 
2474 มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือรักษาก าลังทหารในกรุงเทพฯ เป็นหลัก ด้วยสภาพการณ์ของกองทัพ
ดังกล่าวนี้ได้ส่งผลโดยตรงต่อแนวทางการปรับปรุงกองทัพของคณะราษฎรภายหลังการปฏิวัติสยาม
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 
 
2.1 การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบกเพื่อสร้างกองทัพคณะราษฎร 
 

การปรับปรุงกองทัพถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของคณะราษฎรหลังการปฏิวัติสยาม 2475 
เนื่องจากกองทัพเป็นฐานอ านาจส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
รวมทั้งเป็นกลไกหลักในการรักษาความสงบมั่นคงภายในและการป้องกันประเทศ ท าให้การสร้าง
กองทัพตลอดช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้รับการปลุกฝังทางอุดมการณ์ให้จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ควบคุมกองทัพด้วยการที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใน

                                           
70 เรื่องเดียวกัน 
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ฐานะจอมทัพและแต่งตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ในต าแหน่งส าคัญทางทหาร กล่าวได้ว่ากองทัพในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ถูกสร้างให้เป็น “กองทัพพระมหากษัตริย์” ด้วยเหตุนี้คณะราษฎรจ าเป็นต้อง
เข้าควบคุมกองทัพเพ่ือใช้เป็นฐานอ านาจทางการเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่านการปกครองไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย (transition to democracy) เพราะมีเพียงการควบคุมอ านาจกองทัพเท่านั้นที่จะเป็น
หลักประกันความอยู่รอดของคณะราษฎรและระบอบการปกครองใหม่ที่เพ่ิงสถาปนาขึ้นได ้ 

วัตถุประสงค์หลักของคณะราษฎรในการปรับปรุงกองทัพช่วงแรกหลังการปฏิวัติสยาม
ไม่ใช่การท าให้กองทัพในภาพรวมให้ดีขึ้น แต่เป็นการเปลี่ยนให้ “กองทัพพระมหากษัตริย์” กลายเป็น 
“กองทัพคณะราษฎร” ซ่ึงนัยของกองทัพคณะราษฎรไม่ใช่กองทัพทั้งหมด แต่คือ “หน่วยทหารเฉพาะ
ในกรุงเทพฯ” โดยในการปรับปรุงกองทัพของคณะราษฎรมีพ.อ.พระยาทรงสุรเดช หนึ่งในผู้น า
คณะราษฎรเป็นผู้รับผิดชอบ71 และแนวทางการปรับปรุงกองทัพของพ.อ.พระยาทรงสุรเดชขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้น ท าให้เป้าหมายในการสร้าง “กองทัพคณะราษฎร” จะต้องเป็น
กองทัพที่มีโครงสร้างหรือรูปแบบที่เอ้ือให้คณะราษฎรสามารถควบคุมอ านาจและก าลังทหารส่วนใหญ่
ของกองทัพ รวมทั้งมีความเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศที่ก าลังประสบปัญหาขาด
แคลนงบประมาณ ซึ่งเงื่อนไขหรือปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการปรับปรุงกองทัพของคณะราษฎรมีอยู่
ด้วยกัน 3 ประการ คือ 

ประการแรก ข้อจ ากัดด้านสถานะของคณะราษฎรฝ่ายทหารบก ซึ่งมีนายทหารที่เป็น
สมาชิกจ านวน 34 นาย และทั้งหมดเป็นนายทหารระดับกลางในกองทัพบก แบ่งเป็นยศ พ.อ. 3 นาย 
ยศ พ.ท. 1 นาย ยศ พ.ต. 4 นาย ยศ ร.อ. 12 ยศ ร.ท. 10 นาย ยศ ร.ต. 3 นาย และยศนายดาบ 1 
นาย ส่วนนายทหารระดับผู้น าที่อยู่ในต าแหน่งคุมก าลังฝ่ายรบก่อนการปฏิวัติมีเพียง 1 นาย คือ พ.อ.
พระยาฤทธอัคเนย์ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์72 ส่วนผู้น าคณะราษฎรคนอ่ืนมา

                                           
71 ผู้วิจัยไม่สามารถค้นหาหลักฐานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับพ.อ.พระยา

ทรงสุรเดชในการปรับปรุงกองทัพบก แต่หากพิจารณาบทบาทเกี่ยวกับการปรับปรุงกองทัพบกในช่วงก่อนและหลัง
การปฏิวัติสยาม 2475 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าพ.อ.พระยาทรงสุรเดชเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง อย่างในช่วงก่อนการปฏิวัติ
สยาม พระยาทรงสุรเดชได้วางแผนปรับปรุงกองทัพบกด้วยการยุบกองทัพและกองพลทั้งหมด ดูเพิ่มเติม ประยูร 
ภมรมนตรี, ชีวิต 5 แผ่นดินของข้าพเจ้า (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2518), 75; ในช่วงหลังการปฏิวัติสยาม พ.อ.พระยา
ทรงสุรเดชเป็นผู้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหมต่อที่ประชุมคณะกรรมการราษฎรและเป็นผู้เสนอกฎหมาย
ต่อสภาผู้แทนราษฎร ดูเพิ่มเติ่ม ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. รายงานการประชุมคณะกรรมการราษฎรครั้งที่ 12. 
เรื่องประกาศก าหนดหน้าท่ีเสนาบดีกระทรวงกลาโหม (11 กรกฎาคม 2475). 

72 พ.อ.พระยาฤทธิอัคเนย์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์เมื่อวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2474 หรือประมาณ 1 ปี ก่อนการปฏิวัติสยาม 2475 
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จากต าแหน่งสายการศึกษาทั้งหมดคือ พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา รองจเรทหารบก พ.อ.พระยา
ทรงสุรเดช อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหารประจ ากรมยุทธศึกษาทหารบก พ.ท.พระประศาสน์พิทยายุทธ       
ผู้อ านวยการแผนกโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และพ.ต.หลวงพิบูลสงคราม นายทหารประจ ากรมจเร
ทหารบก73 เมื่อพิจารณาโครงสร้างกองทัพแบบเดิมจะเห็นว่าไม่มีทางที่คณะราษฎรฝ่ายทหารบกจะ
สามารถเข้าสู่ต าแหน่งส าคัญหรือต าแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ เพราะเป็นต าแหน่งที่มีอัตราชั้นยศ
นายพลขึ้นไป อีกทั้งการที่ผู้น าคณะราษฎรฝ่ายทหารบกส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในต าแหน่งคุมก าลังรบย่อม
ส่งผลต่อการยอมรับและเชื่อฟังของทหารภายในกองทัพ 

ประการที่สอง ความชอบธรรมทางการเมืองของคณะราษฎร ถือเป็นประเด็นส าคัญที่
คณะราษฎรต้องระมัดระวังในการด าเนินการต่างๆ ภายหลังการปฏิวัติ และเพ่ือไม่ให้เกิดข้อครหาว่า
เป็นการก่อการเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง จะเห็นว่าในการตั้งคณะกรรมการราษฎรหรือรัฐบาลชุด
แรก บรรดาผู้น าหรือบุคคลส าคัญของคณะราษฎรได้รับแต่งเป็นกรรมการราษฎร (รัฐมนตรี) ส่วน
ต าแหน่งส าคัญที่มีอ านาจในทางบริหารราชการอย่างประธานคณะกรรมการราษฎร (นายกรัฐมนตรี) 
และเสนาบดีกระทรวงล้วนแต่งตั้งจากข้าราชการระดับสูงในสมัยระบอบเก่าทั้งสิ้น74 แต่ประเด็นส าคัญ
อยู่ที่ต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพ หากปล่อยให้มีอ านาจ
และหน้าที่ตามเดิมย่อมเป็นอันตรายต่อคณะราษฎร ในเมื่อผู้น าคณะราษฎรไม่สามารถได้รับแต่งตั้งใน
ต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้ สิ่งที่คณะราษฎรต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนคือการลดอ านาจ
และบทบาทของเสนาบดีกระทรวงกลาโหม 

ประการที่สาม การไม่มีภัยคุกคามจากประเทศเจ้าอาณานิคม ภายหลังวิกฤตการณ์ ร.ศ.
112 เป็นต้นมา ความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากประเทศเจ้าอาณานิคมอย่าง
ฝรั่งเศสลดน้อยลงโดยเฉพาะภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจบลง จากการที่ประเทศไทยมีฐานะเป็น
ฝ่ายชนะสงครามและเป็นสมาชิกของสันนิบาตชาติที่ได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพแวร์ซายส์ 
ท าให้ประเทศไทยได้รับการรับรองให้มีสถานะเทียบเท่ากับบรรดาประเทศเจ้าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศส
และอังกฤษ ในด้านหนึ่งการที่ประเทศไทยแทบไม่ได้รับความเสียหายจากสงคราม ท าให้รัฐบาลของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสามารถปรับปรุงกองทัพจนขยายตัวอย่างรวดเร็ว และผล
จากการขยายตัวของกองทัพไทยได้สร้างความหวาดระแวงและถูกมองเป็นภัยต่อความมั่นคงของ

                                           
73 ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2475 และ 1 ปี หลังการปฏิวัติ (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543), 380-383. 
74 บุญเลอ เจริญพิภพ, ประมวญเหตุการณ์และภาพในการเปลี่ยนการปกครองของคณะราษฎร (พระนคร: 

ม.ป.พ., 2475), 28-30, 56-57. 
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รัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสมาโดยตลอด75 ซึ่งส่งผลดีต่อการปรับปรุงกองทัพของคณะราษฎรที่ไม่ต้องวิตก
กังวลกับภัยคุกคามจากภายนอกและสามารถให้ความส าคัญกับสถานการณ์การเมืองภายในประเทศได้
อย่างเต็มที ่

ภาพรวมของการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกองทัพบกของคณะราษฎรในช่วง 1 ปี หลัง
การปฏิวัติสยาม 2475 ได้มีผู้ศึกษาไว้บางแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาภาพรวมการปรับปรุง
โครงสร้างกระทรวงกลาโหม กองทัพบก และกองทัพเรือ76 ส าหรับบทที่ 2 ผู้วิจัยต้องการศึกษาอย่าง
ละเอียดเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงกองทัพบก พ.ศ. 2475-2476 ซึ่งถูกใช้เป็นฐานอ านาจส าคัญ
ของคณะราษฎร และเพ่ือให้เห็นถึงปัจจัยหรือข้อจ ากัดด้านต่างๆ ในช่วงต้นหลังการปฏิวัติสยาม 2475 
ที่ส่งผลต่อการปรับปรุงกองทัพบกของคณะราษฎร รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังการปรับปรุง
กองทัพบก ในการอธิบายการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพของคณะราษฎรในช่วงแรกหลังการปฏิวัติ
สยาม 2475 ผู้เขียนจะแบ่งการอธิบายออกเป็น 2 หัวข้อ คือ การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพเพ่ือลด
อ านาจของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมและการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบกเพ่ือสร้างกองทัพ
คณะราษฎร

                                           
75 พิมพ์พลอย ปากเพรียว, “การปฏิวัติสยาม 2475 ในทัศนะของพันโทอองรี รูซ์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต, ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2553), 74-75. 
76 แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2394-2475,” 

(วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, แผนกวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2519), 345-354, จิตราภรณ์ ไชยกัณฑา, “การจัดราชการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็กพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(พ.ศ. 2468-2477),” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต , แผนกวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521), 257-331, อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์, “คณะราษฎรกับการเปลี่ยนแปลงสังคม: ด้าน
การทหาร” (รายงานการสัมมนาผลงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะราษฎรในประวัติศาสตร์ไทย จัดโดย
ส านักวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเกริก 9-10 พฤษภาคม 2528), 16-40, ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศ
อนันต์, “รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476,” (วิทยานิพนธ์ศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาประวัติศาสตร์ ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), 157-192. 
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ภาพที่ 2.1 พ.อ.พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกฝ่ายยุทธการและ
เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็นผู้น าคณะราษฎรฝ่ายทหารที่มีบทบาทส าคัญในการปรับปรุงกองทัพ
ภายหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475, ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สมุดภาพสมาชิกรัฐสภา 
2475-2502     (ม.ป.พ., 2502), ไม่มีเลขหน้า. 
 

2.1.1 การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพเพื่อลดอ านาจของเสนาบดีกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงกลาโหมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือช่วง

ก่อน พ.ศ. 2474 ถูกก าหนดให้รับผิดชอบเฉพาะราชการฝ่ายทหารบกและในโครงสร้างกระทรวง 
กลาโหมมีทั้งส่วนราชการฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายรบ และฝ่ายสนับสนุนการรบ ซึ่งแต่ละฝ่ายแยกเป็น
อิสระไม่ขึ้นต่อกันภายใต้การบังคับบัญชาทั่วไปของเสนาบดีกระทรวงกลาโหม77 เมื่อมีการรวม
กระทรวงทหารเรือเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงกลาโหมเมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 247478 ท าให้มี
ลักษณะที่คล้ายกับโครงสร้างกระทรวงกลาโหมในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบทั้งราชการทหารบกและทหารเรือ แต่การรวมกระทรวง
ทหารเรือเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงกลาโหมในรัชสมัยพระบาทมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท าให้

                                           
77 กรมเสนาธิการทหารบก, สมุดแสดงหลักการปกครองในกองทัพบก (พระนคร: กรมเสนาธิการทหารบก, 

2456), 16-17. 
78 พ.ศ. 2474 ได้ประกาศรวมกระทรวงทหารเรือเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงกลาโหม ดเูพิ่มเตมิ ราช

กิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการ ประกาศรวมกระทรวงทหารเรือเข้ากับกระทรวงกลาโหม,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/A/394.PDF (สืบค้นเมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561). 
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โครงสร้างกระทรวงกลาโหมขยายใหญ่ขึ้นอย่างมาก จนต้องตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม 2 คน คือ
พล.ร.อ.กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร เสนาบดีกระทรวงกลาโหมและพล.ท.พระองค์เจ้าอลงกฎ รอง
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ซึ่งทั้ง 2 ต าแหน่งนี้มีฐานะเทียบเท่ากัน โดยพล.ร.อ.กรมหลวงสิงหวิกรม
เกรียงไกรรับผิดชอบราชการทหารเรือ ส่วนพล.ท.พระองค์เจ้าอลงกฎรับผิดชอบราชการทหารบก79  

ในการสร้าง “กองทัพคณะราษฎร” จ าเป็นจะต้องปรับปรุงโครงสร้างทั้งในส่วน
กระทรวงกลาโหมและกองทัพบกพร้อมกัน โดยแยกการบังคับบัญชาทหารบกและทหารเรือออกจาก
อ านาจของเสนาบดีกระทรวงกลาโหม เพ่ือให้เสนาบดีกระทรวงกลาโหมไม่มีอ านาจในการสั่งการหรือ
บังคับบัญชาในกองทัพบกและกองทัพเรือ ซึ่งในการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพของคณะราษฎรได้ใช้
การลดขนาดกระทรวงกลาโหมด้วยการยุบกรมใหญ่และยุบโอนกรมน้อยที่เกี่ยวกับราชการทหารบก
มาไว้ในโครงสร้างกองทัพบก อีกท้ังมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบของเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ไม่ให้เก่ียวข้องกับราชการภายในของกองทัพบกและกองทัพเรือ  

การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพของคณะราษฎรเพ่ือลดขนาดกระทรวงกลาโหม
นอกจากจะเป็นการลดอ านาจของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมแล้ว ยังเป็นการก าจัดนายทหารระดับสูง
ในระบอบเก่าให้ออกจากกองทัพ เนื่องจากการยุบกรมใหญ่ในกระทรวงกลาโหมทั้งหมดท าให้
นายทหารระดับสูงหรือนายทหารยศพล.ต.ขึ้นไปไม่มีต าแหน่งในโครงสร้างกองทัพ จะเห็นว่าภายหลัง
การประกาศใช้โครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2475 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 ได้มีการ
ประกาศปลดนายทหารระดับสูงในต าแหน่งส าคัญของกองทัพออกจากราชการ 80 ส่วนนายทหาร
ระดับสูงที่ถูกปลดออกจากราชการก่อนมีการประกาศใช้โครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2475 มี 2 
นาย คือพล.ร.อ.กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร เสนาบดีกระทรวงกลาโหมและพล.อ.พระองค์เจ้า
อลงกฎ รองเสนาบดีกระทรวงกลาโหม แล้วแต่งตั้งพล.ต.พระยาประเสริฐสงคราม ปลัดทูลฉลอง ให้
ท าการแทนต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมชั่วคราว81 

                                           
79 พล.ร.อ.กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรได้รับแต่งตั้งเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเพราะมีความอาวุโส

มากกว่าพล.อ.พระองค์เจ้าอลงกฎ ดูเพิ่มเติม ต านานทหารมหาดเล็ก ใน พิมพ์ถวายสนองพระคุณในงานพระราชทาน
เพลิงศพ พลเอก พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ ์ณ พระเมรุวัดเบญจมบพิตร วันท่ี 14 มิถุนายน พุทธศักราช 
2496 (พระนคร: ประชาช่าง, 2496), ฉ. 

80 ราชกิจจานุเบกษา, “ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง นายทหารออกจากประจ าการ,” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/1343.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561). 

81 ราชกิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการ ประกาศผลัดเปลี่ยนเสนาบดี ปลัดทูลฉลองกระทรวงต่างๆ 
และรวมกระทรวง ,” www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/180.PDF (สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่  5 
พฤษภาคม 2561). 
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ตารางที่ 2.1 นายทหารระดับสูงในกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกที่ถูกปลดออกจากราชการในช่วง
เดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2475 
ล าดับ พระนาม/ชื่อนายทหาร ต าแหน่ง สังกัด 

1 พล.ร.อ.กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร เสนาบดีกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 
2 พล.ท.พระองค์เจ้าอลงกฎ รองเสนาบดีกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

3 พล.ท.หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร พลาธิการทหารบก กระทรวงกลาโหม 
4 พล.ท.พระยาสีหราชเดโชไชย เสนาธิการทหารบก กระทรวงกลาโหม 

5 พล.ท.พระยาเฉลิมอากาศ เจ้ากรมอากาศยาน กระทรวงกลาโหม 
6 พล.ท.พระยาสีหราชฤทธิไกร แม่ทัพที่ 2 กองทัพที่ 2 

7 พล.ต.พระยาสุรเสนา ยกกระบัตรทหารบก กระทรวงกลาโหม 
8 พล.ต.พระยาจนิดาจักรรัตน์ เจ้ากรมช่างแสงทหารบก กระทรวงกลาโหม 

9 พล.ต.หม่อมเจ้านิลประภัศร เกษมศรี เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก กระทรวงกลาโหม 

10 พล.ต.หม่อมเจ้าฉัตรมงคล โสณกุล จเรทหารบก กระทรวงกลาโหม 

11 พล.ต.พระยาศัลวิธานนิเทศ เจ้ากรมแผนที ่ กระทรวงกลาโหม 
12 พล.ต.พระยาพไิชยสงคราม แม่ทัพที่ 1 กองทัพที่ 1 
13 พล.ต.พระยาเสนาสงคราม ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 กองทัพที่ 1 

14 พล.ต.หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่ ผู้บัญชาการกองพลที่ 2 กองทัพที่ 1 
15 พล.ต.พระยาอานุภาพไตรภพ ผู้บัญชาการกองพลที่ 3 กองทัพที่ 2 

16 พล.ต.พระยาเสนณีรงค์ฤทธิ ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 4 กองทัพที่ 2 

17 
จอมพล สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้า
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 

ผู้บังคับการกรมทหารราบที 1 
มหาดเล็กรักษาพระองค์ 

กองทัพที่ 1 

ที่มา: 1. ราชกิจจานุเบกษา, “ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง นายทหารออกจากประจ าการ ,” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/1343.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2561). 

2. ราชกิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการ ประกาศผลัดเปลี่ยนเสนาบดี ปลัดทูลฉลอง
กระทรวงต่างๆ และรวมกระทรวง ,” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/180.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 
2561). 
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ภาพที่ 2.2 พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร เสนาบดีกระทรวงกลาโหม  
คนสุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, งานพระเมรุพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิ
กรมเกรียงไกร ณ วัดเทพศิรินทราวาศ พ.ศ. 2491 (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2491), ไม่มีเลข
หน้า. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 พล.ท.พระองค์เจ้าอลงกฎ รองเสนาบดีกระทรวงกลาโหม , ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม, 120 ปี ศาลาว่าการกลาโหม (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549), 
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ภาพที่ 2.4 โครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2474, ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.7 ก.1/9 เรื่อง ท าเนียบย่อ พ.ศ. 2474 อ้างถึงใน ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศ
อนันต์, “รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), 
162. 
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2.1.1.1 การลดขนาดกระทรวงกลาโหม 
โครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2474 ประกอบด้วยกรมใหญ่ทหารบก 

กรมใหญ่ทหารเรือ กรมน้อยทหารบก กรมน้อยทหารเรือ กองทัพบก (กองทัพที่ 1 กองทัพที่ 2) และ
กองทัพเรือ โดยกรมใหญ่ทหารบกและกรมใหญ่ทหารเรือมีฐานะเทียบเท่ากองทัพบกและกองทัพเรือ 
ซึ่งในการลดขนาดกระทรวงกลาโหมของคณะราษฎรได้ใช้การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม
ใหม่ด้วยการยุบกรมใหญ่ทหารบกและกรมใหญ่ทหารเรือทั้งหมด ส่วนกรมน้อยทหารบกและกรมน้อย
ทหารเรือที่เคยอยู่ในกรมใหญ่ทหารบกและกรมใหญ่ทหารเรือที่ถูกยุบไปแล้วนั้น ให้ยุบโอนมาอยู่ใน
โครงสร้างกองทัพบกและโครงสร้างกองทัพเรือทั้งหมด ท าให้เหลือเพียงกรมใหญ่และกรมน้อยที่
เกี่ยวกับราชการทหารทั่วไปหรืองานธุรการที่ข้ึนตรงต่อเสนาบดีกระทรวงกลาโหม 

ส าหรับรูปแบบหรือแนวทางที่พ.อ.พระยาทรงสุรเดชน ามาใช้ปรับปรุง
โครงสร้างกระทรวงกลาโหมเพ่ือลดขนาดกระทรวงกลาโหมนั้น ผู้วิจัยมองว่ามีรูปแบบหรือลักษณะที่
คล้ายกับการจัดโครงสร้างกระทรวงยุทธนาธิการเมื่อ พ.ศ. 2433 คือการก าหนดหน่วยราชการฝ่าย
สนับสนุนการรบหรือฝ่ายพลเรือนในขณะนั้นให้ขึ้นต่อเสนาบดีว่าการยุทธนาธิการ ส่วนราชการฝ่ายรบ 
2 กรม คือกรมทหารบกและทหารเรือให้อยู่ในโครงสร้างกระทรวงยุทธนาธิการ แต่สายการบังคับ
บัญชาของผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารเรือไม่ขึ้นกับเสนาบดีว่าการยุทธนาธิการ ให้ขึ้น
ตรงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว82 ซึ่งโครงสร้างกระทรวงยุทธนาธิการค่อนข้างตอบโจทย์ใน
ประเด็นการลดอ านาจของเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ส่วนการที่พ.อ.พระยาทรงสุรเดชเลือกที่จะลด
ขนาดกระทรวงกลาโหมด้วยการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหมให้มีรูปแบบที่คล้ายกับโครงสร้าง
กระทรวงยุทธนาธิการนั้น ผู้วิจัยมองว่ามาจากเหตุผลส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก สถานะของกองทัพ ในการยกฐานะกรมยุทธนาธิการข้ึนเป็น
กระทรวงยุทธนาธิการเมื่อ พ.ศ. 2433 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปราบฮ่อครั้งที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2430 
ท าให้ต้องมีการขยายกิจการทหารเพ่ือเตรียมพร้อมในการปราบปรามการจลาจลภายในประเทศ ที่
เป็นปัญหาความมั่นคงหลักของรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในขณะนั้น ซึ่งการขยายกิจการทหาร
ของกระทรวงยุทธนาธิการได้ด าเนินการอยู่เฉพาะภายในกรุงเทพฯ ส่วนในพ้ืนที่หัวเมืองยังไม่มีการตั้ง
หน่วยทหารขึ้นเนื่องจากรัฐบาลยังขาดแคลนงบประมาณ83 เมื่อพิจารณาสถานะกองทัพในช่วงปลาย
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าจนต้องลดงบประมาณรายจ่าย

                                           
82 กรมยุทธการทหารบก, เอกสารประวัติศาสตร์ พระราชบัญญัติ-ข้อบังคับ-ค าสั่งที่ส าคัญ พ.ศ. 2430-

2433, 113. 
83 ดูเพิ่มเติม ภารดี มหาขันธ์, 151. 
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ด้วยการยุบหน่วยทหารหัวเมืองเพ่ือรักษาก าลังทหารในกรุงเทพฯ จะเห็นว่าสถานะกองทัพในช่วงต้น
และช่วงปลายสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีความคล้ายกันคือหน่วยทหารส่วนใหญ่ของกองทัพตั้ง
กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป้าหมายในการควบคุมอ านาจกองทัพของคณะราษฎรคือหน่วยทหารใน
กรุงเทพฯ เพราะหากสามารถควบคุมหน่วยทหารในกรุงเทพฯ ได้แทบจะเรียกว่าเป็นการควบคุม
กองทัพทั้งหมด เพราะเป็นก าลังทหารส่วนใหญ่ของกองทัพ 

ประการที่สอง สถานการณ์ทางการเมืองภายในและระหว่างประเทศ 
ในช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัญหาด้านความมั่นคงภายในประเทศ
เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความส าคัญมากกว่าภัยคุกคามจากประเทศเจ้าอาณานิคม ท าให้วัตถุประสงค์ในการ
ปรับปรุงกองทัพด าเนินไปเพ่ือการรักษาสถานะของพระมหากษัตริย์และความมั่นคงภายในเป็นหลัก 
เห็นได้จากการจัดก าลังทหารที่มีการด าเนินการอยู่เฉพาะภายในกรุงเทพฯ จนกระทั้งเกิดวิกฤตการณ์ 
ร.ศ. 112 หรือช่วง พ.ศ. 2436 จึงได้เริ่มมีการจัดตั้งหน่วยทหารกระจายตามพ้ืนที่หัวเมืองต่างๆ และ
ก าหนดให้กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบราชการทหาร เมื่อพิจารณาสถานการณ์ทางการเมืองทั้งภายใน
และระหว่างประเทศในช่วงปลายสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์จะพบว่ามีสภาพการณ์คล้ายกับช่วงต้น
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ภัยคุกคามจากประเทศเจ้าอาณานิคมไม่ใช่ปัญหาหลักด้านความมั่นคง
ของรัฐบาล เพราะนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อประเทศไทยได้มีส่วนในการเป็นประเทศฝ่าย
ผู้ชนะสงครามและเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติท าให้แทบไม่มีความเสี่ยงจากการถูกคุกคามจากประเทศ
เจ้าอาณานิคม ซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศดังกล่าวส่งผลให้คณะราษฎรสามารถลด
ขนาดกองทัพลงให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบภายในประเทศโดยไม่ต้องกังวลกับภัยคุกคามจาก
ภายนอก84 

ในการลดขนาดกระทรวงกลาโหมของคณะราษฎรได้ด าเนินการยุบกรม
ใหญ่ทหารบกและกรมน้อยทหารบกตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(1) การยุบกรมใหญ่ทหารบก  
การลดขนาดกระทรวงกลาโหมได้มีการยุบกรมใหญ่ทหารบกใน

โครงสร้างกระทรวงกลาโหม 2 กรม คือกรมเสนาธิการทหารบกและกรมพลาธิการทหารบก ทั้ง 2 
กรมใหญ่ทหารบกนี้ไม่มีในโครงสร้างกระทรวงยุทธนาธิการเพราะก าลังทหารบกในขณะนั้นถูกจัดเป็น

                                           
84 การลดก าลังทหารของรัฐบาลคณะราษฎรได้สร้างความพอใจให้กับรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งในการสนทนา

ระหว่าง พล.ร.ท.พระยาราชวังสัน เสนาบดีกระทรวงกลาโหมกับ พ.ท.ออรี รูซ์ ผู้ช่วยทูตทหารบกและทหารเรือ 
ประจ าสถานอัคร-ราชทูตฝรั่งเศสประจ าสยาม โดย พ.ท.ออรี รูซ์ได้ยืนยันกับพล.ร.ท.พระยาราชวังสันว่ารัฐบาลอินโด
จีนฝรั่งเศสจะให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทยอย่างเต็มที่ ดูเพิ่มเติม พิมพ์พลอย ปากเพรียว, 103. 
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เพียงกรมทหารบก ภายหลังวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 กระทรวงกลาโหมได้ขยายโครงสร้างกองทัพด้วย
การจัดก าลังรบออกเป็นหลายกองทัพเพ่ือจัดตั้งเป็นหน่วยทหารประจ ามณฑล85 และจะต้องมีกรม
เสนาธิการทหารบกท าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการและกรมพลาธิการทหารบกท าหน้าที่ฝ่ายสนับการรบของ
กองทัพ86 ซึ่งเหตุผลในการยุบกรมเสนาธิการทหารบกและกรมพลาธิการทหารบก ส่วนหนึ่งเพ่ือเป็น
การลดขนาดกระทรวงกลาโหม อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลดขนาดกองทัพบกที่มีการยุบกองทัพและ
กองพลทั้งหมด เพราะเสนาธิการทหารบกและพลาธิการทหารบกเป็นต าแหน่งที่มีฐานะเทียบเท่าแม่
ทัพในอัตราปกติ เมื่อโครงสร้างกองทัพบกมีการยุบกองทัพและกองพลย่อมท าให้กรมเสนาธิการ
ทหารบกและกรมพลาธิการทหารบกต้องถูกยุบตามไปด้วย87 ส่วนกรมอากาศยานซึ่งเป็นกรมใหญ่
เทียบเท่ากรมเสนาธิการทหารบกและกรมพลาธิการทหารบกไม่ได้ถูกยุบแต่ถูกลดฐานะเป็นกรมน้อย
ในกองทัพบก88 

(2) การยุบกรมน้อยทหารบก  
โครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2474 มีกรมใหญ่ทหารบก 2 กรม 

คือกรมเสนาธิการทหารบกและกรมพลาธิการทหารบก ในกรมเสนาธิการทหารบกมีกรมน้อยในบังคับ
บัญชาจ านวน 3 กรม ได้แก่ กรมจเรทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก และกรมแผนที่ทหาร ส่วนกรม
พลาธิการทหารบกมีกรมน้อยในบังคับบัญชาจ านวน 3 กรม ได้แก่ กรมช่างแสงทหารบก กรม
ยกกระบัตรทหารบก และกรมยุทธโยธาทหารบก โดยในการยุบกรมน้อยทหารบกของคณะราษฎรได้
ด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือการยุบโอนมาอยู่ในกองทัพบกและยุบลง ซึ่งกรมน้อยที่ยุบโอนมาอยู่ใน
กองทัพบก 4 กรม ได้แก่ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมแผนที่ กรมช่างแสงทหารบก และกรมยกบัตร
ทหารบก ส่วนกรมน้อยที่ถูกยุบลง 2 กรม ได้แก่ กรมจเรทหารบกและกรมยุทธโยธาทหารบก89  

                                           
85 ดูเพิ่มเตมิ ภารดี มหาขันธ,์ 194-198. 
86 ดูเพิ่มเติม สุดใจ พูลทรัพย์, “วิชายุทธวิธี การจัดและการบังคับบัญชากองทหารขนาดใหญ่,” ยุทธโกษ ปี

ที่ 47, เล่มที่ 10 (2482): 35; กรมยุทธการทหารบก, ต ารายุทธศาสตร์, 156. 
87 ดูเพิ่มเติม หลวงศรานุชิต, ประวัติสังเขปการเสนาธิการไทย ใน ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ 

พล.ต.หลวงศรานุชิต (สมบูรณ์ ศรานุชิต) ต.ช. ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 
(กรุงเทพฯ: บัวหลวงการพิมพ์, 2522), 94. 

88 กรมอากาศยานเป็นกรมใหญ่ที่ถูกยุบโอนและถูกลดฐานะให้เป็นกรมน้อยในกองทัพบก ดูเพิ่มเติม ราช-
กิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการ ประกาศจัดระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2475,” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/190.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561). 

89 เรื่องเดียวกัน 
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ส าหรับเหตุผลในการยุบกรมจเรทหารบกและกรมยุทธโยธาทหารบกนั้น 
ผู้วิจัยมองว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากสถานการณ์ภายหลังการปฏิวัติที่ยังไม่ปกติ คณะราษฎรจึง
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการรักษาความสงบและความม่ันคงของรัฐบาลเป็นหลัก ท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยทหารในกรุงเทพฯ เน้นหนักไปทีก่ารเฝ้ารักษาการณ์ตามจุดพ้ืนที่ส าคัญต่างๆ ส่งผลให้
งานด้านการตรวจสอบการฝึกอบรมก าลังพลในหน่วยทหารต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกรมจเร
ทหารบกแทบไม่มีการด าเนินการโดยเฉพาะในหน่วยทหารหัวเมือง90 ส่วนหน่วยทหารในกรุงเทพฯ มี 
ผู้บังคับทหารซึ่งเป็นต าแหน่งผู้บังคับบัญชาเหล่าทหารที่ตั้งขึ้นใหม่ รับหน้าที่ตรวจสอบและฝึกอบรม
หน่วยทหารในกองพันของแต่ละเหล่าที่รับผิดชอบ91 ด้วยเหตุนี้กรมจเรทหารบกจึงไม่มีความจ าเป็นใน
ราชการกองทัพบกในช่วงเวลานั้น ส่วนการยุบกรมยุทธโยธาทหารบกน่าจะมีสาเหตุคล้ายกันกับการ
ยุบกรมจเรทหารบกคือไม่มีความจ าเป็นในราชการของกองทัพบก โดยส่วนหนึ่งมาจากการที่
คณะราษฎรให้ความส าคัญกับการป้องกันรักษารัฐบาลใหม่ท าให้งบประมาณส่วนใหญ่ถูกใช้ในการ
จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่เข้ามาประจ าการในกองทัพบก อีกส่วนหนึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากมาตรการ
ตัดทอนรายจ่ายในสมัยรัฐบาลระบอบเก่าที่ได้ระงับโครงการก่อสร้างต่างๆ ในกองทัพบก92 

ส่วนกรมใหญ่และกรมน้อยที่เกี่ยวกับราชการทหารทั่วไปและงานธุรการ 
มีกรมใหญ่ 2 กรม คือกรมปลัดกลาโหมและกรมปลัดบัญชีกลาโหม แต่มีเพียงกรมปลัดกลาโหมที่มี
กรมน้อยในบังคับบัญชา 4 กรม ได้แก่ กรมเสมียนตรา กรมสัสดี กรมพระธรรมนูญทหาร และกรม
แพทย์สุขาภิบาล ซึ่งคณะราษฎรได้ยุบกรมใหญ่ทั้งหมดโดยยุบกรมปลัดกลาโหมเป็นกองบังคับการ
กระทรวงกลาโหม ส่วนกรมปลัดบัญชีกลาโหมถูกลดฐานะและยุบเป็นกรมน้อยในกองบังคับการ
กระทรวงกลาโหม ท าให้กองบังคับการกระทรวงกลาโหมมีกรมในบังคับบัญชา 5 กรม ได้แก่ กรม

                                           
90 ดูเพิ่มเติม พระอินทร์สรศัลย์, กองทัพบกของเรา ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.พระอินทร์

สรศัลย์ (สอาด แพ่งสภา) ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร วันที่ 23 มีนาคม 2518 (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 
2518), 10. 

91 เผ่า ศรียานนท์, เหตุการณ์ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองและการชิงอ านาจระหว่างผู้ก่อการ ใน 
เบื้องแรกประชาธิปไตย: บันทึกความทรงจ าของผู้อยู่ในเหตุการณ์สมัย พ.ศ. 2475-2500 (กรุงเทพฯ: มิตรนภาการ
พิมพ์, 2516), 206. 

92 ดูเพิ่มเติม มยุรี นกยูงทอง, “ปัญหาเศรษฐกิจของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(พ.ศ.2468-2477),” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2520), 176-177. 
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เสมียนตรา กรมสัสดี กรมพระธรรมนูญ กรมแพทย์สุขาภิบาล และกรมปลัดบัญชี โดยมีปลัดทูลฉลอง
เป็นผู้บังคับบัญชาและท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงกลาโหม93  

ผลสรุปในการปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือลดขนาดกระทรวงกลาโหม ท าให้
โครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2474 ที่เคยแบ่งกิจการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนอ านวยการ ส่วน
สนับสนุนการรบ และส่วนก าลังรบ94 ถูกแบ่งกิจการใหม่ออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดิมแต่ไม่ได้แบ่งตาม
หน้าที่ เป็นการแบ่งตามสายการการบังคับบัญชาที่แยกอิสระต่อกัน ซ่ึงทั้ง 3 กิจการ คือกองบังคับการ
กระทรวงกลาโหม กองทัพบก และกรมทหารเรือ ต่างมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดแยกกันคนละต าแหน่ง คือ
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารเรือ ตามล าดับ95 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
93 ราชกิจจานุเบกษา , “พระบรมราชโองการ ประกาศจัดระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2475,” 

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/190.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561). 
94 ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 162. 
95 ในงานของธ ารงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์  ระบุว่าคณะกรรมการกลางกลาโหมอยู่ ในโครงสร้าง

กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2475 และให้กองทัพบกและกรมทหารเรือขึ้นตรงกับคณะกรรมการกลางกลาโหม ดูเพิ่มเตมิ 
ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, “รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2534), 163.; ซึ่งผู้เขียนไม่เห็นด้วยเนื่องจากในประกาศ
จัดระเบียบป้องกันอาณาจักรมีการก าหนดกิจการของกระทรวงกลาโหม 3 ส่วน คือ กองบังคับการกระทรวงกลาโหม 
กองทัพบก และกรมทหารเรือ มีเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้ากระทรวง ส่วนอ านาจของคณะกรรมการกลาง
กลาโหมตามประกาศก าหนดหน้าที่เสนาบดีและตั้ งคณะกรรมการกลางกลาโหม ให้มีอ านาจในด้านการบริหาร
ราชการหรือก าหนดนโยบายส าคัญของกองทัพเท่านั้น ไม่มีอ านาจในการบังคับบัญชาก าลังทหารในกองทัพ ที่ส าคัญ
คณะกรรมการกลางกลาโหมไม่อยู่ในโครงสร้างกองทัพและไม่อยู่ในบังคับบัญชาของต าแหน่งใดในรัฐบาล ดูเพิ่มเติม 
ราชกิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการประกาศก าหนดหน้าที่เสนาบดีและตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหม พ.ศ. 
2475,” www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/209.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559). 
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ภาพที่ 2.5 โครงสร้างกระทรวงยุทธนาธิการ พ.ศ. 2433, ที่มา: กรมยุทธการทหารบก, เอกสารประวัติศาสตร์ พระราชบัญญัติ-ข้อบังคับ-ค าสั่งที่ส าคัญ พ.ศ. 
2430-2433 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2515), 107-113. 
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ภาพที่ 2.6 โครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2475, ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการ ประกาศจัดระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2475 ,” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/190.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561). 
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ตารางที ่2.2 เปรียบเทียบโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2474 กับโครงสร้างกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ. 2475 (ไม่รวมส่วนของกองทัพเรือ) 

โครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2474 โครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2475 
1. กรมปลัดกลาโหม 

1.1 กรมเสมยีนตรา 
1.2 กรมสัสด ี
1.3 กรมพระธรรมนูญทหาร 
1.4 กรมแพทย์สุขาภิบาล 

2. กรมปลัดบัญช ี
3. กรมอากาศยาน 
4. กรมราชองครักษ์ 
5. กรมเสนาธิการทหารบก 
    5.1 กรมจเรทหารบก 
    5.2 กรมยุทธศึกษาทหารบก 
    5.3 กรมแผนที่ทหาร 
6. กรมพลาธิการทหารบก 
    6.1 กรมช่างแสงทหารบก 
    6.2 กรมยกกระบัตรทหารบก 
    6.3 กรมยุทธโยธาทหารบก 
7. กองทัพบก  
    7.1 กองทัพที่ 1 (กรุงเทพฯ) 
         7.1.1 กองพลที่ 1 (กรุงเทพฯ) 
         7.1.2 กองพลที่ 2 (ปราจีนบุรี) 
    7.2 กองทัพที่ 2 (อยุธยา) 
         7.2.1 กองพลที่ 3 (นครราชสีมา) 
         7.2.2 กองพลที่ 4 (นครสวรรค์) 
 

1. กองบังคับการกระทรวงกลาโหม 
    1.1 กรมเสมียนตรา 
    1.2 กรมสัสด ี
    1.3 กรมพระธรรมนญู 
    1.4 กรมแพทย์สุขาภิบาล 
    1.5 กรมปลัดบัญช ี
2. กองทัพบก 
    2.1 หน่วยทางฝ่ายรบ 
          2.1.1 กรมยุทธการทหารบก 
          2.1.2 กรมยุทธศึกษาทหารบก 
          2.1.3 กรมอากาศยาน 
          2.1.4 เหล่าทหารราบ 
          2.1.5 เหล่าทหารปืนใหญ ่
          2.1.6 เหล่าทหารม้า 
          2.1.7 เหล่าทหารช่างและสื่อสาร 
    2.2 หน่วยทางฝ่ายธุรการ 
          2.2.1 กรมยกกระบัตรทหารบก 
          2.2.2 กรมช่างแสงทหารบก 
          2.2.3 กรมแผนที่ 
    2.3 หน่วยทางฝ่ายจังหวัดทหารบก 
          2.3.1 จังหวัดทหารบกกรงุเทพ 
          2.3.2 จังหวัดทหารบกอยุธยา 
          2.3.3 จังหวัดทหารบกปราจีนบุร ี
          2.3.4 จังหวัดทหารบกนครสวรรค ์
          2.3.5 จังหวัดทหารบกนครราชสมีา 

ที่มา : 1. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.7 ก.1/9 เรื่อง ท าเนียบย่อ พ.ศ. 2474 อ้างถึงใน ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศ
อนันต์, “รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), 162. 

2. ราชกิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการ ประกาศจัดระเบยีบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2475,” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/190.PDF (สืบคน้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 
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2.1.1.2 การสลายอ านาจเสนาบดีกระทรวงกลาโหม 
อ านาจหน้าที่ของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมตามกฎลักษณะปกครองและ

ระเบียบการภายในกองทัพบกที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรด
เกล้าให้เสนาบดีกระทรวงกลาโหม “…รับผิดชอบการดูแลสั่งการต่างพระเนตรพระกรรณ์ในกิจการทั้ง
ปวงที่เกี่ยวกับกองทัพบก…”96 ท าให้เสนาบดีกระทรวงกลาโหมมีอ านาจทั้งในการบริหารราชการและ
การบังคับบัญชาก าลังทหารในกองทัพบก เมื่อกระทรวงทหารเรือรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระทรวง 
กลาโหมในปี พ.ศ. 2474 ยิ่งท าให้อ านาจของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิมในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพบกและกองทัพเรือ ในการสลายอ านาจเสนาบดีกระทรวงกลาโหมของ
คณะราษฎรได้ใช้การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหมขึ้นใหม่เพ่ือสลายอ านาจเสนาบดีกระทรวง 
กลาโหมที่ส าคัญ 2 ด้าน คือ  

(1) สลายอ านาจด้านการบังคับบัญชาก าลังทหาร  
ตามที่ได้อธิบายมาแล้วในหัวข้อ 2.1.1.1 ที่คณะราษฎรใช้การปรับปรุง

โครงสร้างเพ่ือลดขนาดกระทรวงกลาโหมให้เล็กลง โดยใช้รูปแบบหรือแนวทางคล้ายกับการจัด
โครงสร้างกระทรวงยุทธนาธิการ ที่มีการแยกราชการของกองทัพบกและกองทัพเรือออกจากอ านาจ
บังคับบัญชาของเสนาบดีกระทรวงกลาโหม แต่กองทัพบกและกองทัพเรือยังคงเป็นกิจการหรือส่วน
ราชการในกระทรวงกลาโหม ซึ่งในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2475 คณะราษฎร
ได้ยุบกรมใหญ่และกรมน้อยเกี่ยวกับราชการทหารบกและทหารเรือทั้งหมดออกจากโครงสร้าง
กระทรวงกลาโหม ส่วนกรมใหญ่เกี่ยวกับราชการทหารทั่วไปและงานธุรการถูกยุบและแปรสภาพใหม่
ท าให้ไม่มีกรมใหญ่เหลืออยู่ในโครงสร้างกระทรวงกลาโหม ส่งผลให้เสนาบดีกระทรวงกลาโหมไม่เหลือ
อ านาจการบังคับบัญชาก าลังทหารในกองทัพอีกต่อไป แม้จะคงฐานะเป็นเจ้ากระทรวงชั้นเสนาบดีก็
ตาม ท าให้มีเพียงปลัดทูลฉลองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองบังคับการกระทรวงกลาโหมที่เป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของเสนาบดีกระทรวงกลาโหม97  

(2) สลายอ านาจการบริหารราชการ  
ในการลดขนาดโครงสร้างกระทรวง กลาโหมด้วยการยุบกรมใหญ่

ทั้งหมดในกระทรวงกลาโหม รวมถึงการแยกสายการบังคับบัญชาในกองทัพบกและกองทัพเรือออก

                                           
96 ราชกิจจานุเบกษา, กฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหม,” 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2455/A/24.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559). 
97 ดูเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา , “พระบรมราชโองการ ประกาศจัดระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 

2475,” www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/190.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561). 
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จากอ านาจของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้ท าให้อ านาจด้านการบริหารบางส่วนของเสนาบดี
กระทรวงกลาโหมลดลง อย่างไรก็ตาม แม้การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหมของคณะราษฎร
จะท าให้อ านาจด้านการบริหารของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมลดลง แต่ด้วยความเป็นเจ้ากระทรวง
และเคยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพย่อมจะมีอิทธิพลต่อการบริหารราชการในกองทัพบกและ
กองทัพเรือ ดังนั้น เพ่ือเป็นการตัดปัญหาไม่ให้เสนาบดีกระทรวง กลาโหมเข้ามามีอิทธิพลหรือ
แทรกแซงการบริหารราชการในกองทัพได้ คณะราษฎรได้ใช้วิธีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของเสนาบดี
กระทรวงกลาโหมขึ้นใหม่ดังนี้98  

- ติดต่อกรรมการราษฎรและเจ้ากระทรวงอ่ืนๆ  
- มีหน้าที่ทางธุรการอันเป็นงานประจ าสามัญ  
- จัดการเรื่องเบี้ยหวัดเบี้ยบ านาญ  
- มีหน้าที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร  
- มีหน้าที่ในทางกฎหมายและศาลทหาร  
- มีหน้าที่ในการสุขาภิบาลและการรักษาพยาบาล  
- อ านวยการเงินตามมติของคณะกรรมการกลางกลาโหม 
นอกจากการก าหนดอ านาจหน้าที่ใหม่ของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมแล้ว 

คณะราษฎรได้ยังได้ตั้ง “คณะกรรมการกลางกลาโหม” ให้ท าหน้าที่รับผิดชอบราชการส าคัญของ
กองทัพทั้งหมดแทนเสนาบดีกระทรวงกลาโหมไม่ว่าจะเป็น “การเพ่ิม ลด ปลด ย้าย ต าแหน่ง
ข้าราชการหรือการวางอัตราก าลังเครื่องรบเครื่องอุปกรณ์การรบในกองทัพบกกับกรมทหารเรือ 
ตลอดจนการวางงบประมาณเงิน”99 (อธิบายในหัวข้อ 2.2) ส่งผลให้ต าแหน่งเสนาบดีกระทรวง 
กลาโหมตามโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2475 กลายเป็นเพียง “ต าแหน่งลอย” ที่มีหน้าที่แบบ
กว้างๆ คือรับผิดชอบงานราชการทั่วไปในกองทัพและท าหน้าที่ผู้ประสานงานระหว่างรัฐบาลกับ
กองทัพ ซึ่งคณะราษฎรให้เหตุผลในการก าหนดหน้าที่ใหม่ของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเพ่ือไม่ให้
สามารถครอบง าในราชการส าคัญของกองทัพได้100 

 
 

                                           
98 ราชกิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการประกาศก าหนดหน้าที่เสนาบดีและตั้งคณะกรรมการกลาง

กลาโหม พ .ศ .  2475,” www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/209.PDF (สืบค้น เมื่ อวันที่  23 
พฤศจิกายน 2559). 

99 เรื่องเดียวกัน 
100 เรื่องเดียวกัน 
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ภาพที่ 2.7 พล.ร.ท.พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) ได้รับแต่งตั้งเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม   
คนแรกตามโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2475, ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 120 ปี ศาลา
ว่าการกลาโหม (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549), 38. 
 

2.1.2 การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบกเพื่อสร้างกองทัพคณะราษฎร 
การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพตลอดช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวเกิดข้ึน 3 ครั้งในช่วงเวลาเพียง 4 ปีจาก พ.ศ. 2470-2474 ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจ
ตกต่ าอย่างรุนแรงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จนรัฐบาลต้องมีมาตรการตัดลดงบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้
งบประมาณแผ่นดินเข้าสู่ดุลยภาพ ผลจากการตัดลดงบประมาณรายจ่ายได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
กระทรวงกลาโหมที่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจ านวนมากจากรัฐบาล จนในที่สุดต้องปรับปรุง
โครงสร้างกองทัพบกเพ่ือลดขนาดกองทัพบกให้เล็กลง จากที่เคยจัดก าลังทหารออกเป็น 3 กองทัพ 10 
กองพล แต่ในปี พ.ศ. 2474 ลดลงเหลือเพียง 2 กองทัพ 4 กองพลเท่านั้น  

การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบกเมื่อช่วงปลาย พ.ศ. 2474 ของรัฐบาลพระบาท 
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตัดก าลังทหารหัวเมืองเพ่ือรักษาก าลังทหารในกรุงเทพฯ เอาไว้  
รวมทั้งคงสถานะโครงสร้างกองทัพบกไว้เช่นเดิม โดยการจัดก าลังหน่วยรบขนาดใหญ่ระดับกองทัพ
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และกองพล101 เพียงแต่ลดจ านวนกองทัพและกองพลลงจากเดิมที่ในปี พ.ศ. 2471 มีการจัดก าลัง
ออกเป็น 2 กองทัพ 6 กองพล เหลือเพียง 2 กองทัพ 4 กองพล ซึ่งเหตุผลในการคงสถานะโครงสร้าง
กองทัพบกที่มีการจัดหน่วยทหารขนาดใหญ่เป็นกองทัพและกองพล ผู้วิจัยมองว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อพระบรมวงศานุวงศ์และนายทหารระดับสูงที่อยู่ในต าแหน่งส าคัญของ
กองทัพ หากมีการยุบกองทัพหรือกองพลย่อมส่งผลให้ต้องยุบต าแหน่งส าคัญที่เกี่ยวข้องตามไปด้วย 
เช่น แม่ทัพ ผู้บัญชาการกองพล เสนาธิการทหารบก และพลาธิการทหารบก เป็นต้น 

การคงสถานะหน่วยทหารขนาดใหญ่ในโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2474 ถือเป็น
ความเสี่ยงต่อความมั่นคงและอุปสรรคต่อการควบคุมอ านาจในกองทัพบกของคณะราษฎร เนื่องจาก
สถานะของคณะราษฎรสายทหารบกที่ไม่สามารถเข้าสู่ต าแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงตามโครงสร้าง
กองทัพบกแบบเดิมได้ ด้วยเหตุนี้การปรับปรุงกองทัพบกของคณะราษฎรในช่วงต้นหลังการปฏิวัติจึง
ให้ความส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพ เพ่ือให้โครงสร้างกองทัพบกมีสภาพที่เอ้ือให้ผู้น า
คณะราษฎรสามารถเข้าสู่ต าแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับสูง รวมทั้งสามารถควบคุมก าลังทหารส่วนใหญ่
ของกองทัพได้โดยเฉพาะก าลังทหารในกรุงเทพฯ เพราะเป้าหมายในการสร้าง “กองทัพคณะราษฎร” 
คือหน่วยทหารทั้งหมดท่ีตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 

2.1.2.1 การยุบกองทัพและกองพล 
เหตุผลของพ.อ.พระยาทรงสุรเดชในการยุบหน่วยทหารระดับกองทัพ

และกองพลทั้งหมดตามค าบอกเล่าของพล.ร.ต.ทหาร ข าหิรัญ เนื่องจากกองทัพบกไทยมีขนาดเล็ก
เกินไปเมื่อเทียบกับกองทัพบกของอารยประเทศ ดังนั้น นายทหารในกองทัพบกไทยควรมีชั้นยศที่
เหมาะสมกับขนาดกองทัพคือมียศไม่เกิน พ.อ. ท าให้ตีความได้ว่าเมื่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกองทัพมี
ยศ พ.อ.102 ซึ่งตามหลักแล้วนายทหารยศ พ.อ.ไม่สามารถบังคับบัญชาหน่วยรบระดับกองพลได้ 103 
การจัดโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 จึงต้องยุบหน่วยรบระดับกองทัพและกองพลทั้งหมด จาก
เหตุผลดังกล่าวของพ.อ.พระยาทรงสุรเดช ผู้วิจัยมองว่าไม่สมเหตุสมผลเพราะการจัดโครงสร้าง

                                           
101 ตามหลักการจัดกองทัพต้องพยายามท าให้ประหยัดงบประมาณมากที่สุด และที่ส าคัญการจัดโครงสร้าง

กองทัพขนาดใหญ่เกินไปถ้าหากเกิดสงครามจะต้องระดมกองหนุนเข้ามาบรรจุมากเกินไปจนไม่สัมพันธ์กับจ านวน
ทหารที่ประจ าการอยู่ ส่งผลให้ความสามารถในการรบของหน่วยทหารต่างๆ ลดน้อยลง ดูเพิ่มเติม กรมยุทธการ
ทหารบก, ต ารายุทธศาสตร์, 165. 

102 ทหาร ข าหิรัญ, “กุหลาบ เพื่อนตาย 24 มิถุนายน 2475,” ใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ 
ร.อ.ก าลาภ กาญจนสกุล ร.น. ณ เมรุวัดธาตุทอง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2515 (กรุงเทพฯ: กรุงเทพการพิมพ์, 
2515), 11. 

103 หลวงศรานุชิต, ข้อคิดหลังสงคราม, 25. 
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กองทัพบก พ.ศ. 2474 ได้จัดก าลังออกเป็น 2 กองทัพ กองทัพละ 2 กองพล แม้ว่าเมื่อเทียบกับ
มาตรฐานการจัดกองพลแล้วจะมีเพียงกองพลที่ 1 กรุงเทพฯ เท่านั้นที่มีก าลังรบได้ตามมาตรฐานของ
กองพล104 หมายความว่ากองทัพบกไทยไม่ได้มีขนาดเล็กเกินไปจนไม่สามารถจัดให้มีนายทหารยศ 
พล.ต.ได้105 ส่วนเหตุผลที่แท้จริงของพ.อ.พระยาทรงสุรเดชในการยุบหน่วยทหารระดับกองทัพและ
กองพล ผู้วิจัยมองว่ามาจากเหตุผล 2 ประการ ดังนี้ 

(1) เพื่อให้คณะราษฎรสามารถเข้าควบคุมอ านาจกองทัพ  
จากสถานะของนายทหารคณะราษฎรที่เป็นนายทหารระดับกลาง

ทั้งหมดในกองทัพและมียศสูงสุดเพียงพ.อ. ตามหลักแล้วไม่สามารถถูกแต่งตั้งในต าแหน่งระดับสูงหรือ
คุมก าลังระดับกองพลขึ้นไปตามโครงสร้างกองทัพแบบเดิมในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นอกจากการ
ยุบกองทัพและกองพลแล้ว คณะราษฎรได้ยุบหน่วยทหารระดับกรมทหารลงทั้งหมด แม้ว่าผู้น า
คณะราษฎรจะสามารถคุมก าลังระดับกรมทหารได้เพราะต าแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมีอัตรายศ
พ.อ. แต่ด้วยข้อจ ากัดในเรื่องจ านวนของนายทหารคณะราษฎรที่มียศพ.อ. เพียงแค่ 3 นาย ซึ่งไม่

                                           
104 โครงสร้างกองทัพบกช่วงปลายสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์แบ่งก าลังรบเป็น 2 กองทัพ กองทัพละ 2 

กองพล แต่มีหน่วยรบระดับกองพันในทุกกองพลรวมกันเพียง 30 กองพัน คือ ทหารราบ 18 กองพัน ทหารปืนใหญ่ 
8 กองพัน ทหารม้า 4 กองพัน และกรมทหารช่างมีทหารช่าง 2 กองพันและทหารสื่อสาร 2 กองพัน เมื่อน ากองพล
ของกองทัพบกไทยไปเทียบกับกองพลมาตรฐาน จะมีเพียงกองพลที่ 1 (กรุงเทพฯ) เท่านั้นที่จัดก าลังรบได้ตาม
มาตรฐาน เนื่องจากกองพลที่ 1 เป็นก าลังทหารหลักในการปกป้องกรุงเทพฯ และไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ลดรายจ่ายของรัฐบาลในช่วงเศรษฐกิจตกต่ า ส าหรับมาตรฐานการจัดก าลังรบระดับกองพลในอัตราปกติ คือ 1 กอง
พล มีทหารราบ 4 กรม (8-12 กองพัน) ทหารปืนใหญ่ 2 กองพัน ทหารม้า 1 กองพัน และทหารช่าง 1 กองพัน ดู
เพิ่มเติม แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, “การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2394-2475,” 
(วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, แผนกวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2519), 254; ส่วนมาตรฐานการจัดก าลังรบของกองพลในอัตราสงคราม คือ มีก าลังพล (นายทหาร, นายสิบ และพล
ทหาร) 14,865 นาย จัดเป็นก าลังทหารราบ 4 กรม ทหารปืนใหญ่ 4 กองพัน ทหารม้า 1 กองพัน ทหารช่าง 1 กอง
พัน ส่วนการจัดก าลังระดับกองทัพสนาม 1 กองทัพ มีก าลังทหาร 3-5 กองพล ดูเพิ่มเติม สุดใจ พูลทรัพย์, “วิชา
ยุทธวิธี การจัดและการบังคับบัญชากองทหารขนาดใหญ่,” ยุทธโกษ ปีท่ี 47,เล่มที่ 10 (2482): 25-40. 

105 การตั้งนายทหารยศนายพลขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ในสถานการณ์ปกติจ านวนนายพลในกองทัพจะน้อย
เพราะไม่มีกองพล เมื่อมีสงครามจ านวนนายพลจะเพิ่มขึ้นตามการขยายก าลังรบของกองทัพ ซึ่งข้อระวังในการจัด
นายทหารยศนายพลคือ “ไม่ตั้งเกินเหตุหรือมีเหตุค่อยมาตั้ง” ดังนั้น การจัดโครงสร้างกองทัพตามอัตราปกติ ถึงแม้
ไม่มีหน่วยรบระดับกองพล แต่จ าเป็นต้องมีนายทหารยศนายพลไว้เพื่อเป็นผู้บัญชาการกองพลในยามที่กองทัพต้อง
ท าสงคราม ดูเพิ่มเติม หลวงศรานุชิต, ข้อคิดหลังสงคราม, 28. 
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เพียงพอเมื่อเทียบกับหน่วยทหารระดับกรมทหารในกองทัพบกที่มีทั้งหมด 16 กรม106 อีกทั้ง
สถานการณ์ช่วงหลังการปฏิวัติยังไม่สงบมั่นคง จึงไม่ควรที่จะมีบุคคลใดนอกจากผู้น าคณะราษฎรที่มี
อ านาจคุมก าลังทหารระดับกรมทหารโดยเฉพาะที่ตั้งในกรุงเทพฯ ซึ่งมีก าลังทหารในบังคับบัญชา 2-3 
กองพัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการท ารัฐประหารซ้อนได้107 นอกจากนี้การยุบกองทัพและกองพลยังเป็น
เครื่องมือในการก าจัดนายทหารกลุ่มอ านาจเก่าหรือนายทหารที่คณะราษฎรไม่ไว้ใจออกจากกองทัพ 
เพราะการยุบหน่วยทหารระดับกองทัพและกองพลทั้งหมดท าให้นายทหารยศพล.ต.ขึ้นไปต้องถูกปลด
ประจ าการ เนื่องจากไม่มีต าแหน่งให้ประจ าการในโครงสร้างกองทัพ จะเห็นว่าภายหลังประกาศจัด
ระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2475 มีนายทหารระดับสูงยศนายพลในต าแหน่งส าคัญถูกปลด
ประจ าการ (ดูตารางท่ี 2.1) 

โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 ได้ก าหนดให้กองพันเป็นหน่วยทหาร
ฝ่ายรบสูงสุดในกองทัพบก เพ่ือเปิดทางให้นายทหารคณะราษฎรสามารถเข้าคุมอ านาจในกองทัพบก 
เพราะนายทหารคณะราษฎรส่วนใหญ่เป็นนายทหารชั้นยศ ร.อ.-พ.ต. สามารถเข้าคุมก าลังทหารฝ่าย
รบในต าแหน่งผู้บังคับกองพันได้ รวมทั้งท าให้สายการบังคับบัญชาในกองทัพบกสั้นลงโดยมีสายการ
บังคับบัญชาหลักของหน่วยรบเพียงสามระดับคือผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับทหาร และผู้บัญชาการ
ทหารบก ท าให้คณะราษฎรสามารถบังคับบัญชาหน่วยทหารในกรุงเทพฯ ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งถือเป็น
เรื่องจ าเป็นอย่างมากในช่วงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอ านาจภายในกองทัพ เพ่ือให้ก าลังทหารใน
กรุงเทพฯ มีความเป็นปึกแผ่นมากกว่าทหารหัวเมืองที่ตั้งหน่วยอย่างกระจัดกระจาย จากการที่ไม่มี
หน่วยรบขนาดใหญ่อย่างกองทัพ กองพล และกรมทหารเป็นหน่วยบังคับบัญชา108 

ด้วยเหตุนี้พ.อ.พระยาทรงสุรเดชจึงเลือกที่จะปรับปรุงโครงสร้างกองทัพ
ให้มีรูปแบบหรือลักษณะที่คล้ายกับโครงสร้างกระทรวงยุทธนาธิการ พ.ศ. 2433 เนื่องจากโครงสร้าง
กระทรวงยุทธนาธิการเป็นการจัดกองทัพในช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หรือก่อนเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ซึ่งขณะนั้นกิจการทหารมีการด าเนินการอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯ 

                                           
106 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม-ร.7.รล/1 เรื่อง เบ็ดเสร็จกรมราชเลขานุการ (2474). 
107 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ จอมพลผิน ชุณหะวัณ, 31. 
108 การก าหนดให้กองทัพบกมีหน่วยรบสูงสุดเพียงระดับกองพันนั้น ส่งผลให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัย

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดน เพราะมีหน่วยทหารตั้งอยู่จ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ ซึ่งได้มีฎีกาของ
ราษฎรส่งเสนอความเห็นถึงรัฐบาลขอให้มีการเพิ่มหน่วยทหารในจังหวัดต่างๆ หรือให้มีหน่วยทหารเท่าเดิมอย่างใน
สมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ดูเพิ่มเติม หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.25/285 เรื่อง นายสกล เสนอ
ความเห็นในการยุบมณฑล (2475); หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.25/298 เรื่อง ความเห็นของราชบุรุษกว้าง 
ทองทวี การศึกษา, การทหาร, การคมนาคม, การสหกรณ์บางรูป, การอนามัย (2475)   
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และการจัดก าลังทหารมีเพียงระดับกรมทหารเท่านั้น จะเห็นว่าโครงสร้างกระทรวงยุทธนาธิการ พ.ศ. 
2433 เป็นแนวทางการจัดกองทัพที่สอดคล้องกับเป้าของคณะราษฎรที่ต้องการควบคุมก าลังทหาร
เฉพาะที่ตั้งในกรุงเทพฯ เพราะเป็นพ้ืนที่เดียวในประเทศที่มีหน่วยทหารตั้งกระจุกตัวอยู่และเป็นก าลัง
ทหารส่วนใหญ่ของกองทัพ  

(2) เพื่อป้องกันการเกิดปฏิวัติซ้อน  
การจัดก าลังรบในสมัยรัฐบาลสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ช่วงหลัง

วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ได้แบ่งก าลังกองทัพบกออกเป็นกองทัพและกองพลกระจายตามพ้ืนที่มณฑล
ต่างๆ เพ่ือเป็นหน่วยทหารประจ ามณฑลตามการปฏิรูปการปกครองที่รวมศูนย์อ านาจเข้าสู่รัฐบาล
หรือส่วนกลาง เมื่อมีจ านวนหน่วยทหารเพ่ิมมากขึ้นในมณฑลต่างๆ ท าให้การปกครองบังคับบัญชา
หน่วยทหารในมณฑลถูกก าหนดให้หน่วยย่อยต่างๆ (กองพันและกรมทหาร) ขึ้นตรงต่อหน่วยใหญ่ 
(กองพลและกองทัพ) หรือเรียกเป็นมณฑลทหารบก109 ซึ่งการปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารของ
มณฑลทหารบกในเวลาปกติ ก าหนดให้แม่ทัพหรือผู้บัญชาการกองพลท าหน้าที่เป็น  ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบก110 ซึ่งโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2474 ได้คงสถานะหน่วยทหารขนาดใหญ่ไว้ 2 
กองทัพ 4 กองพล หากภายหลังปฏิวัติไม่มีการยุบหน่วยทหารระดับกองทัพและกองพล แม้ว่า
คณะราษฎรจะสามารถคุมก าลังทหารในกรุงเทพฯ หรือกองพลที่ 1 ได้ แต่จะอยู่ในสภาพที่ถูกก าลัง
ทหารอีก 3 กองพลล้อมรอบ ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลต่อความม่ันคงของคณะราษฎร ดังนั้น 
การยุบกองทัพและกองพลเพ่ือให้การบังคับบัญชาหน่วยย่อย (กองพัน) กระจายตัว และท าให้หน่วย
ทหารหัวเมืองไม่มีความเป็นปึกแผ่น  

การยุบกองทัพ กองพล และกรมทหารท าให้เห็นถึงเป้าหมายที่ชัดเจนใน
การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบกของคณะราษฎรคือสร้างความได้เปรียบทางการทหารให้กับ
คณะราษฎรในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้เฉพาะกับหน่วยทหารใน
กรุงเทพฯ ที่คณะราษฎรควบคุมอยู่และสร้างให้กลายเป็น “กองทัพคณะราษฎร” แต่อีกด้านหนึ่งท า

                                           
109 ดูเพิ่มเตมิ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 26 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2476,” 
http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/375896/26_24761123_wb.pdf?sequence=1 (สืบค้น
เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2561) 

110 ดูเพิ่มเตมิ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 10 
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2475,” 
http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/375694/10_24750722_wb.pdf?sequence=1 (สืบค้น
เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2559). 
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ให้หน่วยทหารในหัวเมืองอ่อนแอลงจากการไม่มีหน่วยรบขนาดใหญ่ค่อยบังคับบัญชาให้มีความเป็น
ปึกแผ่น รวมทั้งไม่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญของกองทัพบกอย่าง เพียงพอ เนื่องจาก
คณะราษฎรรวบรวมทรัพยากรส าคัญโดยเฉพาะอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยทั้งหมดมาไว้ที่กรุงเทพฯ 
เพียงแห่งเดียว111 
 
ตารางที่ 2.3 จ านวนหน่วยทหารระดับกองพันที่ตั้งในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ พ.ศ. 2475 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: กระทรวงกลาโหม, ท าเนียบทหาร ตอน 1 (พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่, 2475), 52-102. 
 
 
 

                                           
111 ความเหลื่อมล้ าในกองทัพบกมีมาตั้งแต่ในช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่จะต้องให้ความส าคัญในการ

ปกป้องเมืองหลวง ท าให้หน่วยทหารและทรัพยากรส าคัญส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ จะเห็นว่าหน่วยทหาร
หัวเมืองซึ่งเป็นด่านแรกในการป้องกันการถูกรุกรานจากภายนอกมีก าลังทหารจ านวนน้อยมากเมื่ อเทียบกับพื้นที่
รับผิดชอบ แม้ว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการขยายก าลังรบของกองทัพบกออกเป็น 
10 กองพลก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาเทียบกับมาตรฐานการจัดกองพลของอารยประเทศแล้ว เป็นการขยายก าลังที่
มุ่งเน้นในด้านปริมาณมากกว่าคุณภาพ ถ้าหากจัดกองพลตามมาตรฐานแล้วจะสามารถจัดก าลังรบได้เพียง 4-5 กอง
พลเท่าน้ัน ดูเพิ่มเติม แจ่มจันทร์ วงษ์วิเศษ, 263. 
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ภาพที่ 2.8 แผนที่ตั้งหน่วยทหารระดับกองพันตามโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475, ที่มา: กระทรวง 
กลาโหม, ท าเนียบทหาร ตอน 1 (พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่, 2475), 52-102. 
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2.1.2.2 การปรับปรุงต าแหน่งและสายการบังคับบัญชา 
โครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2474 มีเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเป็น

ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของส่วนราชการ (กรม) ในฝ่ายอ านวยการและฝ่ายสนับสนุนการรบ เนื่องจาก
ส่วนราชการทั้งหมดตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ส่วนฝ่ายก าลังรบอยู่ในการบังคับบัญชาทั่วไปของเสนาบดี
กระทรวงกลาโหมเนื่องจากฝ่ายก าลังรบหรือกองทัพบกได้แบ่งก าลังเป็นหลายกองทัพ ท าให้การสั่ง
การไปยังกองทัพหรือกองพลต่างๆ ของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมสั่งการผ่านแม่ทัพหรือผู้บัญชาการ
กองพล112 (ดูภาพที่2.4) จะเห็นว่าสายการบังคับบัญชาภายในกระทรวงกลาโหมสมัยสมบูรณาญา 
สิทธิราชย์มี 2 ลักษณะ คือการบังคับบัญชาโดยตรงและการบังคับบัญชาทั่วไป ซึ่งการบังคับบัญชาจะ
เป็นไปในลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างและที่ตั้งของหน่วยหรือส่วนราชการนั้นๆ 

การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพของคณะราษฎรภายหลังการปฏิวัติได้ใช้
การยุบกรมใหญ่ในกระทรวงกลาโหมและยุบหน่วยทหารขนาดใหญ่ในกองทัพบกเพ่ือลดขนาด
โครงสร้างกองทัพให้เล็กลง ในขณะเดียวกันได้มีการยุบกรมน้อยเกี่ยวกับทหารบกทั้งหมดจาก
กระทรวงกลาโหมไปอยู่ในกองทัพบก ส่งผลให้กระทรวงกลาโหมมีการแบ่งกิจการออกเป็น 3 ส่วน คือ
กองบังคับการกระทรวงกลาโหม กองทัพบก และกรมทหารเรือ และท่ีส าคัญสายการบังคับบัญชาของ
กิจการทั้ง 3 ส่วนแยกเป็นอิสระต่อกัน มีเพียงกองบังคับการกระทรวงกลาโหมที่ขึ้นตรงต่อการบังคับ
บัญชาของเสนาบดีกระทรวงกลาโหม (ดูภาพท่ี 2.6)  

ในส่วนโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 จะมีลักษณะแตกต่างอย่างมาก
กับโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2474 เนื่องจากโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2474 มีเฉพาะหน่วยทหาร
ฝ่ายรบและมีหน่วยรบสูงสุดคือกองทัพและกองพล ส่วนโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 มีหน่วย
ทหาร 3 ฝ่าย คือฝ่ายรบ ฝ่ายธุรการ และฝ่ายจังหวัดทหารบก113 โดยฝ่ายรบมีหน่วยทหารสูงสุดคือ
กองพัน ซึ่งการที่โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 ได้ลดขนาดหน่วยทหารฝ่ายรบและได้เพ่ิมหน่วย
ทหารฝ่ายธุรการและฝ่ายจังหวัดทหารบกมาอยู่ ในโครงสร้างกองทัพบก ส่งผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิดขึ้นในกองทัพบก 2 อย่าง ดังนี้ 

 
 

                                           
112 ราชกิจจานุเบกษา, กฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหม,” 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2455/A/24.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559). 
113 ราชกิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการ ประกาศจดัระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2475,” 

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/190.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561). 
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(1) การตั้งต าแหน่งผู้บังคับบัญชาใหม่  
ตามที่ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง 

กลาโหมของคณะราษฎร (หัวข้อ 2.1.1.1) ว่ามีรูปแบบหรือลักษณะคล้ายกับโครงสร้างกระทรวง
ยุทธนาธิการ พ.ศ. 2433 ที่แยกสายการบังคับบัญชากองทัพบกและกองทัพเรือออกจากอ านาจของ
เสนาบดีกระทรวงยุทธนาธิการ ให้เสนาบดีว่าการยุทธนาธิการมีอ านาจบังคับบัญชาเฉพาะส่วน
ราชการฝ่ายสนับสนุนการรบ และให้ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารเรือมีอ านาจบังคับ
บัญชาในราชการทหารบกและทหารเรือตามล าดับ โดยโครงสร้างกระทรวงยุทธนาธิการถูกก าหนดขึ้น
เพ่ือใช้จัดราชการทหารภายในกรุงเทพฯ ที่ขณะนั้นก าลังทหารบกถูกจัดตั้งขึ้นเพียงกองทัพเดียว
เหมือนกับการจัดกองทัพบกของคณะราษฎร ซึ่งเมื่อพิจารณาต าแหน่งผู้บังคับบัญชาในโครงสร้าง
กองทัพบกจะพบว่ามีการตั้งต าแหน่งขึ้นใหม่ 4 ต าแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้บัญชาการทหารบก เป็นต าแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพบก
แทนเสนาบดีกระทรวงกลาโหมตามโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2475 ก่อนหน้านั้นในช่วงต้น 
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ พ.ศ. 2433 ได้มีการยกฐานะกรมยุทธนาธิการขึ้น
เป็นกระทรวงยุทธนาธิการ ในโครงสร้างกระทรวงยุทธนาธิการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย คือ
ฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายสนับสนุนการรบ) โดยที่ส่วนราชการฝ่ายพลเรือนขึ้นตรงต่อเสนาบดีว่า
การยุทธนาธิการ ส่วนฝ่ายทหารทั้งกรมทหารบกและกรมทหารเรือขึ้นตรงต่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ต่อมาภายหลังวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ในช่วง พ.ศ. 2436 ได้มีการตั้งกระทรวงกลาโหมเป็น
กระทรวงฝ่ายทหารและรับผิดชอบราชการทหารบกและทหารเรือทั้งหมด ส่งผลให้กระทรวงยุทธนาธิ-
การถูกลดฐานะเป็นกรมยุทธนาธิการตามเดิม เสนาบดีว่าการยุทธนาธิการได้เปลี่ยนเป็นผู้บัญชาการ
กรมยุทธนาธิการรับผิดชอบบังคับบัญชาฝ่ายทหารบก ส่วนผู้บัญชาการทหารบกได้ถูกยุบต าแหน่งลง
พร้อมกับการลดฐานะกรมยุทธนิการ ส าหรับเหตุผลที่ต้องยุบต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเนื่องจาก
การแบ่งก าลังของกองทัพบกออกเป็นหลายกองทัพเพื่อเป็นหน่วยทหารประจ ามณฑล ท าให้มีต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาฝ่ายทหารบกในชั้นรองจากผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ คือแม่ทัพและผู้บัญชาการ  
กองพล จะเห็นว่าต าแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือยังอยู่ในโครงสร้างกระทรวงกลาโหมเนื่องก าลังฝ่าย
ทหารเรือยังคงจัดเป็นกองทัพเดียวอยู่ที่กรุงเทพฯ เช่นเดิม114  

ส าหรับเหตุผลที่คณะราษฎรได้รื้อฟ้ืนต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเพ่ือ
ตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพบกนั้น ผู้วิจัยมองว่าเป็นผลมาจากการปรับปรุงโครงสร้าง
กองทัพที่มีการยุบหน่วยทหารระดับกองทัพและกองพลทั้งหมดให้เหลือกองทัพบกที่กรุงเทพฯ เพียง

                                           
114 ดูเพิ่มเติม ภารดี มหาขันธ์, 194-198. 
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แห่งเดียว ท าให้ต้องตั้งต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกขึ้นแทนต าแหน่งแม่ทัพและผู้บัญชาการกองพล 
ซึ่งคลายกับการจัดก าลังของกองทัพเรือ115 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 ก าหนด ให้
ผู้บัญชาการทหารบกมีอ านาจบังคับบัญชาสูงสุดในราชการ 3 ฝ่ายของกองทัพบก คือ ฝ่ายรบ ฝ่าย
ธุรการ และฝ่ายจังหวัดทหารบก ซึ่งเป็นภาระหนักของผู้บัญชาการทหารบกในการตัดสินใจและสั่งการ
ในราชการทั้ง 3 ฝ่าย จึงต้องก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือราชการ 3 ฝ่ายให้กับผู้บัญชาการ
ทหารบก ได้แก่ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกฝ่ายยุทธการ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกฝ่ายธุรการ และ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกฝ่ายจังหวัดทหารบก116 ส่วนหน้าที่ของผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 3 ฝ่าย
ได้ถูกก าหนดไว้อย่างแคบๆ ไม่ชัดเจนเพียงระบุว่า “...เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือโดยใกล้ชิดและมี
เจ้าหน้าที่ชั้นรองรวมกันเป็นกองบังคับการตามอัตรา”117 ท าให้ตีความหน้าที่ของผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ทหารบกทั้ง 3 ฝ่าย คือฝ่ายเสนาธิการของผู้บัญชาการทหารบก118 ตามหลักการแล้วฝ่ายเสนาธิการมี
หน้าทีเ่ตรียมข้อมูลให้กับผู้บัญชาการทหารบกในการออกค าสั่งราชการด้านต่างๆ และเรียบเรียงค าสั่ง
ของผู้บัญชาการทหารบกเพ่ือสั่งการแก่หน่วยทหาร รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยทหาร

                                           
115 เรื่องเดียวกัน 
116 พระบรมราชโองการ ประกาศจัดระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2475,” 

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/190.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561). 
117 เรื่องเดียวกัน 
118 ในงานของธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ระบุว่าผู้ช่วยทั้ง 3 ฝ่ายของผู้บัญชาการทหารบกมีอ านาจบังคับ

บัญชาในฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ และได้สรุปว่าผู้ช่วยฝ่ายยุทธการเป็นต าแหน่งที่มีอ านาจคุมก าลังทหารอย่างแท้จริง
ตามโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 ซึ่งธ ารงศักดิ์ได้อ้างหลักฐานเป็นข้อบังคับทหารว่าด้วยการจัดระเบียบการและ
ก าหนดหน้าท่ีกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามในประกาศ โดยมีหนังสือพิมพ์ทหารบก 
ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2475 เป็นผู้ลงประกาศดังกล่าว ดูเพิ่มเติม ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 167-170; ผู้วิจัย
ตั้งข้อสังเกตว่าเอกสารข้อบังคับทหารว่าด้วยการจัดระเบียบการและก าหนดหน้าที่กระทรวงกลาโหมฉบับดังกล่าว มี
เนื้อหาส าคัญที่ขัดแย้งกับพระบรมราชโองการประกาศจัดระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มี
ฐานะสูงกว่า โดยระบุว่าผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพบก และให้ผู้บังคับทหาร เจ้ากรม 
และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการทหารบก ส่วนผู้ช่วยทั้ง 3 ฝ่ายรวมอยู่ในกองบังคับการท า
หน้าที่ “ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดแก่ผู้บัญชาการทหารบก” ดูเพิ่มเติม พระบรมราชโองการ ประกาศจัด
ระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2475,” www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/190.PDF (สืบค้น
เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2561). 
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ตามค าสั่งนั้น119 จะเห็นว่าผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 3 ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพ.อ.พระยาทรงสุรเดช พ.อ.
พระยาอภัยสงคราม และพ.ท.พระสงครามภักดี ซึ่งล้วนแต่เคยรับราชการในฝ่ายเสนาธิการมาแล้ว
ทั้งสิ้น โดยเฉพาะพ.อ.พระยาทรงสุรเดชที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการอย่างชัดเจน เพราะนอกจากจะเป็น
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกฝ่ายยุทธการแล้วยังรั้งต าแหน่งเจ้ากรมยุทธการทหารบก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.9 พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ผู้บัญชาการทหารบกคนแรกภายหลังการ
ปฏิวัติสยาม เนื่องจากต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเคยเป็นต าแหน่งผู้บังคับบัญชาฝ่ายทหารบกใน
กระทรวงยุทธนาธิการมาก่อนที่จะถูกยุบต าแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2436, ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์, 111 ปี 
ฯพณฯ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา "เชษฐบุรุษ" 29 มีนาคม 2541 (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 
2542), 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
119 เนตร เขมะโยธิน, บันทึกเสนาธิการกิจในสนาม เล่ม 1 (พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหารบก, 2489), 

2-3. 
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ภาพที่ 2.10 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 3 ฝ่าย (ซ้ายไปขวา) พ.อ.พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) 
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายยุทธการ พ.อ.พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก) ผู้ช่วยฯ ฝ่ายธุรการ และพ.ท.พระ
สงครามภักดี (แม้น เหมะจุฑา) ผู้ช่วยฯ ฝ่ายจังหวัดทหารบก, ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
สมุดภาพสมาชิกรัฐสภา 2475-2502 (ม.ป.พ., 2502), ไม่มีเลขหน้า 
 

ผู้บังคับทหาร เป็นต าแหน่งที่ไม่เคยมีในโครงสร้างกองทัพบกไทย120 แต่
ส าหรับการจัดหน่วยรบระดับกองพลทั่วไป ผู้บังคับทหารเป็นต าแหน่งส าคัญในกองบัญชาการกองพล 
ท าหน้าที่แสดงความเห็นในการใช้เหล่าทหารในบังคับบัญชาต่อผู้บัญชาการกองพลและอ านวยการ
เหล่าทหารให้ได้ประโยชน์ในการรบ121 ส่วนอ านาจหน้าที่ของผู้บังคับทหารตามโครงสร้างกองทัพบก 
พ.ศ. 2475 ในเวลาปกติ นอกจากเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้บังคับกองพันแล้ว ยังท าหน้าที่คล้าย
กับจเรทหารบกคืออบรมและตรวจตราการฝึกของก าลังพลในเหล่า122 ส่วนการสั่งเคลื่อนก าลังทหาร
ของกองพันในแต่ละเหล่านั้นผู้บังคับทหารไม่สามารถสั่งการได้ เพราะเป็นอ านาจของผู้บัญชาการ
ทหารบก123 อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับทหารถือเป็นต าแหน่งใหม่ที่ส าคัญในโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 

                                           
120 ผู้บังคับทหารเป็นต าแหน่งท่ีไมม่ีในโครงสร้างกองทัพบกสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ดเูพิ่มเตมิ ราช

กิจจานุเบกษา, กฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหม,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2455/A/24.PDF (สืบค้นเมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2559);  

121 สุดใจ พูลทรัพย์, 26-28. 
122 เผ่า ศรียานนท์, 206. 
123 ในงานของแถมสุข นุ่มนนท์ระบุว่าผู้บังคับกองพันทั้งหมดในกองทัพบกขึ้นตรงต่อผู้บญัชาการทหารบก 

ดูเพิ่มเติม แถมสุข นุม่นนท์, ละครการเมือง 24 มิถุนายน 2475 (กรุงเทพฯ : สมาคมประวัตศิาสตร,์ 2545), 45-46; 
ซึ่งผู้เขียนไม่เห็นด้วยเนื่องจากในพระบรมราชโองการประกาศจัดระเบียบป้องกันอาณาจักรระบไุว้ชัดเจนว่าให้ผู้
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2475 เนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้บังคับกองพันที่คุมหน่วยทหารฝ่ายรบ จะเห็นว่า
ต าแหน่งผู้บังคับทหารถูกแต่งตั้งจากนายทหารระดับผู้น าคณะราษฎรหรือนายทหารที่คณะราษฎร
ไว้วางใจ ซึ่งคณะราษฎรได้แต่งตั้งพ.อ.พระยาฤทธิอัคเนย์ หนึ่งในผู้น าคณะราษฎรเป็นผู้บังคับทหาร
ปืนใหญ่และแต่งตั้งพ.อ.พระสิทธิเรืองเดชพล อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 นครราชสีมา เป็นผู้
บังคับทหารราบ ซึ่งกรณีของพ.อ.พระสิทธิเรืองเดชพลแม้จะไม่ใช่ผู้น าคณะราษฎรแต่เป็นนายทหารที่ 
พ.อ.พระยาทรงสุรเดชไว้วางใจ ส่วนเหล่าทหารม้าและเหล่าทหารช่างและสื่อสาร124 ยังไม่มีการแต่งตั้ง
ผู้บังคับทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.11 พ.อ.พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) ผู้บังคับทหารปืนใหญ่ (ซ้าย) และพ.อ.พระสิทธิ
เรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) ผู้บังคับทหารราบ (ขวา) , ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
สมุดภาพสมาชิกรัฐสภา 2475-2502 (ม.ป.พ., 2502), ไม่มีเลขหน้า. 
 

                                           
บังคับทหารเป็นผูบ้ังคับบัญชาเหลา่ทหารและขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการทหารบก ถ้าหากจะพิจารณาตามหลักการหรือ
ตามความเป็นจริงแล้ว การที่ผู้บญัชาการทหารบกเพียงคนเดียวจะบงัคับบัญชากองพันทหารทุกเหล่าถงึ 34 กองพัน
เป็นการไม่สะดวกในการบังคับบัญชาเพราะไม่สามารถดูแลก าลังทหารอย่างทั่วถึง ดูเพิ่มเตมิ พระบรมราชโองการ 
ประกาศจดัระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2475,” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/190.PDF (สบืค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561). 

124 ไม่มีการแต่งตั้งนายทหารในต าแหน่งผู้บังคับทหารม้า มีเพียง พ.ท.พระเริงรุกปัจจามิตรที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นรองผู้บังคับทหารม้า ดูเพิ่มเติม กระทรวงกลาโหม, ท าเนียบทหาร ตอน 1, 77. 
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ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก เป็นต าแหน่งที่ถูกตั้งขึ้นแทนผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ถูกยุบต าแหน่งจากการที่คณะราษฎรได้ยุบหน่วยทหารระดับกองทัพและกองพล 
เพราะในเวลาปกติแม่ทัพหรือผู้บัญชาการกองพลจะท าหน้าที่เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบก เพ่ือ
รับผิดชอบงานราชการทั่วไปของกองทัพบก รักษาสถานที่ส าคัญต่างๆ ของรัฐบาล การสนับสนุนการ
รบให้กับหน่วยทหารต่างๆ125 และราชการศาลทหารของกองทัพบก126 ส่วนในยามสงครามจะท า
หน้าที่เกณฑ์ทหารในพ้ืนที่มณฑลและส่งก าลังพลไปสนับสนุนเพ่ิมเติมแก่กองทัพสนาม127 อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าผู้บังคับการจังหวัดทหารบกจะถูกตั้งขึ้นให้ท าหน้าที่แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบก128 แต่
ไม่มีอ านาจบังคับบัญชาหน่วยทหารหรือเรียกระดมพลในจังหวัดที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบก129 มีเพียงหน่วยเสนารักษ์ หน่วยสัมภาระ งานเรือนจ า และงานธุรการที่อยู่ในอ านาจ
ของผู้บังคับการจังหวัดทหารบก เพราะตามโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 ก าหนดให้หน่วยทหาร
ระดับกองพันทุกหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้บังคับทหารและผู้บัญชาการทหารบก
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
125 ถัด รัตนพันธ์ุ, ประมวลรัฐกิจ บรรยายหน้าที่ราชการของรัฐบาลสยาม (พระนคร: เดลิเมล์, 2472), 92. 
126 ราชกิจจานุเบกษา, “พระธรรมนญูศาลทหารบก พ.ศ. 2465,” 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/905.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559). 
127 ถัด รัตนพันธ์ุ, 91. 
128 ดูเพิ่มเตมิ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 10 

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2475,” 
http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/375694/10_24750722_wb.pdf?sequence=1 (สืบค้น
เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2559). 

129 ถัด รัตนพันธ์ุ, 98. 
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ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบการแบ่งเขตกิจการท้องที่ของกองทัพบกช่วงก่อน-หลังการปฏิวัติสยาม 

พ.ศ. 2474 พ.ศ. 2475 

1. มณฑลทหารบกท่ี 1 (ครอบเขตพ้ืนที่มณฑล
กรุงเทพฯ) 
   1.1 จังหวัดทหารบก พระนคร 
2. มณฑลทหารบกท่ี 2 (ครอบเขตพ้ืนที่มณฑล
ปราจีนบุรีและจันทบุรี) 
   2.1 จังหวัดทหารบก ปราจีนบุรี 
   2.2 จังหวัดทหารบก ฉะเชิงเทรา 
3. มณฑลทหารบกท่ี 3 (ครอบเขตพ้ืนที่มณฑล
นครราชสีมาและอุดรธานี) 
   3.1 จังหวัดทหารบก นครราชสีมา 
   3.2 จังหวัดทหารบก อุบลราชธานี 
   3.3 จังหวัดทหารบก อุดรธานี 
   3.4 จังหวัดทหารบก ร้อยเอ็ด 
4. มณฑลทหารบกท่ี 4 (ครอบเขตพ้ืนที่มณฑล

นครสวรรค์ พิษณุโลก และพายัพ) 
4.1 จังหวัดทหารบก นครสวรรค์ 

    4.2 จังหวัดทหารบก พิษณุโลก 
4.3 จังหวัดทหารบก พายัพ 
4.4 จังหวัดทหารบก ล าปาง 
4.5 จังหวัดทหารบก แพร่ 

5. มณฑลทหารบกท่ี 5 (ครอบเขตมณฑล
พระนครศรีอยุธยา ยกเว้นจังหวัดธัญญะบุรี
และปทุมธานี) 

5.1 จังหวัดทหารบก พระนครศรีอยุธยา 
5.2 จังหวัดทหารบก ลพบุรี 
5.3 จังหวัดทหารบก สระบุรี 

1. จังหวัดใหญ่ทหารบก 
1.1 จังหวัดทหารบก กรุงเทพฯ 
1.2 จังหวัดทหารบก พระนครศรีอยุธยา 
1.3 จังหวัดทหารบก ปราจีนบุรี 
1.4 จังหวัดทหารบก นครราชสีมา 
1.5 จังหวัดทหารบก นครสวรรค์ 

2. จังหวัดน้อยทหารบก 
2.1 จังหวัดทหารบก สระบุรี 
2.2 จังหวัดทหารบก ลพบุรี 
2.3 จังหวัดทหารบก ราชบุรี 
2.4 จังหวัดทหารบก เพชรบุรี 
2.5 จังหวัดทหารบก อุบลราชธานี 
2.6 จังหวัดทหารบก อุดรธานี 
2.7 จังหวัดทหารบก พิษณุโลก 
2.8 จังหวัดทหารบก ล าปาง 
2.9 จังหวัดทหารบก เชียงใหม่ 
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ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบการแบ่งเขตกิจการท้องที่ของกองทัพบกช่วงก่อน-หลังการปฏิวัติสยาม (ต่อ) 

พ.ศ. 2474 พ.ศ. 2475 

6. มณฑลทหารบกท่ี 6 (ครอบเขตพ้ืนที่มณฑล
นครชัยศรี ราชบุรี นครศรีธรรมราช ปัตตานี 
และภูเก็ต) 

6.1 จังหวัดทหารบก ราชบุรี 
6.2 จังหวัดทหารบก เพชรบุรี 

 

ที่มา: 1. กระทรวงกลาโหม, ท าเนียบทหาร ตอน 1 (พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่, 2475), 121-136. 
       2. ถัด รัตนพันธุ์, ประมวลรัฐกิจ บรรยายหน้าที่ราชการของรัฐบาลสยาม (พระนคร: เดลิเมล์, 
2472), 92-95. 
 

(2) สายการบังคับบัญชาใหม่  
ในโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2474 มีเฉพาะราชการฝ่ายรบโดยแบ่ง

ออกเป็น 2 กองทัพย่อย มีหน่วยทหารตั้งแต่ระดับหมู่ หมวด กองร้อย กองพัน กรมทหาร และกองพล 
ในด้านสายการบังคับบัญชาในกองทัพบกก าหนดให้หน่วยทหารหน่วยย่อยขึ้นต่อการบังคับบัญชาของ
หน่วยทหารหน่วยใหญ่130 เนื่องจากรูปแบบการปกครองท้องที่ทหารบกจัดเป็นมณฑลทหารบกตาม
การแบ่งเขตปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท าให้แม่ทัพและผู้บัญชาการกองพลซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้
บัญชาการมณฑลทหารบกมีอ านาจบังคับบัญชากรมทหารและกองพันทหารที่ตั้งในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ส่วนเสนาบดีกระทรวงกลาโหมท าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาทั่วไปเนื่องจากมีแม่ทัพและผู้บัญชาการกองพล
เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของทหารในกองทัพและกองพลอยู่แล้ว131 

ส าหรับสายการบังคับบัญชาในโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 ได้แบ่ง
ส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย คือฝ่ายรบ ฝ่ายธุรการ และฝ่ายจังหวัดทหารบก ซ่ึงฝ่ายรบประกอบด้วย
กรมยุทธการทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมอากาศยาน เหล่าทหารราบ เหล่าทหารปืนใหญ่ 

                                           
130 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 26 วันท่ี 23 

พฤศจิกายน 2476,” 
http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/375896/26_24761123_wb.pdf?sequence=1 (สืบค้น
เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2561) 

131 ราชกิจจานุเบกษา, กฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหม,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2455/A/24.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559). 
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เหล่าทหารม้า และเหล่าทหารช่างและสื่อสาร ฝ่ายธุรการประกอบด้วยกรมยกกระบัตรทหารบก กรม
ช่างแสงทหารบก และกรมแผนที่ ส่วนฝ่ายจังหวัดทหารบกได้แบ่งจังหวัดใหญ่ทหารบกออกเป็น 5 
จังหวัดคือ กรุงเทพ อยุธยา ปราจีนบุรี นครสวรรค์ และนครราชสีมา ส าหรับผู้บังคับบัญชาของส่วน
ราชการหรือหน่วยทหารที่ถูกจัดอยู่ใน 3 ฝ่าย เฉพาะส่วนราชการทีถู่กยุบโอนมาจากกระทรวงกลาโหม
มีผู้บังคับบัญชาหน่วยเป็นเจ้ากรมเช่นเดิม ได้แก่ กรมยุทธการทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก กรม
ช่างแสงทหารบก กรมแผนที่ และกรมอากาศยาน ส่วนหน่วยทหารที่แยกเป็นเหล่ามีผู้บังคับทหารเป็น
ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายจังหวัดทหารบกมีผู้บังคับการจังหวัดใหญ่ทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชา 

จะเห็นว่าทั้ง 3 ฝ่ายไม่มีต าแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละฝ่าย
เหมือนอย่างโครงสร้างกองทัพสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีหน่วยย่อยขึ้นกับหน่วยใหญ่ก่อนที่จะ
ขึ้นกับผู้บังคับบัญชาสูงสุด เนื่องจากโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 ก าหนดให้ส่วนราชการและ
หน่วยทหารมีฐานะเท่ากันทั้งหมด และให้เจ้ากรม ผู้บังคับทหาร และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกซึ่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือหน่วยทหารขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการทหารบก นอกจากนี้เมื่อมี
การยุบมณฑลทหารบกและเปลี่ยนเป็นจังหวัดใหญ่ทหารบก ส่งผลให้การบังคับบัญชาฝ่ายรบไม่มีการ
รวมอ านาจบังคับบัญชาแบบเดิมโดยยกเลิกการบังคับบัญชาที่ให้หน่วยทหารหน่วยย่อยขึ้นต่อการ
บังคับบัญชาของหน่วยทหารหน่วยใหญ่ เปลี่ยนเป็นกระจายอ านาจการบังคับบัญชาให้หน่วยทหาร
หน่วยย่อยหรือกองพันทหาร และให้หน่วยทหารหน่วยย่อยหรือกองพันทหารทั้งหมดขึ้นตรงต่อ
กองทัพบกที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้บังคับทหารเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง แต่การเคลื่อนย้ายก าลังทหารของ
กองพันทหารทุกแห่งเป็นอ านาจของผู้บัญชาการทหารบก 132 ส่วนการบังคับบัญชาฝ่ายจังหวัด
ทหารบกถูกก าหนดไว้อย่างกว้างๆ ไม่ชัดเจนว่าให้จังหวัดน้อยทหารบกขึ้นกับจังหวัดใหญ่ทหารบก
ใดบ้างเพียงระบุให้ “...ผู้บังคับการจังหวัดทหารทหารบกอ่ืนๆ นอกจากพระนคร ทางจังหวัดน้อยขึ้น
จังหวัดใหญ่ แล้วจังหวัดใหญ่ขึ้นต่อผู้บัญชาการทหารบก”

                                           
132 เผ่า ศรียานนท์, 206. 

Ref. code: 25615806030044TLO



60 
 

 
 

ภาพที่ 2.12 โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2474, ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.7 ก.1/9 เรื่อง ท าเนียบย่อ พ.ศ. 2474 อ้างถึงใน ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 
“รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), 165. 
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ภาพที่ 2.13 โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475, ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการ ประกาศจัดระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2475 ,” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/190.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561). 
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ภาพที่ 2.14 รายชื่อนายทหารระดับสูงของกองทัพบก พ.ศ. 2475, ที่มา: กระทรวงกลาโหม, ท าเนียบทหาร ตอน 1, 26-102 
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ภาพที่ 2.15 โครงสร้างฝ่ายรบของกองทัพบก พ.ศ. 2475, ที่มา: กระทรวงกลาโหม, ท าเนียบทหาร ตอน 1 (พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่, 2475), 52-102. 
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ภาพที่ 2.16 โครงสร้างฝ่ายรบ (กรม) ของกองทัพบก พ.ศ. 2475, ที่มา: กระทรวงกลาโหม, ท าเนียบทหาร ตอน 1 (พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่, 2475), 26-
51. 
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2.2 การควบคุมอ านาจบริหารราชการเพื่อสร้างกองทัพคณะราษฎร 
  
 ความอยู่รอดของคณะราษฎรและระบอบการปกครองใหม่หลังการปฏิวัติ 2475 
นอกจากคณะราษฎรต้องควบคุมอ านาจการบังคับบัญชาก าลังทหารแล้ว ยังต้องควบคุมอ านาจการบริ
หารราชการส าคัญของกองทัพควบคู่กันด้วย เพราะการควบคุมก าลังทหารเพียงอย่างเดียวนั้นไม่
สามารถสร้างกองทัพตามความต้องการของคณะราษฎรได้ อีกทั้งการที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเมือง
ยิ่งมีความจ าเป็นที่คณะราษฎรต้องควบคุมอ านาจในกองทัพให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่ด้วยข้อจ ากัดของ
นายทหารคณะราษฎรที่มีสถานะการเป็นนายทหารระดับกลางในกองทัพ ไม่สามารถที่จะเข้าสู่
ต าแหน่งระดับสูงตามโครงสร้างกองทัพแบบเดิมได้ ดังนั้น คณะราษฎรได้ใช้การปรับปรุงโครงสร้าง
กองทัพใหม่เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการยุบต าแหน่งระดับสูงแล้วตั้งต าแหน่งใหม่ขึ้นแทน ส่วนต าแหน่ง
ที่ไม่สามารถยุบได้ คณะราษฎรจะใช้การลดอ านาจต าแหน่งนั้นลงจนแทบไม่เหลือบทบาทในกองทัพ 
ซึ่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเป็นหนึ่งในต าแหน่งระดับสูงที่ไม่ถูกยุบ แต่ต้องถูกลดอ านาจและบทบาท
ในกองทัพลง  
 อ านาจของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมที่เคยมีในสมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้
ถูกคณะราษฎรลดอ านาจลงจากที่เป็นต าแหน่งที่มีอ านาจทางทหารสูงสุดในกองทัพ กลับกลายเป็น
เพียง “ต าแหน่งลอย” ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างรัฐบาลกับกองทัพ ส่วนผู้ที่ถูกก าหนดให้มีอ านาจ
และหน้าที่แทนเสนาบดีกระทรวงกลาโหมคือ “คณะกรรมการกลางกลาโหม” มีอ านาจสูงสุดในการ
ก าหนดและตัดสินใจในการบริหารราชการส าคัญทั้งหมดของกองทัพ โดยในการบริหารราชการของ
คณะกรรมการกลางกลาโหมไม่สามารถถูกแทรกแซงได้ เนื่องจากคณะกรรมการกลางกลาโหมไม่อยู่ใน
บังคับบัญชาของทั้งกองทัพและรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ผู้น าคณะราษฎรซึ่งเป็นทั้งรัฐมนตรีและกรรมการ
กลางกลาโหมสามารถจะใช้คณะกรรมการกลางกลาโหมเป็นเครื่องมือในการควบคุมอ านาจและ
จัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญของกองทัพเพ่ือน ามาใช้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กองทัพคณะราษฎรที่
ตั้งอยู่กรุงเทพฯ 
 
 2.2.1 โครงสร้างและอ านาจของคณะกรรมการกลางกลาโหม 
 คณะกรรมการกลางกลาโหมเป็นแนวคิดของพ.อ.พระยาทรงสุรเดช หนึ่งในผู้น า
คณะราษฎรสายทหารบกและผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงกองทัพหลังการปฏิวัติสยาม 2475 ซึ่ง
เหตุผลของพ.อ.พระยาทรงสุรเดชในการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหมนั้น เพราะต้องการให้
การบริหารราชการส าคัญของกองทัพด าเนินไปโดยการตัดสินใจร่วมกันของคณะบุคคลแทนการ
ตัดสินใจเพียงบุคคลเดียวอย่างในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่ก าหนดให้เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
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เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในกองทัพ ซึ่งพ.อ.พระยาทรงสุรเดชมองว่าเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้กองทัพมีสภาพ
เสื่อมโทรมจากข้อจ ากัดในด้านบุคคลของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมที่ไม่สามารถรอบรู้ในทุกเรื่องของ
กองทัพทั้งในส่วนกองทัพบกและกองทัพเรือ จนน าไปสู่ความผิดพลาดในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยใน
ราชการส าคัญโดยเฉพาะเรื่องเทคนิคทางทหาร133  
 ในการประชุมคณะกรรมการราษฎร พ.อ.พระยาทรงสุรเดชในฐานะผู้รับผิดชอบ
โครงการปรับปรุงกองทัพ ได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหมขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดการ
ปรับปรุงกองทัพแบบใหม่ของพ.อ.พระยาทรงสุรเดชต่อที่ประชุมและได้อธิบายหลักการบริหารงาน
ของคณะกรรมการกลางกลาโหมว่า 
 “...เพ่ือให้งานด าเนิรไปด้วยดี คือจะได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งส าหรับ

พิจารณาระเบียบงาน งานที่ท านั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท 
ก) กิจการใดที่เก่ียวกับนโยบายของประเทศแล้ว เมื่อคณะกรรมการกลางได้เสนอ
เสนาบดี แม้เสนาบดีจะได้อนุมัติหรือไม่ก็ตาม นโยบายนั้ นๆ จะต้องเสนอ
คณะกรรมการราษฎรวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งเสมอ 
ข) กิจการใดที่เกี่ยวกับระเบียบการภายใน เมื่อคณะกรรมการน าเสนอเสนาบดี 
และเมื่อเสนาบดีอนุมัติแล้ว ให้จัดไปได้ทีเดียว ถ้าเสนาบดีไม่อนุมัติให้เสนอ
คณะกรรมการเพ่ืออกความเห็น ถ้าเสียงข้างมากมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการที่มาประชุมแล้ว ให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นอันใช้ได้”134 

 จะเห็นว่าหลักการบริหารงานของกรรมการกลางกลาโหมมีรูปแบบการคล้ายกับ
หลักการบริหารงานของคณะกรรมการราษฎร (รัฐบาล) คือมีการวินิจฉัยในเรื่องต่างๆ ด้วยการใช้เสียง
ข้างมากในที่ประชุมเพ่ือเป็นมติของคณะกรรมการ ส่วนเรื่องอ านาจของคณะกรรมการกลางกลาโหมมี
อ านาจเต็มในการบริหารราชการส าคัญในกองทัพ และที่ส าคัญคือกรรมการกลางกลาโหมเป็น
คณะกรรมการที่มีลักษณะอิสระไม่อยู่ในโครงสร้างกองทัพหรือรัฐบาล135 จึงถูกแทรกแซงจากกลไก

                                           
133 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 7 วันท่ี 13 

กรกฎาคม 2475,” 
http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/375859/7_24750713_wb.pdf?sequence=1 (สืบค้น
เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2559). 

134 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รายงานการประชุมคณะกรรมการราษฎรครั้งที่ 12, เรื่องประกาศ
ก าหนดหน้าท่ีเสนาบดีกระทรวงกลาโหม (11 กรกฎาคม 2475). 

135 ในงานของธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ได้ระบุว่าคณะกรรมการกลางกลาโหมอยู่ในโครงสร้างกระทรวง 
กลาโหม พ.ศ. 2475 รวมทั้งก าหนดให้กองทัพบกและกรมทหารเรือขึ้นตรงกับคณะกรรมการกลางกลาโหม ซึ่ง
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หรืออ านาจรัฐส่วนอ่ืน หรือแม้แต่คณะกรรมการราษฎรหรือสภาผู้แทนราษฎรเองยังไม่สามารถเข้ามา
ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารราชการในกองทัพของคณะกรรมการกลางกลาโหม นอกจากผลการวินิจฉัยเรื่อง
ใดของคณะกรรมการกลางกลาโหมมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายหลักของชาติจะต้องเสนอให้
คณะกรรมการราษฎรท าการวินิจฉัยก่อน รวมทั้งการเสนองบประมาณและการออกกฎหมายที่ต้อง
เสนอขอความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร 
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 พ.อ.พระยาทรง
สุรเดชได้กล่าวแถลงหลักการและเหตุผลในการตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหม ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่
กล่าวถึงปัญหาของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีอ านาจเด็ดขาดในการ
ตัดสินใจหรือวินิจฉัยราชการส าคัญของกองทัพ รวมถึงข้อจ ากัดของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมที่ไม่
สามารถจะรู้ในทุกเรื่องทางเทคนิคในกองทัพ จนเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดพลาดในการบริหาร
ราชการส าคัญของกองทัพ ท าให้ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่ งชุดซึ่งประกอบด้วยนายทหาร  
ผู้มีความรู้ความช านาญในด้านต่างๆ มามาร่วมเป็นกรรมการเพ่ือวินิจฉัยหรือตัดสินใจแทนเสนาบดี
กระทรวงกลาโหม 
 “แต่เดิมมาเมื่อเสนาบดีกระทรวงกลาโหมจะปฏิบัติการอย่างใดๆ ก็ย่อมกระท า

ไปโดยไม่ต้องการปรึกษาหารือด้วยมีระเบียบแบบแผนวางไว้เป็นก าหนดตายตัว
เช่นนั้น หากจะมีการปรึกษาหารือบ้างก็เรียกมาเป็นบางคนสัก 2-3 คน หรือเพียง
คนใดคนหนึ่งซึ่งเห็นควรจะรับปรึกษาได้ แต่ผู้ที่ถูกเรียกมาปรึกษาหารือนั้นจะลง
ความเห็นก็ไม่ได้เด็ดขาดหรือถ้าเสนาบดีไม่มีความเห็นพ้องกับผู้เรียกมาหารือ
ด้วย เสนาบดีก็กระท าไปตามพลการตนเอง อนึ่งแต่เดิมยังมิได้รวมทหารบกกับ
ทหารเรือเข้าเป็นกระทรวงเดียวกัน ฝ่ายทหารบกตัวเสนาบดีเป็นทหารบกและมี
หน้าที่จะต้องวินิจฉัยเรื่องที่เกี่ยวกับทหารบกโดยฉะเพาะซึ่งนับว่าพอค่อยยังชั่ว 
แต่ถึงกระนั้นก็ดีเสนาบดีก็ไม่สามารถที่จะตัดสินเรื่องที่ต้องวินิจฉัยให้เป็นการ
เด็ดขาดได้ทุกเรื่อง เพราะเสนาบดีผู้เดียวจะรอบรู้กิจการในกองทัพทั้งหมดไม่ได้ 
หากว่าเสนาบดีจะเป็นผู้รอบรู้หรือช านาญในวิชาใดก็แต่เหล่าเดียวเท่านั้น เช่น 

                                           
ผู้เขียนไม่เห็นด้วยในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากในประกาศจัดระเบียบป้องกันอาณาจักรได้ก าหนดให้กิจการของ
กระทรวงกลาโหม 3 ส่วนเท่านั้น คือ กองบังคับการกระทรวง กลาโหม กองทัพบก และกรมทหารเรือ โดยที่เสนาบดี
กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้ากระทรวงและมีหน้าท่ีในงานธุรการทั่วไปของกองทัพ ส่วนคณะกรรมการกลางกลาโหมตาม
ประกาศก าหนดหน้าท่ีเสนาบดีและตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหม ไม่ได้ระบุให้ขึ้นตรงกับต าแหน่งหรือหน่วยงานใด
ในรัฐบาล มีอ านาจในการบริหารราชการส าคัญของกองทัพแต่ไม่มีอ านาจในการบังคับบัญชาก าลังทหาร ดูเพิ่มเติม
ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 163. 
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ช านาญแต่ทหารม้า ทหารราบ หรือทหารปืนใหญ่ เมื่อได้รวมทหารบกกับ
ทหารเรือเข้าเป็นกระทรวงเดียวกัน เสนาบดีก็ยิ่งจะไม่สามารถวินิจฉัยตัดสินให้
เป็นการเด็ดขาดได้ทุกเรื่อง ด้วยการกระท าครั้งก่อนๆ เสนาบดีมักจะกระท าไป
โดยไม่มีการปรึกษา หารืออย่างที่เสนอขึ้น เสนาบดีทางฝ่ายทหารบกก็เป็น
ทหารบกและมีความรู้แต่เพียงฝ่ายทหารบก เสนาบดีฝ่ายทหารเรือก็เป็น
ทหารเรือก็มีความรู้แต่เพียงฝ่ายทหารเรือ ฉะนั้นจะเอาเสนาบดีฝ่ายทหารบกไป
ว่าการทางทหารเรือ หรือเอาเสนาบดีทหารเรือไปว่าการทหารบกก็จะไม่รู้เรื่อง
และไม่สามารถที่จะตัดสินการอย่างใดๆ ได้ ฉะนั้นกิจการอันเกี่ยว กับทางเทฆนิ
คซึ่งมีมากหลาย จึงจ าเป็นต้องมีกรรมการขึ้นคณะหนึ่งส าหรับปรึกษาเพ่ือกิจการ
ในเรื่องรายละเอียด ด าเนิรไปได้โดยสะดวก...เสนาบดีก็ย่อมไม่ต้องรับภาระใน
การที่จะวินิจฉัยด้วยตนเองท่ีไม่สามารถจะวินิจฉัยได้”136 

 คณะกรรมการกลางกลาโหมถูกตั้งขึ้นตามพระบรมราชโองการประกาศก าหนด
หน้าที่เสนาบดีและตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหม พ.ศ. 2475 ก าหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการ
กลาโหมมีจ านวน 17 คน มีเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่ง ส่วนผู้
บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารเรือเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง รวมทั้งแต่งตั้งทหารบกและ
ทหารเรืออีกฝ่ายละ 7 คน เป็นกรรมการให้ครบตามก าหนด นอกจากนี้ในกรณีที่คณะกรรมการกลาง
กลาโหมต้องวินิจฉัยในเรื่องการทหารที่มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิค คณะกรรมการกลางกลาโหมมี
อ านาจเลือกตั้งกรรมการที่เป็น “ผู้ช านาญฉะเพาะการ ฉะเพาะเหล่า ฉะเพาะชะนิดหรือหน่วย” ให้
เป็นกรรมการอีกชุดหนึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาขั้นต้นก่อนที่คณะกรรมการ
กลางกลาโหมจะวินิจฉัย หากยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถวินิจฉัยได้ครบถ้วน คณะกรรมการ
กลางกลาโหมมีอ านาจเรียกข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกคน ให้เข้ามาชี้แจงข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการกลางกลาโหม137 จะเห็นว่ากระบวนการในการวินิจฉัยของ

                                           
136 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 7 วันท่ี 13 

กรกฎาคม 2475,” http://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer/viewer.php (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2561). 

137 ราชกิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการประกาศก าหนดหน้าที่เสนาบดีและตั้งคณะกรรมการกลาง
กลาโหม พ .ศ .  2475,” www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/209.PDF (สืบค้น เมื่ อวันที่  23 
พฤศจิกายน 2559). 
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คณะกรรมการกลางกลาโหมได้ก าหนดไว้อย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งในอนาคตสามารถท่ีจะให้พลเรือน
เข้าด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้”138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.17 โครงสร้างคณะกรรมการกลางกลาโหม พ.ศ. 2475, ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา, “พระบรม
ราชโองการประกาศก าหนดหน้าที่เสนาบดีและตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหม พ.ศ. 2475 ,” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/209.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2559). 
 นายทหารบกและทหารเรือที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลางกลาโหมชุด
แรกของกองทัพ ส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้น าคณะราษฎรทั้งฝ่ายทหารบกและทหารเรือ โดยเฉพาะฝ่ าย
ทหารบกจ านวน 7 นาย มีผู้น าคณะราษฎรจ านวน 5 นาย เป็นกรรมการ เนื่องจากกองทัพบกเป็น
ก าลังทหารหลักของคณะราษฎรจึงจ าเป็นต้องควบคุมมติหรือการวินิจฉัยในราชการของกองทัพบกให้
ด าเนินไปตามที่คณะราษฎรต้องการ ส่วนคณะกรรมการกลางกลาโหม จ านวน 17 นาย 139 มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 

                                           
138 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , “รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7 วันที่ 13 

กรกฎาคม 2475,” http://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer/viewer.php (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2561). 

139 กระทรวงกลาโหม, ท าเนียบทหาร ตอน 1, ไม่มีเลขหน้า 
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ภาพที่ 2.18 รายชื่อคณะกรรมการกลางกลาโหม พ.ศ. 2475, กระทรวงกลาโหม, ท าเนียบทหาร ตอน 1 (พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่, 2475), ไม่มีเลขหน้า 
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 2.2.2  คณะกรรมการกลางกลาโหมกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพ
คณะราษฎร          
 อ านาจและข้อจ ากัดด้านตัวบุคคลของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเป็นประเด็น
ส าคัญที่ พ.อ.พระยาทรงสุรเดชใช้เป็นเหตุผลในการตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหม เพ่ือให้สามารถ
วินิจฉัยราชการส าคัญโดยเฉพาะด้านเทคนิคให้ด าเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักการ แต่เมื่อพิจารณา
อ านาจของคณะกรรมการกลางกลาโหมที่ถูกก าหนดไว้ในกฎหมายจะเห็นว่ามีการก าหนดอ านาจแบบ
กว้างๆ และบางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับด้านเทคนิคโดยตรง คือ “เพ่ิม ลด ปลด ย้าย ต าแหน่งข้าราชการ
หรือการวางอัตราก าลังเครื่องรบเครื่องอุปกรณ์การรบในกองทัพบกกับกรมทหารเรือ ตลอดจนการวาง
งบประมาณเงิน”140 อ านาจของคณะกรรมการกลางกลาโหมที่ครอบคุมงานบริหารราชการส าคัญของ
กองทัพทั้งหมด ท าให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือส าคัญของคณะราษฎรในการควบคุมอ านาจกองทัพและ
จัดสรรทรัพยาการของกองทัพได้ตามต้องการ 
 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2475 กระทรวงกลาโหมได้รับอนุมัติงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2476 จ านวน 15,051,238 บาท สูงกว่างบประมาณกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2475 ที่ได้รับอนุมัติ
ในสมัยรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถึง 1,733,000 บาท เฉพาะงบประมาณกองทัพบกได้รับจ านวน 
9,892,842 บาท สูงกว่างบประมาณกองทัพบก พ.ศ. 2475 ถึง 1,533,000 บาท141 การเพ่ิมขึ้นของ
งบประมาณกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2476 ท าให้คณะราษฎรถูกมองว่าด าเนินนโยบายทางทหารที่ไม่
เหมาะสมในช่วงที่ประเทศก าลังประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภา
ผู้แทนราษฎร พระวุฒิศาสตร์เนติญาณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้วิจารณ์การเพ่ิมงบประมาณ
กระทรวงกลาโหมในการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2476 
 “...เพราะเหตุใด เงินที่จะใช้จ่ายในทางกลาโหมจึงไม่คิดตัดทอนลงมาใช้ในทาง

อ่ืน เพ่ือแบ่งเบาข้อเดือดร้อนบ้าง แต่ข้อใหญ่ใจความอยู่ที่ว่า ก็ที่จะลดทหารจะ
เสียหายหรือไม่ รู้ดีและได้ใคร่ครวญว่าเวลานี้เราเพ่ิงเริ่มเปลี่ยนการปกครอง 
การทหารต้องเป็นของจ าเป็น เพราะเหตุว่าเราเป็นประเทศเล็ก แต่ยิ่งคิดไปก็ยิ่ง
ไม่เห็นเหตุผลเท่าที่คิดว่าจะมีเหตุภายนอกแซกแซงบังเกิดขึ้น แม้หากว่าจะ
เป็นไปจริงและเขาจะเอาจริงๆ แล้วก็เชื่อว่าไม่มีทางสู้เลย รู้ว่าการทหารของเรา

                                           
140 ราชกิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการประกาศก าหนดหน้าที่เสนาบดีและตั้งคณะกรรมการกลาง

กลาโหม พ.ศ. 2475,” www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/209.PDF (สืบค้นเมื่อวนัท่ี 23 
พฤศจิกายน 2559). 

141 ราชกิจจานุเบกษา, “ค าอธิบายงบประมาณรายได้รายจ่าย พ.ศ. 2476,” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/133.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561). 
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นั้นมีไว้ก็เพ่ือการภายใน จึงเห็นว่างบประมาณของกลาโหมซึ่งกะประมาณเสีย 
1/6 ของงบประมาณทั้งหมดของเรานี้น่าจะแบ่งมาใช้ทางอ่ืนเสียบ้าง...เพราะใน
เวลาธรรมดาเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องมีทหารมาก ทั้งทหารเองก็รับว่าไม่ได้ท าอะไร
เลย...”142 

 พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา รัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกได้ลุกขึ้นกล่าว
ชี้แจงรายละเอียดกับพระวุฒิศาสตร์เนติญาณถึงความจ าเป็นในการบ ารุงกองทัพ แต่ พ.อ.พระยา
พหล-พลพยุหเสนาขอให้ไม่มีการบันทึกในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร143 
 การที่คณะกรรมการกลางกลาโหมมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารราชการ
ส าคัญของกองทัพ ท าให้ พ.อ.พระยาทรงสุรเดชซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดในคณะกรรมการกลาง
กลาโหมสามารถก าหนดนโยบายและทรัพยากรของกองทัพบกเพ่ือน าไปใช้ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกองทัพคณะราษฎร โดยเฉพาะงบประมาณของกองทัพบก พ.ศ. 2475 ที่ได้รับอนุมัติใน
สมัยรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จ านวน 8,359,842 บาท144 ได้ถูกน าไปใช้ในการ
จัดซื้อยุทโธปกรณ์จากบริษัทวิกเกอร์การ์เด็นลอยด์ ประเทศอังกฤษ จ านวน 4,000,000 บาท 145 ซึ่ง
ยุทโธปกรณ์ที่สั่งซื้อในช่วงปลายปี พ.ศ. 2475 และเข้าประจ าการในกองทัพบก (เฉพาะกองพันทหาร
ราบในกรุงเทพฯ) ช่วง พ.ศ. 2476 คือรถถังแบบ 76 ขนาด 7.5 ตัน จ านวน 10 คัน รถถังลอยน้ าหรือ
แบบสะเทือนน้ าสะเทือนบก แบบ 76 ขนาด 3 ตัน จ านวน 2 คัน146 รถติดตั้งปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 

                                           
142 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , “รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 47/วันที่ 20 

ธันวาคม 2475,” http://drmlib.parliament.go.th/securepdf/p_375840.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2560). 

143 เรื่องเดียวกัน 
144 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.7.ค.15/1 อ้างถึงใน จิตราภรณ์ ไชยกัณฑา, 235. 
145 สถาบันไทยคดีศึกษา F.O.371/17178 อ้างถึงใน จิตราภรณ์ ไชยกัณฑา, 305. 
146 รถถังแบบ 76 มีเกราะหนา 5-13 ม.ม. ความเร็วสูงสุดบนถนน 22-35 ก.ม./ช.ม. ความเร็วในภูมิ

ประเทศ 3.8 ก.ม./ช.ม. พลประจ ารถ 3 นาย อาวุธปืนขนาด 47 ม.ม. 1 กระบอก ปืนกลขนาด 8 ม.ม. 1 กระบอก 
น้ าหนักรถ 7.5 ตัน ผลิตที่ประเทศอังกฤษ ดูเพิ่มเติม กรมยุทธการทหารบก, กองประวัติศาสตร์ทหาร, วิวัฒนาการ
แห่งศัสตราวุธในกองทัพบกไทย ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลเอก เสริม ณ นคร ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.
(กรุงเทพฯ: ครอบครัวพลเอก เสริม ณ นคร, 2553), 193. 
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(ป.ต.อ.) ขนาด 40 ม.ม.  จ านวน 26 คัน147 และรถบรรทุกดอดจ์ (Dodge) พร้อมติดตั้งปืนกล จ านวน 
40 คัน148  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.19 รถถังแบบ 76, กรมโฆษณาการ, ไทยในปัจจุบัน : ที่ระลึกงานฉลองวันชาติ 2483 (พระ-
นคร : กรมโฆษณาการ, 2483), ไม่มีเลขหน้า. 
 
 
 

                                           
147 บุรินทร์ ภักดีกุล, ระลึกถึงพลโท หม่อมเจ้า คัสตาวัส จักรพันธุ์ ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ  

พลโท หม่อมเจ้า คัสตาวัส จักรพันธุ์ (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2526), ไม่มีเลขหน้า; รถติดตั้งปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยาน (ปตอ.) มีปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 ม.ม. ติดตั้งบนรถกึ่งสายพาน สามารถยิงอัตโนมัติ 200 นัด/
นาที ด้วยกระสุนระเบิดในอากาศ ในการยิงกระสุนเจาะเกราะยิงได้ไกล 3.98 ก.ม. ส่วนการยิงท าลายสามารถยิงได้
ไกล 5.7 ก.ม. ดูเพิ่มเติม กระทรวงกลาโหม, วิชาวิทยาการทหาร (Military Science) (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2526), 
642. 

148 สถาบันไทยคดีศึกษา. F.O.371/17174 เรื่อง Colonel Stockley’s report on Siam, 31 Dec 1932 
อ้างถึงใน ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 196; รถบรรทุก ถูกดัดแปลงให้ติดอาวุธปืนกลหนักด้วยการสร้างแท่นเหล็กตรึง
แน่นกับพื้นรถ แล้วต่อเสาขึ้นมากลางแท่นสูงประมาณเมตรเศษ บนยอดเสาติดปืนกลหนักสามารถส่ายยิงได้ 45 
องศา ซึ่งรถบรรทุกติดปืนกลหนักถูกก าหนดให้ประจ าการในกองพันทหารราบที่กรุงเทพฯ กองพันละ 7-8 คัน ดู
เพิ่มเติม นายหนหวย [นามแฝง], เจ้าฟ้าประชาธิปก : ราชันผู้นิราศ (กรุงเทพฯ: สัมพันธ์พาณิชย์, 2530), 341. 
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ภาพที่ 2.20 รถติดตั้งปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ปตอ.) ขนาด 40 ม.ม., นายหนหวย [นามแฝง], เจ้าฟ้า
ประชาธิปก : ราชันผู้นิราศ (กรุงเทพฯ: สัมพันธ์พาณิชย์, 2530), 479. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.21 รถบรรทุกดอดจ์ (Dodge) พร้อมติดตั้งปืนกล, นายหนหวย [นามแฝง], เจ้าฟ้าประชาธิ
ปก : ราชันผู้นิราศ (กรุงเทพฯ: สัมพันธ์พาณิชย์, 2530), 487.  

Ref. code: 25615806030044TLO



75 
 

 
 

การเพ่ิมขึ้นของงบประมาณของกองทัพภายใต้อ านาจของคณะกรรมการกลาง
กลาโหม นอกจากจะท าให้เกิดค าถามจากสภาผู้แทนราษฎรต่อนโยบายด้านการทหารของคณะราษฎร
แล้ว ยังกลายเป็นส่วนหนึ่งในความขัดแย้งทางการเมืองและภายในกองทัพ เนื่องจากงบประมาณของ
กองทัพที่เพ่ิมขึ้นไม่ได้ถูกน าไปใช้พัฒนาและปรับปรุงกองทัพโดยรวมทั้งหมด แต่ถูกน ามาใช้ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพคณะราษฎรซึ่งเป็นหน่วยทหารในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะการสั่งซื้อ
อาวุธยุทโธปกรณ์ในช่วง พ.ศ. 2475-2476 ที่ล้วนแต่ซื้อมาเพ่ือประจ าการหน่วยทหารในกรุงเทพฯ จะ
เห็นว่าในช่วงปลาย พ.ศ. 2476 เมื่อกองทัพคณะกู้บ้านกู้เมืองยกก าลังทหารมาประชิดพระนครและได้
ยื่นค าขาด 6 ข้อให้แก่รัฐบาล พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา โดยในข้อที่ 6 ระบุว่า “การปกครอง
กองทัพ จักต้องมีหน่วยผสมตามหลักยุทธวิธี เฉลี่ยอาวุธส าคัญแยกกันไปประจ าท้องถิ่น มิให้มีก าลัง
ส่วนใหญ่อยู่เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง”149 ซึ่งทางรัฐบาลโดย พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนาได้ชี้แจงในค า
แถลงการณ์รัฐบาลฉบับที่ 20 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2476 ว่า 

 “…ก าลังจ าต้องต่างกันตามความส าคัญของท้องถิ่น เช่น กรุงเทพฯ ซึ่งเปน พระ
มหานคร เปนที่ว่าการกลางของรัฐบาล เปนพระราชส านักที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์ เปนศูนย์กลางแห่งตลาดเงินของประเทศสยาม ย่อมต้องการ
ก าลังมากกว่าท้องถิ่นอ่ืนๆ อนึ่งถ้ากระจายก าลังให้เป็นส่วนเท่าๆ กันหมด ความ
มั่นคงของรัฐบาลกลางก็คงจะไม่บริบูรณ์ อุทาหรณ์ เช่น ถ้าก าลังทหารกรุงเทพฯ 
มีเท่ากับก าลังทหารนครราชสีมาหรืออยุธยา ป่านนี้พระองค์เจ้าบวรเดชก็คง
เปลี่ยนคณะรัฐบาลได้ส าเร็จแล้ว”150  

 การก่อจลาจลของคณะกู้บ้านกู้เมืองในช่วงปลาย พ.ศ. 2476 หรือ “เหตุการณ์
กบฎบวรเดช” ได้จบลงด้วยชัยชนะอย่างเหนือชั้นของกองทัพคณะราษฎร ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการ
ปรับปรุงกองทัพของพ.อ.พระยาทรงสุรเดช ที่ได้ใช้คณะกรรมการกลางกลาโหมเป็นเครื่องมือหรือ
กลไกในการควบคุมอ านาจและการบริหารราชการส าคัญของกองทัพ ท าให้คณะราษฎรสามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญเพ่ือใช้สร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพคณะราษฎรซึ่งเป็นหน่วยทหารที่
ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะด้านอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ที่ถูกจัดซื้อมาประจ าการเฉพาะหน่วย
ทหารในกรุงเทพฯ เท่านั้น151 อย่างไรก็ตาม ภายหลังเหตุการณ์กบฎบวรเดชจบลง นายทหารที่อยู่ฝ่าย

                                           
149 รวบรวมค าแถลงการณ์และประกาศต่างๆ ซึ่งรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกาศแก่

ข้าราชการฝ่ายทหาร, พลเรือน และราษฎรทั่วไป (พระนคร: ศรีกรุง, 2476), 19. 
150 เรื่องเดียวกัน 
151 ความได้เปรียบด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพคณะราษฎรสะท้อนอย่างชัดเจนในเนื้อหาจดหมายที่

เขียนถึงชาวเมืองนครราชสีมาของ พ.ท.พระเริงรุกปัจจามิตร ผู้บังคับการกองรบ ว่า “...การจะเข้าสู้รบกับกองทัพ
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ปรปักษ์คณะราษฎรได้ถูกก าจัดออกไปจากกองทัพ พร้อมกับการก้าวขึ้นสู่อ านาจในกองทัพของ พ.อ.
หลวงพิบูลสงคราม แม่ทัพฝ่ายรัฐบาลผู้พิชิตชัยเหนือกองทัพคณะกู้บ้านกู้เมือง และกลายเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในการปรับปรุงกองทัพแทน พ.อ.พระยาทรงสุรเดชที่หมดบทบาทลงภายหลังการ
รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 ท าให้แนวทางการปรับปรุงกองทัพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย
ในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2477 ได้มีการยกเลิกประกาศก าหนดหน้าที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและตั้งกรรมการกลางกลาโหม152 ซึ่งเป็นมรดกส าคัญจากการ
ปรับปรุงกองทัพของพ.อ.พระยาทรงสุรเดชเมื่อปี พ.ศ. 2475 ผลที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกประกาศ
ดังกล่าวท าให้คณะกรรมการกลางกลาโหมที่มีอายุเพียง 2 ปีต้องถูกยุบลง 153 และในด้านหนึ่ง
กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นมาอีกครั้ง154 
 
2.3 สรุป 
 
 การปรับปรุงกองทัพบกของคณะราษฎรในช่วง พ.ศ. 2475-2476 ได้ให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพเป็นหลัก เนื่องจากข้อจ ากัดด้านบุคคลของคณะราษฎรสายทหารบกซึ่ง
มียศสูงสุดเพียงพ.อ. และเป็นนายทหารระดับกลางในกองทัพบก ท าให้ไม่สามารถอยู่ในต าแหน่ง

                                           
ของพระเจ้าอยู่หัวน้ัน ก็เปรียบด้วยแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ ไม่มีทางใดท่ีจะชะนะได้เลย เพราะอาวุธก็มากมาย พร้อม
ทั้งปืนใหญ่ และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ปืนกลหนัก ปืนกลเบา รถแท็งค์ใหญ่เล็กตลอดจนอาวุธปืนเล็กพร้อม
บริบูรณ์ และทุกสิ่งทุกอย่างมีมากมายไม่มีจ านวนจ ากัดอาจเรียกร้องและหนุนเนื่องได้ตลอดเวลา...” ดูเพิ่มเติม “ถึง
เพื่อนพลเมืองชาวนครราชสีมา,” ประชาชาติ, 23 ตุลาคม 2476, 5. 

152 ราชกิจจานุเบกษา, “พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจกัร พ.ศ. 2477,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/155.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561). 

153 ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2476 ก่อนท่ีจะมีการยุบคณะกรรมการกลางกลาโหม ได้มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการบางคนที่ย้ายไปต่างกระทรวงหรือไปราชการต่างประเทศ ได้แก่ พ.อ.พระยาอภัยสงคราม พ.ท.พระเริงรุก
ปัจจามิตร และพ.ท.พระประศาสน์พิทยายุทธ โดยได้ตั้งนายทหาร 3 นายเป็นกรรมการแทน ได้แก่ พ.อ.พระยาศักดา
ดุลยฤทธิ์ พลาธิการทหารบก พ.ท.พระสงครามภักดิ รองเสนาธิการทหารบกและเจ้ากรมยุทธการทหารบก และพ.ท.
หลวงวิภาครัฐกิจ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ดูเพิ่มเติม “กรรมการกลางกลาโหมที่ขาดจ านวนบันจุแล้ว ,” 
ประชาชาติ, 3 มกราคม 2476, 3. 

154 การบริหารราชการส าคัญในแต่ละกองทัพภายหลังการยุบคณะกรรมการกลางกลาโหม รัฐมนตรีว่า- 
การกระทรวงกลาโหมจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ
นายทหารระดับสูงจ านวน 8 นาย เพื่อพิจารณาในราชการส าคัญ เช่น การต่อเรือรบใหม่จากต่างประเทศของ
กองทัพเรือเมื่อ พ.ศ. 2477 ดูเพิ่มเติม “รัฐบาลจะสั่งต่อเรือรบใหม่อีกสองล า” ประชาชาติ, 11 มิถุนายน 2477, 1. 
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ผู้บังคับบัญชาระดับสูงตามโครงสร้างกองทัพแบบเดิมได้ ท าให้คณะราษฎรต้องใช้การปรับปรุง
โครงสร้างกองทัพเป็นเครื่องมือและกลไกในการเข้าควบคุมอ านาจทางทหาร โดยในการปรับปรุง
โครงสร้างกองทัพได้ด าเนินการในส่วนของกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกพร้อมกัน ซึ่งกระทรวง 
กลาโหมได้ถูกลดขนาดให้เล็กลงด้วยการยุบกรมใหญ่ทหารบกท้ังหมดแล้วโอนกรมน้อยทหารบกไปอยู่
ในกองทัพบก ส่วนกองทัพบกได้ลดโครงสร้างหน่วยทหารฝ่ายรบด้วยการยุบกองทัพ กองพล และกรม
ทหารทั้งหมดให้เหลือหน่วยรบเพียงระดับกองพัน ซึ่งภาพรวมการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบกใน
ด้านขนาดกองทัพไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก แต่มีการเพิ่มส่วนราชการที่เป็นกรมน้อยทหารบก
ที่ถูกโอนมาจากกระทรวงกลาโหม ส่งผลให้โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 แตกต่างจากโครงสร้าง
กองทัพบกแบบเดิม คือเป็นโครงสร้างกองทัพบกมีทั้งฝ่ายรบ ฝ่ายธุรการ และฝ่ายจังหวัดทหารบก 
เพ่ือให้หน่วยทหารในกรุงเทพฯ ซึ่งคณะราษฎรควบคุมอ านาจอยู่เป็นหน่วยทหารที่มีความสมบูรณ์
มากที่สุด จากการที่มีท้ังฝ่ายรบและฝ่ายสนับสนุนการรบรวมอยู่ในที่เดียวกัน 
 ส่วนสายการบังคับบัญชาทหารในกองทัพบก คณะราษฎรได้จัดโครงสร้างกระทรวง 
กลาโหมในลักษณะคล้ายกับกระทรวงยุทธนาธิการ ที่ก าหนดให้เสนาบดีกระทรวงมีอ านาจบังคับ
บัญชาเฉพาะส่วนราชการฝ่ายสนับสนุนการรบหรือกรมที่เกี่ยวกับราชการทหารทั่วไปและงานธุรการ 
เพ่ือแยกกองทัพบกและกองทัพเรือออกจากอ านาจบังคับบัญชาของเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ในส่วน
สายการบังคับบัญชาในกองทัพบก เมื่อมีการยุบกองทัพและกองพลทั้งหมดท าให้มีกองทัพเพียงแห่ง
เดียวคือกองทัพบกที่กรุงเทพฯ ซึ่งคณะราษฎรได้รื้อฟ้ืนต าแหน่ง “ผู้บัญชาการทหารบก” ให้เป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพบก นอกจากนี้ได้ยกเลิกการรวมศูนย์บังคับบัญชาทหารไม่ให้มีการรวม
การบังคับบัญชาหน่วยทหารหน่วยย่อยให้ขึ้นกับหนวยทหารหน่วยใหญ่ โดยให้หน่วยทหารหน่วยย่อย 
(กองพันทหาร) ขึ้นตรงต่อกองทัพบกที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้บังคับทหารเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงและมี   
ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้มีอ านาจในการเคลื่อนย้ายก าลังทหารในกองพันทหารทั้งหมด เพ่ือป้องกัน
การรวมก าลังทหารหัวเมืองท าการปฏิวัติซ้อน  
 ในการควบคุมอ านาจบริหารของกองทัพของคณะราษฎรได้ตั้งคณะกรรมการกลาง
กลาโหมขึ้นตามแนวคิดการปรับปรุงกองทัพของ พ.อ.พระยาทรงสุรเดช แม้เหตุผลส่วนหนึ่งของ พ.อ.
พระยาทรงสุรเดชจะอธิบายการตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหมเพ่ือให้การบริหารราชการส าคัญของ
กองทัพด าเนินไปอย่างรอบคอบและถูกหลักการภายใต้การตัดสินใจร่วมกันของคณะบุคคล แทนการ
ให้อ านาจการตัดสินใจไว้ที่บุคคลเดียวก็ตาม แต่ด้านหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าคณะกรรมการกลางกลาโหม
เป็นกลไกส าคัญในการควบคุมอ านาจกองทัพโดยที่คณะราษฎรไม่ต้องอยู่ในต าแหน่งระดับสูงใน
กระทรวงกลาโหม เพราะคณะกรรมการกลางกลาโหมมีอ านาจอิสระในการก าหนดและพิจารณา
ราชการส าคัญทั้งหมดของกองทัพไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงสร้างกองทัพ การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร 
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การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ และการวางงบประมาณ นอกจากการมีอ านาจเต็มในการบริหารราชการ
ของกองทัพแล้ว คณะกรรมการกลางกลาโหมยังมีลักษณะพิเศษที่ส าคัญคือไม่อยู่ภายใต้โครงสร้างหรือ
การบังคับบัญชาของหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือรัฐบาล ส่งผลให้การบริหารราชการในกอง
ทัพของคณะกรรมการกลางกลาโหมไม่สามารถถูกแทรกแซงได้ ด้วยคุณลักษณะพิเศษและอ านาจ
ดังกล่าวนี้ คณะกรรมการกลางกลาโหมจึงกลายเป็นเครื่องมือส าคัญของคณะราษฎรในการควบคุม
อ านาจกองทัพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการควบคุมทรัพยากรที่ส าคัญโดยเฉพาะอาวุธยุทโธปกรณ์เพ่ือ
ใช้สร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพคณะราษฎรที่กรุงเทพฯ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางเมืองที่มีผลต่อ
ความอยู่รอดของคณะราษฎรและระบอบการปกครองใหม่ 
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บทที่ 3 
กองทัพรัฐบาลคณะราษฎร: การปรับปรุงกองทัพบกหลังวกิฤตการณ์ทางการเมือง       

(พ.ศ. 2477-2481) 
 
 “ในชั่วเวลา 150 ปีที่แล้วมา การทหารเกือบจะกล่าวได้ว่าไม่มีอะไรเปนชิ้นเปนอันเลย 

นอกจากมีปืนเล็ก ปืนกลสัก 2-3 ร้อยกระบอก มีเครื่องบินที่ปราศจากอาวุธท าลายล้าง
ทางอากาศอยู่เล็กน้อย มีเรือรบที่เก่าพ้นสมัยอยู่ 4-5 ล าเท่านั้น ในชั่วเวลา 2 ปีที่
รัฐธรรมนูญได้จัดระบอบการปกครองใหม่ ท่านคงจะเห็นได้แล้วว่าโฉมหน้าของ
การทหารได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทางกองทัพบกก็มีอาวุธที่ทันสมัยเกิดขึ้น เช่น รถ
รบ ปืนใหญ่ยิงต่อสู้อากาศยาน และปืนหนักปืนกลเบาอีกมากมาย...”155 
ผลกระทบภายหลังการปรับปรุงกองทัพบกของพ.อ.พระยาทรงสุรเดชเมื่อ พ.ศ. 2475 

เปรียบเสมือนดาบสองคมที่ด้านหนึ่งได้ช่วยปกป้องรัฐบาลใหม่ของคณะราษฎรให้รอดพ้นจากการถูก
ฝ่ายตรงข้ามท าการปฏิวัติซ้อนเมื่อปลาย พ.ศ. 2476 จากการที่คณะราษฎรมี “กองทัพคณะราษฎร” 
ที่ตั้งอยู่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นก าลังทหารส่วนใหญ่ของกองทัพบก156 แต่ด้านหนึ่งได้สร้างความขัดแย้ง
ภายในกองทัพบกเพราะความเหลื่อมล้ าระหว่างหน่วยทหารเมืองหลวงกับหน่วยทหารหัวเมือง จาก
การที่คณะราษฎรควบคุมงบประมาณและทรัพยากรส าคัญของกองทัพบกเพ่ือใช้สนับสนุนหน่วยทหาร
ในกรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว ซึ่งในที่สุดกลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมืองและน าไปสู่
การเกิดสงครามจลาจลในช่วงปลาย พ.ศ. 2476 หรือที่เรียกว่าเหตุการณ์กบฎบวรเดช 

  เหตุการณ์กบฎบวรเดชจบลงด้วยชัยชนะอย่างเหนือชั้นของกองทัพคณะราษฎรที่มีต่อ
กองทัพคณะกู้บ้านกู้เมือง เพราะสถานะก าลังรบของกองทัพคณะราษฎรที่มีความได้เปรียบเหนือ
กองทัพอีกฝ่ายแทบทุกด้าน ซึ่งชัยชนะของคณะราษฎรในครั้งนั้นนอกจากจะช่วยให้สามารถแยกแยะ
และก าจัดนายทหารฝ่ายปรปักษ์ออกจากกองทัพ ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญในการปรับปรุงกองทัพบก

                                           
155 “ปาฐกถาของ พ.อ.หลวงพิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรื่องการบริหารราชการ

แผ่นดินของรัฐบาลรัฐธรรมนูญแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,” ประชาชาติ, 26 มิถุนายน 2477, 35. 
156 จะเห็นว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองสามารถรวบรวมก าลังทหารจากนครราชสีมา อุบลราชธานี สระบุรี และ

อยุธยาได้ก าลังทหารเพียง 9 กองพัน คือ ทหารราบ 3 กองพัน ทหารปืนใหญ่ 2 กองพัน ทหารม้า 2 กองพัน และ
ทหารช่าง 2 กองพัน ส่วนฝ่ายรัฐบาลคณะราษฎรจัดกองผสมโดยใช้ก าลังทหารในกรุงเทพฯ จ านวน 7 กองพัน คือ 
ทหารราบ 3 กองพัน ทหารปืนใหญ่ 3 กองพัน และทหารม้า 1 กองพัน กับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ดูเพิ่มเติม 
“รายงานการปราบกบฎโดยสังเขป,” ประชาชาติ, 24 พฤศจิกายน 2476, 2. 
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ของคณะราษฎรอีกครั้ง เนื่องจากความหวาดระแวงของคณะราษฎรที่มีต่อกลุ่มอ านาจเก่าในกองทัพ
ลดลง จากการที่คณะราษฎรสามารถก าจัดฝ่ายเป็นปรปักษ์ให้หมดอ านาจด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะ
การใช้ศาลพิเศษที่ช่วยให้การก าจัดศัตรูทางการเมืองด าเนินไปอย่างรวดเร็ว157 ส่งผลให้เป้าหมายใน
การควบคุมอ านาจกองทัพเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงหลังการปฏิวัติสยามใหม่ๆ คือมีการรวมศูนย์อ านาจ
การบังคับบัญชาเพ่ือควบคุมก าลังทหารในกองทัพทั้งหมด เพราะหากคณะราษฎรยังควบคุมเฉพาะ
หน่วยทหารในกรุงเทพฯ โดยไม่ให้ความส าคัญกับการควบคุมหน่วยทหารในหัวเมือง ต่อไปในอนาคต
ย่อมมีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับที่คณะกู้บ้านกู้เมืองได้ก่อการในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2476 เกิดขึ้น
อีก ซึ่งในระยะยาวย่อมจะส่งผลเสียอย่างมากต่อเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Commend)
และความเป็นปึกแผ่นภายในกองทัพบก 

ภายหลังเหตุการณ์กบฎบวรเดช คณะราษฎรได้เริ่มปรับปรุงกองทัพบกด้วยการยกเลิก
โครงสร้างและการบังคับบัญชาบางส่วนที่พ.อ.พระยาทรงสุรเดชเคยด าเนินการไว้ในช่วงแรกหลังการ
ปฏิวัติ เช่น ยกเลิกรูปแบบการแบ่งเขตปกครองท้องที่ทหารบกแบบจังหวัดใหญ่ทหารบกแล้วกลับมา
ใช้แบบมณฑลทหารบกตามเดิม เพ่ือรวมศูนย์อ านาจการบังคับบัญชาทหารทั้งหมดมาอยู่ที่กองทัพบก
ส่วนกลางและส่งนายทหารคณะราษฎรหรือที่คณะราษฎรไว้ใจไปเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารใน
มณฑลต่างๆ ซึ่งท าให้คณะราษฎรสามารถควบคุมและบังคับบัญชาหน่วยทหารหัวเมืองได้มากขึ้น ส่วน
ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการปรับปรุงกองทัพในช่วงเวลานั้นคือพ.อ.หลวงพิบูลสงคราม ผู้ที่ก้าวขึ้นกุม
อ านาจกองทัพจากความดีความชอบในการเป็นแม่ทัพฝ่ายรัฐบาลในการปราบกบฎ ได้รับแต่งตั้งเป็น
รองผู้บัญชาการทหารบกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามล าดับในช่วงปลาย พ.ศ. 2477  
 นอกจากนี้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในต่างประเทศถือเป็นปัจจัยส าคัญ
อันหนึ่งที่ส่งผลให้คณะราษฎรจะต้องเร่งปรับปรุงกองทัพ เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์สงคราม
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต158 จากบทเรียนในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่แม้จะมีการสู้รบกันในอีกซีก

                                           
157 ศาลพิเศษ มลีักษณะคล้ายกันกับศาลกรรมการพิเศษที่พิจารณาคดีกบฏ ร.ศ.130 ส่วนการตั้งศาลพิเศษ

เมื่อ พ.ศ. 2476 เนื่องจากหลังเหตกุารณ์กบฎบวรเดชจบลง รัฐบาลจะต้องยกเลิกประกาศกฎอัยยการศกึและเพื่อให้
การพิจารณาคดมีีความสะดวกเรียบร้อยจึงต้องมีการตั้งศาลพิเศษขึ้นพิจารณาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกบฎ ซึ่งศาลพิเศษ
มีอ านาจในการพิจารณาผู้ต้องหาทั้งที่เป็นพลเรือนหรือทหารทุกฐานันดรศักดิ์ โดยใช้กระบวนการพิจารณาศาลทหาร
มาใช้โดยอนุโลม ดูเพิม่เตมิ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 
22/วันท่ี 28 ตุลาคม 2476,” 
http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/375888/22_24761028_wb.pdf?sequence=1 (สืบค้น
เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562). 

158 พระยาอภัยสงคราม, “การเตรียมพร้อมทางทหาร,” ยุทธโกษ ปีท่ี 5, เล่มที่ 9 (2480): 8. 
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โลกหนึ่งแต่ท้ายที่สุดประเทศไทยต้องได้เข้าไปมีส่วนในมหาสงครามครั้งนั้น ซึ่งความขัดแย้งครั้งใหม่นี้
ได้เริ่มขยายตัวขึ้นทั้งในเอเชียและยุโรป ในเอเชียเริ่มมีเค้าลางจากการที่กองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดครอง
แมนจูเรียอันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนเมื่อ พ.ศ. 2474 อีกทั้งญี่ปุ่นได้ละเมิดข้อตกลงในการประชุม
ลดอาวุธโลกด้วยการจัดตั้งโครงการพัฒนากองเรือรบของกองทัพเรือญี่ปุ่น159 ส่วนในยุโรปเริ่มจาก
เยอรมันนีภายใต้การน าของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ได้ประกาศลาออกจากสมาชิกสันนิบาต
ชาติและการประชุมปลดอาวุธโลก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2476 เพ่ือให้กองทัพเยอรมันนีสามารถ
สะสมก าลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เท่าเทียมกับประเทศมหาอ านาจอ่ืน160 ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้
ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นความขัดแย้งระหว่างบรรดาประเทศมหาอ านาจและน าไปสู่การ
เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่คู่ขัดแย้งในสงคราม
โดยตรง แต่ด้วยความไม่แน่นอนของสภาวะสงครามที่ไม่อาจคาดการณ์ผลกระทบใดๆ ได้ อีกท้ังการที่
ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอาณานิคมของทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสย่อมสุ่มเสี่ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบหากทั้งสองประเทศนี้อยู่ในสภาวะสงคราม161 ดังนั้น รัฐบาลคณะราษฎรจึงต้องเตรียมการ
รับมือกับความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ โดยการเร่งปรับปรุงกองทัพให้มีสถานะพร้อมในการรักษาเอกราช
และความเป็นกลางเอาไว้162 
 แนวทางการปรับปรุงกองทัพบกของพ.อ.หลวงพิบูลสงครามภายหลังที่ก้าวขึ้นสู่อ านาจ
ในกองทัพช่วง พ.ศ. 2477-2481 มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือการควบคุมอ านาจกองทัพและการเตรียม
กองทัพเพ่ือรับมือกับสงครามที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งรัฐบาลคณะราษฎรจ าเป็นต้องปรับปรุงกองทัพใน
ด้านส าคัญต่างๆ เช่น โครงสร้าง ยุทโธปกรณ์ และก าลังพล เพ่ือให้กองทัพมีก าลังรบที่เพียงพอต่อ
ป้องกันประเทศ163 ส่งผลให้งบประมาณของกระทรวงกลาโหมได้รับอนุมัติเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี164 เพ่ือ

                                           
159 กองทัพเรือญี่ปุ่นได้สร้างเรือรบขึ้นจ านวน 25 ล า ซึ่งเกินจากข้อตกลงลดอาวุธที่ก าหนดให้ญี่ปุ่นมีเรือรบ

สูงสุดได้เพียง 15 ล า ดูเพิ่มเติม คนเล็กๆ [นามแฝง], “ควันสงครามภาคตะวันออกและตะวันตก,” ประชาชาติ, 14 
ตุลาคม 2476, 5. 

160 “ฮิตเล่อร์ฉีกสัญญาแวร์ไซย์,” ประชาชาติ, 18 พฤศจิกายน 2476, 5. 
161 พระยาอภัยสงคราม, “การเตรียมพร้อมทางทหาร,” ยุทธโกษ ปีท่ี 5, เล่มที่ 9 (2480): 8. 
162 กรมโฆษณาการ, พูดจริงท าจริง (พระนคร: ไทยพณิชยการ, 2482), ไม่มีเลขหน้า 
163 “นโยบายการทหาร,” ประชาชาติ, 25 กรกฎาคม 2477, 5. 
164 การเพิ่มขึ้นของงบประมาณกระทรวงกลาโหมส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานะเงินคงคลังของรัฐบาล

คณะราษฎรที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสถานะเงินคงคลังเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 มีเงินจ านวน 57 ล้านบาท มากกว่า
เงินคงคลังเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2475 (34 ล้านบาท) จ านวน 23 ล้าน ดูเพิ่มเติม “การเงินของประเทศหลอก
กันไม่ได้,” ประชาชาติ, 30 มิถุนายน 2477, 8. 
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น าไปใช้จัดซื้อยุทโธปกรณ์สมัยใหม่จากต่างประเทศเข้ามาประจ าการในกองทัพ รวมทั้งพัฒนาความรู้
ด้านการทหารสมัยใหม่ให้กับก าลังพลในกองทัพบกด้วยการจัดตั้งหน่วยทหารด้านการศึกษาและส่ง
นายทหารไปศึกษาดูงานการทหารในต่างประเทศ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับก าลังพลในการ
ใช้ยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการทหารสมัยใหม่ที่จะถูกน ามาใช้ในกองทัพ 
 
ตารางที่ 3.1 งบประมาณกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2475-2481 

ปี พ.ศ. จ านวนงบประมาณ (บาท) 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณแผ่นดิน 

2475 13,318,278 18 

2476 18,551,278 24 
2477 16,971,360 21 

2478 22,671,382 25 

2479 22,550,000 22 
2480 32,000,000 27 

2481 27,158,959 23 
รวม 142,685,257  

ที่มา: 1. พระราชบัญญัติงบประมาณประจ า พ.ศ. 2475 
       2. พระราชบัญญัติงบประมาณ ประจ า พ.ศ. 2476 
       3. ค าอธิบายงบประมาณรายได้รายจ่าย พ.ศ. 2476 
       4. พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2477 
       5. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2477 
       6. พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2478 
       7. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2478 
       8. พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2479 
       9. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2479 
       10. พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2480 
       11. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2480 
       12. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2480 
       13. พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2481 
       14. พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2481 
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3.1 การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพเพื่อควบคุมอ านาจกองทัพ 
 
  โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 ถูกก าหนดขึ้นภายใต้สภาวการณ์ของความไม่มั่นคง
ทางการเมืองภายหลังการปฏิวัติสยาม ท าให้โครงสร้างกองทัพบกมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจาก
กองทัพบกในช่วงปลายสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งคณะราษฎรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง
กองทัพเฉพาะหน่วยทหารในกรุงเทพฯ มากกว่าการพัฒนากองทัพบกทั้งหมดให้ดีขึ้น ผลกระทบจาก
การปรับปรุงกองทัพได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมืองและน าไปสู่ความเสียหาย
ภายในกองทัพบกจากการที่ทหารลุกขึ้นจับอาวุธสู้กันเอง ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวนี้ย่อมท าให้กองทัพ
ต้องเสื่อมโทรมลงกว่าเดิม ดังนั้น เมื่อสถานการณ์การเมืองเริ่มมั่นคงมากขึ้นจากการที่คณะราษฎรได้
ก าจัดฝ่ายที่เป็นปรปักษ์ออกจากกองทัพ ท าให้การปรับปรุงกองทัพครั้งใหม่ได้ด าเนินการขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2476 ได้มีประกาศ
พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2476 ซึ่งมีผลให้โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 
2475 ต้องถูกยกเลิกไป และโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2476 ได้กลายเป็นโครงสร้างแกนหลักของ
กองทัพบกตลอดช่วง 15 ปี ที่คณะราษฎรควบคุมอ านาจกองทัพ จนกระทั้งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
กองทัพบกไทยจึงได้เปลี่ยนนโยบายหันไปใช้โครงสร้างแบบกองทัพบกสหรัฐอเมริกา165  
  โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2476 ถูกสร้างข้ึนไม่เฉพาะเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ทางการ
เมืองภายในประเทศเท่านั้นแต่เป็นการเตรียมพร้อมกับสงครามที่อาจจะเกิดขึ้น166 ซึ่งกองทัพจ าเป็น 
ต้องมีโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่ เหมาะสมต่อการขยายก าลังรบในยามสงคราม เพราะ
โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 ถูกออกแบบมาเพ่ือปกป้องกรุงเทพฯ ที่คณะราษฎรควบคุมอ านาจ
อยู่เท่านั้น อีกทั้งหน่วยรบของกองทัพมีสูงสุดเพียงกองพันและการบังคับบัญชาของทุกกองพันขึ้นตรง
ต่อกองทัพบกทั้งหมด ท าให้มีความยากล าบากในการขยายก าลังรบดดยเฉพาะหน่วยทหารหัวเมือง167  

                                           
165 กรมยุทธการทหารบก, กองประวัติศาสตร์ทหาร, เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร์ทหาร 

(กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, 2554), 142. 
166 “นโยบายการทหาร,” ประชาชาติ, 25 กรกฎาคม 2477, 5. 
167 หลักส าคัญข้อหนึ่งของการจัดกองทัพในอัตราปกติคือการก าหนดให้หน่วยย่อยขึ้นต่อหน่วยใหญ่ โดย

พิจารณาจากที่ตั้งและก าลังของหน่วยทหารต่างๆ รวมถึงความสะดวกในการปกครองและการบังคับบัญชา เพื่อให้
หน่วยทหารของกองทัพที่ตั้งอยู่พื้นที่ต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์สามารถขยายก าลังได้อย่างสะดวกเมื่อต้องใช้อัตรา
สงคราม ดูเพิ่มเติม กรมยุทธศึกษาทหารบก, หัวข้อเกี่ยวกับการสงคราม (พระนคร: โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก, 
2481), 216-217. 
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ภาพที่  3.1 โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2476 ,  ที่มา : ราชกิจจานุ เบกษา ,  “พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2476 ,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/702.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561). 
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  โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2476 ถูกน ามาใช้ในการจัดกองทัพบกเพียง 3 เดือนเท่านั้น 
เพราะต่อมาในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศใช้โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2477 
โดยในช่วง 6 ปีที่พ.อ.หลวงพิบูลสงครามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองผู้บัญชาการ
ทหารบกตั้งแต่ พ.ศ. 2476-พ.ศ. 2481 ไดม้ีการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบกท้ังหมด 5 ครั้ง  
 
ตารางที่ 3.2 สาระส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบกระหว่าง พ.ศ. 2476–2481 

โครงสร้างกองทัพบก สาระส าคัญ 

1. โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2476 - ตั้งต าแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกแทนต าแหน่งผู้ช่วย- 
ผู้บัญชาการทหารบก 3 ฝ่าย 

- ตั้งกรมเสนาธิการทหารบกและกรมพลาธิการทหารบก 
(ยุบกรมยุทธการทหารบกและกรมยุทธศึกษาทหารบกให้มี
ฐานะเป็นแผนกในกรมเสนาธิการทหารบก ยุบกรมช่าง
แสงทหารบกและยกกระบัตรทหารบกให้มีฐานะเป็นแผนก
ในกรมพลาธิการทหารบก ส่วนกรมแผนที่ทหารไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง) 

- เปลี่ยนแปลงเขตปกครองท้องที่ทหารบกจากจังหวัดใหญ่
ทหารบกเป็นมณฑลทหารบก 

2. โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2477 
- ตั้งกรมป้องกันต่อสู้อากาศยาน 
- ยุบกรรมการกลางกลาโหม 

3. โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2478 
- ยุบกรมอากาศยานออกจากโครงสร้างกองทัพบกและให้

ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม 

4. โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2479 
- ตั้งกรมแพทย์ทหารบก 
- ตั้งโรงเรียนรบ 

5. โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2481 - ตั้งกรมการเงินทหารบก 
- ตั้งกรมยุวชนทหารบก 

ที่มา: 1. พระบรมราชโองการ ประกาศจัดระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2476 
       2. พระบรมราชโองการ ประกาศจัดระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2477 

       3. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2477 

       4. พระราชกฤษฎีกาจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม 

       5. พระราชกฤษฎีกาจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2,5,6) 
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ในการอธิบายหัวข้อ 3.1 จะอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบกช่วงหลัง
เหตุการณ์กบฎบวรเดช ซึ่งถือเป็นช่วงเริ่มต้นส าคัญในการขยายอ านาจของคณะราษฎรในการควบคุม
อ านาจกองทัพบกทั้งหมด โดยแบ่งการอธิบายเป็น 2 ส่วน คือ การรื้อฟ้ืนอ านาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมและการปรับปรุงเขตปกครองท้องที่ทหารบก 
 

3.1.1 การรื้อฟื้นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ภายหลังการปฏิวัติ คณะราษฎรได้ใช้การประนีประนอมกับอ านาจระบอบเก่าใน

การตั้งรัฐบาล ด้วยสถานะผู้น าคณะราษฎรและท าให้ภายหลังการปฏิวัติสยาม ผู้น าคณะราษฎร
ทั้งหมดได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการราษฎร (รัฐมนตรี) เท่านั้น ส่วนเสนาบดีทุกกระทรวงแต่งตั้งจาก
ข้าราชการในระบอบเก่าทั้งหมด แม้ว่ากรรมการราษฎรจะเป็นต าแหน่งในฝ่ายบริหารระดับสูงของ
รัฐบาล แต่การสั่งการและการบังคับบัญชาภายในกระทรวงเป็นอ านาจของเสนาบดี ซึ่งอ านาจดังกล่าว
ของเสนาบดีในทุกกระทรวงไม่ได้ส่งผลใดๆ ต่อความมั่นคงของคณะราษฎร ยกเว้นเสนาบดี
กระทรวงกลาโหมเท่านั้นที่คณะราษฎรไม่ยอมให้มีอ านาจเหมือนอย่างเสนาบดีของกระทรวงอ่ืน 
เพราะกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบในด้านการป้องกันประเทศ เสนาบดีกระทรวงกลาโหมจึงมีอ านาจ
ในการควบคุมกองทัพ หากปล่อยให้มีอ านาจเช่นเดิมย่อมจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของคณะราษฎร  

คณะราษฎรได้ลดอ านาจเสนาบดีกระทรวงกลาโหมด้วยด าเนินการ 3 อย่าง คือ
การลดขนาดกระทรวงกลาโหม การก าหนดหน้าที่ของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมขึ้นใหม่ และการตั้ง
คณะกรรมการกลางกลาโหม โดยในการลดขนาดกระทรวงกลาโหมได้ยุบกรมใหญ่ทหารบกทั้ งหมด
และโอนกรมน้อยทหารบกทั้งหมดไปอยู่ในกองทัพบก รวมทั้งแยกสายการบังคับบัญชาของกองทัพบก
และกองทัพเรือออกจากอ านาจของเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ท าให้เสนาบดีกระทรวงกลาโหมมี
อ านาจบังคับบัญชาเฉพาะกรมที่เกี่ยวกับราชการทหารทั่วไปและงานธุรการ ส่วนการก าหนดหน้าที่
เสนาบดีกระทรวงกลาโหมขึ้นใหม่นั้น คณะราษฎรได้ก าหนดหน้าที่ขึ้นใหม่ 7 ข้อ (ดูหัวข้อ 2.1.1.2) ซึ่ง
ทั้งหมดเกี่ยวกับหน้าที่ในงานด้านธุรการและประสานงาน นอกจากนี้คณะราษฎรได้ตั้งคณะกรรมการ
กลางกลาโหมเพ่ือท าหน้าที่ในการบริหารราชการส าคัญทั้งหมดของกองทัพ ท าให้อ านาจเสนาบดี
กระทรวงกลาโหมตามโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2475 เป็นเพียงแค่ “ต าแหน่งลอย” ที่แม้แต่
พลเรือนยังสามารถเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้168  

                                           
168 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , “รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7 วันที่ 13 

กรกฎาคม 2475,” http://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer/viewer.php (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2561). 
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ภายหลังเหตุการณ์กบฎบวรเดช สถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปจาก
ช่วงแรกหลังการปฏิวัติสยามอย่างสิ้นเชิง เพราะเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดในการเข้าสู่ต าแหน่งระดับสูงทาง
การเมืองหรือกองทัพของคณะราษฎรไม่ใช่ปัญหาส าคัญอีกต่อไป ความชอบธรรมทางการเมืองของ
คณะราษฎรเพ่ิมมากขึ้นพร้อมกับชัยชนะเหนือกองทัพคณะกู้บ้านกู้เมือง โดยเฉพาะพ.อ.หลวงพิบูล
สงครามที่มีความชอบจากการเป็นแม่ทัพปราบกบฎจนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการทหารบก 
และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม169 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2477170   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 พ.อ.หลวงพิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองผู้บัญชาการทหารบก 
ผู้น ากองผสมในพิธีฉลองและปฏิญาณตนเมื่อ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2479, ที่ระลึกในการพิธีฉลองและ
ปฏิญาณตนต่อธงชยเฉลิมพล ของจังหวัดทหารบกราชบุรี (พระนคร: ศรีวัน, 2479), ไม่มีเลขหน้า 

                                           
169 เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรในวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนช่ือต าแหน่ง

เสนาบดีกระทรวงเป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง” ดูเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (พระนคร: เดลิ-
เมล์, 2475), 22. 

170 ประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์, รัฐสภาไทยในรอบสี่สิบสองปี (2475-2517) (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช. 
ชุมนุมช่าง, 2517), 147. 
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ก่อนหน้าที่พ.อ.หลวงพิบูลสงครามจะได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหม ซ่ึงพล.ต.พระยาประเสริฐสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น ได้ประกาศใช้ 
“พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2477” ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออ านาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องจากเป็นการยกเลิกประกาศ “ก าหนดหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมและตั้งกรรมการกลางกลาโหม” ท าให้เป็นจุดเริ่มต้นในการรื้อฟ้ืนอ านาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นใหม ่โดยก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม “…มีอ านาจ
ในการออกข้อบังคับก าหนดหน่วยย่อยและอัตราให้เข้ารูปตามหน้าที่ราชการและกิจการอ่ืนๆ... ”171 
กล่าวคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอ านาจในการออกข้อบังคับเกี่ยวกับราชการต่างๆ ของ
หน่วยย่อยให้สอดคล้องกับหน่วยหลัก 4 หน่วยของกระทรวงกลาโหม ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ
รัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง กองทัพบก และกองทัพเรือ จากเดิมท่ีอ านาจดังกล่าวนี้เคยเป็นของ
คณะกรรมการกลางกลาโหมเป็นผู้พิจารณาและด าเนินการ  

เมื่อพ.อ.หลวงพิบูลสงครามเข้ารับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มี
การยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2477 ที่เพ่ิงประกาศใช้เพียง 1 ปี 
และได้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2477” เมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ. 2478 มีสาระส าคัญคือแบ่งส่วนราชการของกระทรวงกลาโหมออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง กองทัพบก กองทัพเรือ และกรมทหาร
อากาศ172 ซึ่งความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2477 
กับพระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักรฉบับก่อนๆ ที่ถูกยกเลิกไปคือ “ไม่มีการก าหนด
หน่วยย่อยภายในหน่วยหลักทั้ง 5 หน่วยของกระทรวงกลาโหม” แต่ให้อ านาจกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมในการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาในภายหลังเมื่อจะมีการตั้งหน่วยย่อยขึ้นในหน่วย
หลักทั้ง 5 หน่วย173 เพ่ือให้การบริหารราชการของกระทรวงกลาโหมด าเนินไปอย่างสะดวกและมี
ความยืดหยุ่นมากขึ้น เพราะพระราชกฤษฎีกาสามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้ง่ายกว่ากฎหมายแม่บท
อย่างพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด เมื่อต้องการตั้งหรือยุบหน่วยย่อยต่างๆ ในกองทัพ รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหมมีอ านาจเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยไม่ ต้อง
ขอความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร จะเห็นว่าช่วง พ.ศ. 2478-พ.ศ. 2481 มีการประกาศพระราช

                                           
171 ราชกิจจานุเบกษา, “พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจกัร พ.ศ. 2477,” 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/155.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561). 
172 ราชกิจจานุ เบกษา ,“พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2477,” 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/43.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561). 
173 เรื่องเดียวกัน 
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กฤษฎีกาจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหมที่ส่งผลต่อโครงสร้างกองทัพบกจ านวน 3 ฉบับ ซึ่งมี
สาระส าคัญ เช่น การยุบกรมอากาศยานจากกองทัพบกมาขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2478) 
การตั้งกรมแพทย์ทหารบกและโรงเรียนรบ (พ.ศ. 2479) และตั้งกรมการเงินทหารบกและกรมยุวชน
ทหารบก (พ.ศ. 2481) เป็นต้น 

นอกจากอ านาจในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหมจะมีผลต่อการขยายโครงสร้างกองทัพแล้ว ยังมีผลต่อการขยายอ านาจของกองทัพในการ
ครอบครองที่ดินในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศด้วย ซึ่งในช่วงปลายปี พศ. 2478 รัฐบาลคณะราษฎรได้มี
ประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ. 2478174 ที่ให้อ านาจแก่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหมในการออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดพ้ืนที่ปลอดภัยทหารตามความจ าเป็นใน
ราชการของกองทัพ ซึ่งเหตุผลของรัฐบาลในการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือเป็นที่ตั้งหน่วยทหาร
การรักษาและปกปิดความลับทางราชการทหาร รวมถึงป้องกันการก่อวินาศกรรมในสถานที่ส าคัญทาง
ทหาร เช่น โรงงานช่างแสงหรือคลังเก็บอาวุธ ซึ่งแม้จะถูกทักท้วงจากสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจจะไป
กระทบสิทธิหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้หน่วยทหารโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ 
แต่รัฐบาลได้ใช้เหตุผลด้านการรักษาความมั่นคงของชาติในการออกกฎหมายฉบับดังกล่าว175 การที่
รัฐบาลต้องประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ. 2478 เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการขยายกิจการด้านต่างๆ ของกองทัพทั้งในด้านการรบและสนับสนุนการรบใน
อนาคต จะเห็นว่าในช่วง พ.ศ. 2482-2484 กองทัพบกได้ด าเนินการขยายพ้ืนที่ปลอดภัยในราชการ
ทหาร 21 ครั้ง ใน 17 จังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 3.3 
 
 
 
 
 
 

                                           
174 ราชกิจจานุเบกษา,“พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภยัในราชการทหาร พ.ศ. 2478,”           

http:// www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/1476.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561). 
175 ดูเพิ่มเตมิ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 18 

วันท่ี 19 ตุลาคม 2478,” 
http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/383763/18_24781019_wb.pdf?sequence=1 (สืบค้น
เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2561) 
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ตารางที่ 3.3 การด าเนินการขยายพื้นที่เขตปลอดภัยในราชการทหารในช่วง พ.ศ. 2482-2484 

พ.ศ. พื้นที่ หน่วยทหาร 

2482 อ.ยานนาวาและอ.พระโขนง จ.พระนคร กรมเชื้อเพลิง 

2482 อ.บางเขน จ.พระนคร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 
2483 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี กองเสบียงสัตว์ 

2483 อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา กองพันทหารช่างที่ 2 

2483 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 
กองพันทหารราบที่ 10,11,12 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5,6 
และกองพันทหารม้าที่ 2 

2483 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ 
กองพันทหารราบที่ 31 

2483 อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 
จังหวัดทหารบกเพชรบุรี 
กองพันทหารราบที่ 45 

2483 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
จังหวัดทหารบกนครราชสีมา 
กองพันทหารราบที่ 19,20,21 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7,8 

2483 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
จังหวัดทหารบกนครสวรรค์ 
กองพันทหารราบที่ 28 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 

2483 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก 
กองพันทหารราบที่ 29 

2483 อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 
จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด 
กองทหารม้าที่ 5 

2483 อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 
จังหวัดทหารบกล าปาง 
กองพันทหารราบที่ 30 

2483 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 
จังหวัดทหารบกอุดรธานี 
กองพันทหารราบที่ 22 

2483 อ.วารินทร์ช าราบ จ.อุบลราชธานี 
จังหวัดทหารบกอุบลราชธานี 
กองพันทหารม้าที่ 3 
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ตารางที่ 3.3 การด าเนินการขยายพื้นที่เขตปลอดภัยในราชการทหารในช่วง พ.ศ. 2482-2484 (ต่อ) 

พ.ศ. พื้นที่ หน่วยทหาร 

2483 อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

มณฑลทหารบกท่ี 5 
กองพันทหารราบที่ 37 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 10 
และกองพันทหารช่างที่ 1 

2483 อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี กองพันทหารม้าท่ี 4 

2484 ต.บ้านเกาะ อ.กรุงเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา กรมช่างแสงทหารบก 
2484 ต.หันตรา อ.กรุงเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา กรมช่างแสงทหารบก 

2484 อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี กองพันทหารราบที่ 8 

2484 อ.ดุสิตและอ.พระนคร จ.พระนคร จังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ 

2484 อ.เมืองลพบุรีและอ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 

จังหวัดทหารบกลพบุรี 
กองพันโรงเรียนเหล่าทหาร 
ปืนใหญ่และกองพันทหารราบ
ที่ 4,6 

ที่มา: 1. กรมยุทธศึกษาทหาร, ประวัติการรบของทหารไทยกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2541), 46-48. 
       2. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกรมเชื้อเพลิง ในท้องที่
อ าเภอยานนาวาและอ าเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. 2482 
       3. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 
ในท้องที่อ าเภอบางเขน จังหวัดพระนคร พ.ศ. 2482 
       4. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งกองเสบียงสัตว์ ในท้องที่
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2483 
       5. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งกองพันทหาร ในท้องที่
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2483 
       6. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งกองพันทหาร ในท้องที่
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2483 
       7. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ 
ในท้องที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2483 
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       8. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบกเพชรบุรี 
ในท้องที่อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2483 
       9. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบกนครราช
สีมา ในท้องที่อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2483 
       10. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบก
นครสวรรค์ ในท้องที่อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2483 
       11. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบก
พิษณุโลก ในท้องที่อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2483 
       12. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด 
ในท้องที่อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2483 
       13. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบกล าปาง 
ในท้องที่อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง พ.ศ. 2483 
       14. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบกอุดร ใน
ท้องที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2483 
       15. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบกอุบล ใน
ท้องที่อ าเภอวารินทร์ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2483 
       16. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งมณฑลทหารบกที่ 5 ใน
ท้องที่อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2483 
       17. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งหองพันทหารม้าที่ 4 ใน
ท้องที่อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2483 
       18. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกรมช่างแสงทหารบก ใน
ท้องที่ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2484 
       19. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกรมช่างแสนทหารบก 
ในท้องที่ต าบลหันตรา อ าเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2484 
       20. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองพันทหารราบที่ 8 ใน
ท้องที่อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2484 
       21. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งจังหวัดทหารบกกรุงเทพ 
ในท้องที่อ าเภอดุสิตและอ าเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พ.ศ. 2484 
       22. พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งจังหวัดทหารบกลพบุรี 
ในท้องที่อ าเภอเมืองลพบุรีและอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2484 
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ภาพที่ 3.3 แผนที่กรมเชื้อเพลิงเป็นพ้ืนที่แรกที่กระทรวงกลาโหมได้ก าหนดเป็นเขตปลอดภัยในราชการทหาร , ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา,“พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกรมเชื้อเพลิง ในท้องที่อ าเภอยานนาวาและอ าเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. 2482 ,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/A/2266.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561). 
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กล่าวโดยสรุปในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร พ.ศ. 2475 ก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวงต้องรับผิดชอบหน้าที่ต่อสภาผู้แทนราษฎร แต่ ในความเป็นจริงมีเพียง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเท่านั้นที่แทบไม่ต้องรับผิดชอบหน้าที่ต่อสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจาก
การบริหารราชการและก าหนดนโยบายต่างๆ อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการกลางกลาโหม ภายหลัง
เหตุการณ์กบฎบวรเดชจบลง ความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะราษฎรมีมากข้ึน
เพราะต้องท าหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองใหม่ ท าให้ข้อจ ากัดของคณะราษฎรกับ
การเข้าสู่ต าแหน่งระดับสูงทางการเมืองหรือในกองทัพไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป อีกทั้งคณะราษฎรไม่มี
ความจ าเป็นต้องอาศัยกลไกพิเศษอย่างคณะกรรมการกลางกลาโหมในการควบคุมอ านาจกองทัพอีก
ต่อไปเนื่องจากพ.อ.หลวงพิบูลสงคราม ผู้น าคณะราษฎรคนส าคัญที่ได้ก้าวขึ้นมาคุมอ านาจกองทัพใน
ฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองผู้บัญชาการทหารบก ท าให้มีการประกาศใช้พระราช 
บัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2477 ทีเ่ป็นการยกเลิกประกาศก าหนดหน้าที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหมและตั้งกรรมการกลางกลาโหม ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการรื้อฟ้ืนอ านาจ
ทางการเมืองและการทหารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกครั้ง และเป็นปัจจัยส าคัญในการ
สร้างฐานอ านาจทางการเมืองและการทหารให้กับพ.อ.หลวงพิบูลสงคราม  
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ภาพที่ 3.4 โครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2477, ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา,“พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2477,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/43.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561). 
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3.1.2 การปรับปรุงเขตปกครองท้องที่ทหารบก 
การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบกเพ่ือลดขนาดกองทัพบกของคณะราษฎร เมื่อ 

พ.ศ. 2475 ได้มีการยุบหน่วยทหารขนาดใหญ่คือกองทัพและกองพลลงทั้งหมด ให้มีหน่วยรบสูงสุดที่
ระดับกองพันทหาร ซึ่งผลจากการยุบกองทัพและกองพลทั้งหมดส่งผลโดยตรงต่อเขตปกครองท้องที่
ทหารบก เนื่องจากภายหลังวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 รัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้ขยายโครงสร้าง
กองทัพบกโดยการแบ่งก าลังออกเป็นหลายกองทัพย่อยหรือกองพลเพ่ือเป็นหน่วยทหารประจ ามณฑล
ตามการจัดรูปการปกครองมณฑลเทศาภิบาลของกระทรวงมหาดไทยเมื่อ พ.ศ. 2437176 และให้    แม่
ทัพหรือผู้บัญชาการกองพลเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกในเวลาปกติ เพ่ือรับผิดชอบราชการฝ่าย
ทหารบกและปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารทั้งหมดในมณฑล (อธิบายในหัวข้อ 2.1.2.1) เมื่อ
คณะราษฎรได้ยุบกองทัพและกองพลให้เหลือเพียงระดับกองพัน ท าให้ต าแหน่งแม่ทัพ ผู้บัญชาการ
กองพล และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกต้องถูกยุบตามไปด้วย  

การที่คณะราษฎรได้ลดขนาดกองทัพบกให้มีหน่วยรบสูงสุดเพียงกองพันและให้
ทุกกองพันในทุกเหล่าทหารขึ้นตรงต่อกองทัพบกส่วนกลางที่กรุงเทพฯ ท าให้ไม่มีการรวมการบังคับ
บัญชาหน่วยทหารในลักษณะที่ให้หน่วยย่อยขึ้นกับบังคับบัญชาของหน่วยใหญ่ เมื่อไม่มีผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยทหารขนาดใหญ่ท าหน้าที่บังคับบัญชาหน่วยทหารระดับกองพัน ท าให้กิจการในส่วนท้องที่
ทหารบกจึงเหลือเพียงงานราชการทั่วไปและธุรการเท่านั้น คณะราษฎรจึงได้เปลี่ยนแปลงเขตปกครอง
ท้องที่ทหารบกใหม่เป็นจังหวัดทหารบกโดยให้จังหวัดที่เคยเป็นที่ตั้งกองบัญชาการมณฑลทหารบก
และมีกองพันทหารตั้งอยู่หลายกองพันเป็น “จังหวัดใหญ่ทหารบก” ส่วนจังหวัดที่มีกองพันทหาร
ตั้งอยู่เพียงกองพันเดียวให้เป็น “จังหวัดน้อยทหารบก” ส าหรับต าแหน่งผู้บังคับบัญชาของจังหวัด
ทหารบกคือผู้บังคับการจังหวัดทหารบก ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ตั้งขึ้นแทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกแต่
ไมม่ีอ านาจบังคับบัญชาหน่วยทหารในจังหวัดทหารบก (รายละเอียดในหัวข้อ 2.1.2.2) 

การจัดเขตปกครองท้องที่ทหารบกแบบจังหวัดทหารบกเป็นเสมือนดาบสองคม
เพราะในด้านหนึ่งเป็นการกระจายอ านาจการบังคับบัญชาเพ่ือไม่ให้มีการรวมศูนย์ขึ้นเป็นหน่วยทหาร
ขนาดใหญ่ อีกด้านหนึ่งท าให้คณะราษฎรไม่สามารถรวมศูนย์อ านาจการบังคับบัญชาจากกองทัพบก
ส่วนกลางได้ เพราะคณะราษฎรไม่สามารถจะส่งนายทหารของตนไปประจ าการในหน่วยทหารนอก
กรุงเทพฯ ได้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านความปลอดภัย177 ผลกระทบส าคัญที่เกิดขึ้นคือคณะราษฎรไม่

                                           
176 ดูเพิ่มเตมิ ภารดี มหาขันธ,์ 194-198. 
177 นายทหารคณะราษฎรบางคนแม้จะประจ าการอยู่กรุงเทพฯ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหาร ยัง

มีความวิตกเรื่องความปลอดภัย เช่น พ.ต.หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (ยศขณะนั้น) ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 1 กรุงเทพฯ 
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สามารถบังคับบัญชาหน่วยทหารหัวเมืองได้ ซึ่งการเกิดเหตุการณ์กบฎบวรเดชเป็นผลสะท้อนส าคัญ
ของการมีอ านาจบังคับบัญชาทหารของคณะราษฎรที่จ ากัดอยู่เฉพาะภายในกรุงเทพฯ  

นอกจากนี้ในช่วงเหตุการณ์กบฎบวรเดช การประกาศกฎอัยการศึกกลายเป็น
ประเด็นปัญหาที่เป็นผลโดยตรงจากการจัดเขตปกครองท้องที่ทหารบกแบบจังหวัดทหารบก เนื่องจาก
เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทหารกับพลเรือนที่มีการแบ่งเขตปกครองท้องที่ไม่
เหมือนกัน ท าให้การประกาศกฎอัยการศึกของรัฐบาลแทนที่จะยึดตามเขตพ้ืนที่ของทหารบกแต่ต้อง
กลับไปยึดเขตพ้ืนที่แบบมณฑลตามกระทรวงมหาดไทย เพราะครอบคลุมทั้งจังหวัดที่มีและไม่มีหน่วย
ทหารตั้งอยู่178 นอกจากผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารต่างๆ ในจังหวัดที่เป็นปรปักษ์กับรัฐบาลสามารถที่
จะประกาศกฎอัยการศึกได้โดยไม่รายงานต่อรัฐบาล จากการที่ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกไม่มีอ านาจ
บังคับบัญชาหน่วยทหารหรือสั่งการผู้บังคับกองพัน ท าให้ผู้บังคับกองพันที่เข้ากับฝ่ายกบฎถือโอกาส
ประกาศกฎอัยการศึกโดยพลการเพ่ือยึดอ านาจปกครองฝ่ายพลเรือนและระดมพลในจังหวัดนั้นๆ179 

ภายหลังเหตุการณ์กบฎบวรเดชรัฐบาลคณะราษฎรได้ประกาศพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2476 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2476 ซึ่งมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญคือการเปลี่ยนจังหวัดใหญ่ทหารบกกลับเป็นมณฑลทหารบกตามเดิม180 และมีผู้บังคับการ
มณฑลทหารบกท าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารทั้งหมดในมณฑลทหารบก ซึ่งการรวมอ านาจการ
บังคับบัญชาทหารในมณฑลทหารบกให้ขึ้นกับผู้บังคับการมณฑลทหารบกในครั้งนั้น แม้จะมีความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงของรัฐบาลคณะราษฎรก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะถ้า
คณะราษฎรยังคงควบคุมเฉพาะหน่วยทหารที่ตั้งในกรุงเทพฯ ย่อมจะมีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกับ
กบฎบวรเดชเกิดขึ้นอีก ดังนั้น คณะราษฎรได้เริ่มขยายอ านาจการบังคับบัญชาทหารออกไปยังหน่วย
ทหารหัวเมืองด้วยการปรับปรุงโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาใหม่ โดยการเปลี่ยนเขตปกครอง
ท้องที่ทหารบกกลับไปเป็นมณฑลทหารบกเหมือนช่วงก่อนการปฏิวัติสยาม  

                                           
ต้องให้ภรรยารับบทบาทสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบรรดาภรรยาของทหารผู้ใต้บังคับบัญชา ดู แสง จุละจาริตต์, แด่
ท่านผู้มีพระคุณ ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพล.อ.จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์  ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว. 21 
ธันวาคม 2526 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ก.ท.ม. (กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส โปรดักส์, 2520), 106-
110. 

178 ดูเพิ่มเติม “ใช้กฎอัยยการศึกในมณฑลกรุงเทพ อยุธยา,” ประชาชาติ, 13 ตุลาคม 2476, 4. 
179 ดูเพิ่มเติม “กฎอัยยการศึกของพวกกบฎเปนโมฆะ,” ประชาชาติ, 24 ตุลาคม 2476, 5. 
180 ดู เพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา , พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2476 ,” 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/702.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561). 
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หลักการส าคัญในการเปลี่ยนกลับไปใช้เขตปกครองท้องที่ทหารบกแบบมณฑล
ทหารบกคือ “...เปลี่ยนแปลงรูปโครงการณ์ป้องกันราชอาณาจักรเดิมให้มีความมั่นคงและอยู่ใน
ระเบียบการบังคับบัญชากันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น...”181 ซึ่งในการแบ่งเขตปกครองท้องที่แบบมณฑล
ทหารบกเกี่ยวข้องโดยตรงกับสายการบังคับบัญชาฝ่ายรบ เพราะเป็นการรวมการบังคับบัญชาของ
หน่วยรบย่อยต่างๆ ให้ขึ้นในการบังคับบัญชาของหน่วยรบใหญ่ จะเห็นได้จากการจัดกองทัพบกใน
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ก าหนดให้กองพันทหารต่างๆ ให้ขึ้นกับกรมทหาร กองพล และกองทัพ 
ท าให้ในเวลาปกติผู้บัญชาการกองพลหรือแม่ทัพจะต้องเป็นผู้บัญชาการมณฑลด้วย ซึ่งในการประชุม
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2476 พล.ต.พระยาประเสริฐสงคราม รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหมได้แถลงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงเขตปกครองท้องที่ทหารบกต่อที่ประชุมว่า 

“...กองทัพบกนั้นเปลี่ยนรูปใหม่คือ รวมการบังคับบัญชาหน่วยย่อยต่างๆ ให้ขึ้น
ในบังคับบัญชาของหน่วยใหญ่ เช่น รวมหน่วยกองพันทหารทุกๆ เหล่า ทุกชะนิด
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหนึ่งหรือหลายจังหวัด และหน่วยต่างๆ เหล่านั้น แต่เดิมขึ้นตรง
ต่อผู้บังคับเหล่าของตน เปลี่ยนใหม่ให้รวมอยู่ในบังคับบัญชาของผู้บังคับการ
มณฑล เพ่ือความสะดวกแก่การควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นผลดีแก่ราชการยิ่งขึ้น
...”182   
ประเด็นส าคัญประการหนึ่งในการเปลี่ยนมาใช้เขตปกครองท้องที่แบบมณฑล

ทหารบกคือ ไม่มีการรื้อฟ้ืนต าแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกเพราะโครงสร้างหน่วยทหารฝ่ายรบ
ของกองทัพบกยังคงเป็นกองพันทหาร แต่ใช้การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งใหม่จากผู้บังคับการจังหวัด
ทหารบกเป็น “ผู้บังคับการมณฑลทหารบก”183 ท าหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารทุกหน่วยที่ตั้ง
ในมณฑลทหารบกที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคณะราษฎรได้ขยายอ านาจบังคับบัญชาออกสู่
หน่วยทหารหัวเมืองผ่านอ านาจของผู้บังคับการมณฑลทหารบก แต่คณะราษฎรยังคงรักษาโครงสร้าง

                                           
181 ดูเพิ่มเตมิ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 26 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2476,” 
http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/375896/26_24761123_wb.pdf?sequence=1 (สืบค้น
เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2561) 

182 เรื่องเดียวกัน 
183 เหตุผลที่ไม่รื้อฟื้นต าแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกน่าจะมาจากในกองทัพบกไม่มีนายทหารชั้นยศ

นายพล มีนายทหารยศสูงสุดที่ พ.อ. ซึ่งตามหลักแล้วเป็นผู้บัญชาการไม่ได้  
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ฝ่ายรบสูงสุดเพียงระดับกองพันทหารตามเดิม ส่วนการแบ่งเขตปกครองท้องที่ทหารบกได้แบ่งเป็น 5 
มณฑลทหารบก184 และแบ่งจังหวัดทหารบกเป็น 14 จังหวัดทหารบก185 

การที่คณะราษฎรได้เปลี่ยนเขตปกครองท้องที่ทหารบกจากจังหวัดใหญ่ทหารบก
เป็นมณฑลทหารบกแล้วแบ่งออกเป็น 5 มณฑลทหารบกซึ่งน้อยกว่าในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่
แบ่งเป็น 6 มณฑลทหารบก186 และคณะราษฎรได้ยุบจังหวัดอยุธยาออกจากการเป็นจังหวัดทหารบก
แล้วตั้งจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดทหารบกและเป็นมณฑลทหารบกที่ 5187 เนื่องจากผู้บังคับบัญชา
ทหารของอยุธยาได้เข้าร่วมกับคณะกู้บ้านกู้เมืองในการใช้ก าลังทหารเพ่ือโค่นล้มรัฐบาล 188 อีกทั้ง
จังหวัดอยุธยาเป็นจังหวัดใหญ่มีพลเมืองและทรัพย์สินของทางราชการอยู่เป็นจ านวนมาก189 และที่
ส าคัญคืออยุธยาอยู่ไม่ไกลจากพระนครซึ่งสามารถยกก าลังทหารเข้าประชิดพระนครเพียงไม่กี่ชั่วโมง 
ด้วยเหตุนี้คณะราษฎรได้ยุบอยุธยาออกจากการเป็นจังหวัดทหารบกและให้ขึ้นกับจังหวัดทหารบก
กรุงเทพฯ190 ส่วนกองพันทหารช่าง 2 กองพันที่ตั้งอยู่อยุธยาได้ยุบไปตั้งที่จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา
และจังหวัดทหารบกราชบุรี จังหวัดละ 1 กองพัน191 
 
 

                                           
184 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2476,” 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/702.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561). 
185 โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2474 แบ่งจังหวัดทหารบกออกเป็น 13 จังหวัด ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาต.ิ 

ม-ร.7.รล/1 เรื่อง เบ็ดเสร็จกรมราชเลขานุการ (2474); โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2476 ได้เพิ่มลพบุรีเป็นจังหวัด
ทหารบกและรวมเป็น 14 จังหวัด ดูเพิ่มเติม “ยุบ จ.ว.ทหารบกอยุธยา, กองสารวัตร,”ประชาชาติ, 22 ธันวาคม 
2476, 3. 

186 ดูเพิ่มเติม ถัด รัตนพันธุ์, ประมวลรัฐกิจ บรรยายหน้าที่ราชการของรัฐบาลสยาม (พระนคร: เดลิเมล์, 
2472), 92-95. 

187 ก่อนการปฏิวัติสยาม จังหวัดราชบุรีเป็นที่ตั้งกองบัญชาการของมณฑลทหารบกที่ 6 แต่ในโครงสร้าง
กองทัพบก พ.ศ. 2475 ราชบุรีไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นจังหวัดใหญ่ทหารบกเช่นเดียวกับกรุงเทพฯ ปราจีนบุรี อยุธยา 
นครราชสีมา และนครสวรรค์ ดูเพิ่มเติม หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม-ร.7.รล/1 เรื่อง เบ็ดเสร็จกรมราชเลขานุการ 
(2474). 

188 “ยุบ จ.ว.ทหารบกอยุธยา, กองสารวัตร,”ประชาชาติ, 22 ธันวาคม 2476, 3. 
189 ดูเพิ่มเตมิ “เจ้าเมืองอยุธยาเลา่เรือ่งการกบฎ,”ประชาชาต,ิ 21 ธันวาคม 2476, 4. 
190 “ยุบ จ.ว.ทหารบกอยุธยา, กองสารวัตร,”ประชาชาต,ิ 22 ธันวาคม 2476, 3. 
191 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ไมโครฟิล์ม ม.(2) สร.0201/16 เรื่อง ขออนุญาตและรายงานตั้งย้ายกรมกอง

ทหารทั่วเมือง (2476). 
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ตารางที่ 3.4 การแบ่งเขตมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกตามโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2476 

มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก จังหวัดในความรับผิดชอบ 

มณฑลทหารบกท่ี 1 
(กรุงเทพฯ) 

1.1 จังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ 
 

 
 

1.2 จังหวัดทหารบกลพบุรี 
1.3 จังหวัดทหารบกสระบุรี 

- พระนคร ธนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ นครปฐม สุพรรณบุรี 
สมุทรสาคร อยุธยา อ่างทอง และ
สิงห์บุรี 

- ลพบุรี 
- สระบุรี 

มณฑลทหารบกท่ี 2 
(ปราจีนบุรี) 

  2.1 จังหวัดทหารบกปราจีนบุร ี
 

2.2 จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา 

- ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด 

- ฉะเชิงเทรา 

มณฑลทหารบกท่ี 3 
(นครราชสีมา) 

3.1 จังหวัดทหารบกนครราชสีมา 
 

3.2 จังหวัดทหารบกอุบล 
3.3 จังหวัดทหารบกอุดร 

- นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์  
ขุขันธ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม 

- อุบลราชธานี 
- อุดรธานี ขอนแก่น เลย หนองคาย 
สกลนคร และนครพนม    

มณฑลทหารบกท่ี 4 
(นครสวรรค์) 

4.1 จังหวัดทหารบกนครสวรรค์ 
4.2 จังหวัดทหารบกพิษณุโลก 

 
4.3 จังหวัดทหารบกล าปาง 
4.4 จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ 

- นครสวรรค์ ชัยนาท และอุทัยธานี 
- พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ สวรรคโลก 
ก าแพงเพชร ตาก และเพชรบูรณ์ 

- ล าปาง เชียงราย และน่าน 
- เชียงใหม่ ล าพูน และแม่ฮ่องสอน 

มณฑลทหารบกท่ี 5 
(ราชบุรี) 

5.1 จังหวัดทหารบกราชบุรี 
5.2 จังหวัดทหารบกเพชรบุรี 

- ราชบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสงคราม 
- เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ -
ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา 
พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
ภูเก็ต ระนอง ตรัง กระบี่ และพังงา 

ที่มา: “ยุบ จ.ว.ทหารบกอยุธยา, กองสารวัตร,”ประชาชาติ, 22 ธันวาคม 2476, 3. 
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ส่วนการแต่งตั้งต าแหน่งผู้บังคับการมณฑลทหารบก คณะราษฎรได้คัดเลือกและ
แต่งตั้งจากนายทหารที่ไว้วางใจ โดยเฉพาะมณฑลทหารบกที่เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญและมีหน่วยทหาร
ตั้งอยู่จ านวนมาก เช่น มณฑลทหารบกที่ 1 (กรุงเทพฯ) และมณฑลทหารบกที่ 3 (นครราชสีมา)192 
ส าหรับผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 1 นั้น ตามโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 ก าหนดให้เป็น
ต าแหน่งคู่กับผู้บัญชาการทหารบกเพ่ือให้สามารถควบคุมก าลังทหารในกรุงเทพฯ ได้รัดกุมขึ้น193 จาก
การพิจารณารายชื่อนายทหารที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการมณฑลทหารบก ส่วนใหญ่เป็นนายทหาร
ที่มีบทบาทส าคัญในการร่วมกับกองทัพรัฐบาลต่อต้านฝ่ายกบฎ เช่น พ.ท.พระเริงรุกปัจจามิตร194 และ
พ.ท.พระไกรสรสิทธิสราวุธ195 เป็นต้น 
 
 
 
 

                                           
192 ผู้บังคับการมณฑลทหารบกส่วนใหญ่แต่งตั้งจากบุคคลที่ไม่ใช่นายทหารผู้ก่อการในคณะราษฎร ยกเว้น

ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 1 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนายทหารผู้ก่อการไม่กล้าหรือไม่ต้องการออกไปประจ าการใน
หน่วยทหารนอกกรุงเทพฯ ในบันทึกของจอมพลผิน ชุณหะวัณได้เล่าถึงสาเหตุที่ถูกแต่งตั้งเป็นเสนาธิการมณฑล
ทหารบกท่ี 3 และต่อมาเป็นผู้บังคับการมณฑลทหารบกท่ี 3 ในช่วงหลังเหตุการณ์กบฎบวรเดช เนื่องจากนายทหาร
ผู้ก่อการในคณะราษฎรไม่มีใครกล้าออกมาประจ าการในหน่วยทหารหัวเมือง ท าให้คณะราษฎรเลือกจอมพลผิน ชุณ
หะวัณให้มาด ารงต าแหน่งดังกล่าว ดูเพิ่มเติม อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ จอมพลผิน ชุณหะวัณ, 26-27. 

193 การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารในกองทัพบกเมื่อต้นปี พ.ศ. 2477 ได้แต่งตั้งให้นายทหารระดับสูงให้อยู่
ในต าแหน่งเดียว ซึ่ง พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นผู้บัญชาการทหารบก ส่วนผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 1 มี 
พ.ท.พระประจนปัจจนึก หัวหน้าแผนกที่ 1 กรมจเรทหารบก เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้ง ดูเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา, 
ประกาศ เรื่อง เลื่อนและย้ายนายทหารบก,” http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/D/10.PDF 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561). 

194 พ.ท.พระเริงรุกปัจจามิตร เป็นผู้บังคับการกองรบของกองทัพรัฐบาลในการปราบกบฎ ดูเพิ่มเติม 
รวบรวมค าแถลงการณ์และประกาศต่างๆ ซึ่งรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกาศแก่ข้าราชการฝ่าย
ทหาร, พลเรือน และราษฎรทั่วไป, 58. 

195 พ.ท.พระไกรสรสิทธิสราวุธ อดีตผู้บังคับการจังหวัดทหารบกนครสวรรค์ มีบทบาทในการต่อต้านกบฎ
โดยน าก าลังทหารราบเข้าควบคุมสถานท่ีส าคัญในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อไม่ให้ฝ่ายกบฎยึดไปท าการ เช่น คลัง สถานี
รถไฟ และไปรษณีย์ รวมทั้งเข้าสกัดก าลังทหารปืนใหญ่บางส่วนที่พล.ต.พระยาเสนาสงครามก าลังจะพาขึ้นรถไฟ
เคลื่อนก าลังเข้ามากรุงเทพฯ ดู เพิ่มเติม “การปราบกบฎ,” ประชาชาติ, 17 ตุลาคม 2476, 26. 
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ตารางที่ 3.5 ผู้บังคับการมณฑลทหารบกและหน่วยทหารในบังคับบัญชาตามโครงสร้างกองทัพบก 
พ.ศ. 2476 

ผู้บังคับการมณฑลทหารบก หน่วยทหารในบังคับบัญชา หมายเหตุ 

ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 1 
พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา 

- ทหารราบ      8 กองพัน 
- ทหารปืนใหญ่  2 กองพัน 
- ทหารม้า        2 กองพัน 
- ทหารสื่อสาร   2 กองพัน 

 

ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 2 
พ.ท.พระพินิจเสนาการ 

- ทหารราบ      1 กองพัน 
- ทหารปืนใหญ่  1 กองพัน 
- ทหารม้า        1 กองพัน 
- ทหารช่าง       1 กองพัน 

- ทหารช่าง 1 กองพันย้าย
จากอยุธยามาอยู่ฉะเชิงเทรา 

ผู้บังคับการมณฑลทหารบกท่ี 3 
พ.ท.พระเริงรุกปัจจามิตร 

- ทหารราบ      4 กองพัน 
- ทหารปืนใหญ่  2 กองพัน 
- ทหารม้า        1 กองพัน 

 

ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 4 
พ.ท.พระไกรสรสิทธิสราวุธ 

- ทหารราบ      4 กองพัน 
- ทหารปืนใหญ่  2 กองพัน 

 

ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 5 
พ.ท.หลวงเสนาณรงค์ 

- ทหารราบ      1 กองพัน 
- ทหารปืนใหญ่  1 กองพัน 
- ทหารช่าง       1 กองพัน 

- ทหารช่าง 1 กองพันย้าย
จากอยุธยามาอยู่ราชบุรี 

ที่มา: 1. กระทรวงกลาโหม, ท าเนียบทหาร ตอน 1 (พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่, 2475), 52-102. 
       2. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ไมโครฟิล์ม ม.(2) สร.0201/16 เรื่อง ขออนุญาตและรายงานตั้ง
ย้ายกรมกองทหารทั่วเมือง (2476). 

3.  ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2476,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/702.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2561). 
        4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศย้ายและบรรจุนายทหาร,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/2620.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2561). 
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3.2 การปรับปรุงกองทัพเพื่อเตรียมความพร้อมรบในการท าสงคราม 
 
 สถานการณ์ความขัดแย้งทางเมืองระดับโลกเริ่มทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นในช่วงต้น
ทศวรรษ 2470 โดยมีสาเหตุหนึ่งมาจากนโยบายขยายอิทธิพลของเยอรมันในยุโรปและการขยาย
อิทธิพลของญี่ปุ่นในเอเชีย ท าให้ทั้งสองประเทศต่างพยายามสร้างความเข้มแข็งด้านการทหารด้วยการ
สะสมก าลังอาวุธและทหารอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นประเด็นข้อขัดแย้งในการประชุมลดอาวุธโลก 
เนื่องจากเยอรมันและญี่ปุ่นต่างต้องการความเท่าเทียมด้านการทหารเช่นเดียวกับประเทศมหาอ านาจ
อย่างสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส196 จากความขัดแย้งในเรื่องการขยายอิทธิพลและการสะสม
อาวุธ ท าให้ญี่ปุ่นประกาศลาออกจากสมาชิกสันนิบาตชาติและการประชุมลดอาวุธโลกช่วงต้นปี พ.ศ. 
2475197 ส่วนเยอรมันประกาศลาออกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2476198 จากสภาพการณ์ดังกล่าวนี้ย่อม
มีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีสงครามเกิดขึ้นได้ทุกเวลา 
 ส าหรับประเทศไทยภายหลังที่ได้เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีการปรับปรุงและ
ขยายกองทัพอย่างต่อเนื่องในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระทั้งเริ่มเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลกช่วงปลายทศวรรษ 2460 ท าให้รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวต้องประสบปัญหาการขาดแคลนงบประมาณอย่างหนัก ท าให้ต้องมีมาตรการตัดลดรายจ่าย
ด้านต่างๆ ของรัฐบาลลงเป็นจ านวนมากเพ่ือให้งบประมาณแผ่นดินเข้าสู่ดุลยภาพ ซึ่งผลกระทบจาก
การตัดลดรายจ่ายได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กองทัพเป็นอย่างมาก เนื่องจากกองทัพเป็นส่วนราชการที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นจ านวนมาก ท าให้กองทัพต้องถูกลดขนาดลงให้เหมาะสมกับฐานะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และงานด้านการปรับปรุงกองทัพต้องหยุดชะงักลงจากการถูกปรับลด
งบประมาณ จะเห็นว่าในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือก่อนการปฏิวัติสยาม 
พ.ศ. 2475 กองทัพบกมีการจัดซื้อยุทโธปกรณ์เพียงครั้งเดียวเมื่อปี พ.ศ. 2472199 

                                           
196 ญี่ปุ่นประกาศจะสร้างเรือรบ 25 ล า เพื่อให้ได้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกา 

ดูเพิ่มเติม คนเล็กๆ [นามแฝง], “ควันสงครามภาคตะวันออกและตะวันตก,” ประชาชาติ, 14 ตุลาคม 2476, 5; หลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 1 สหรัฐอเมริกากับอังกฤษได้จัดให้มีการประชุมขึ้นท่ีกรุงวอชิงตันเมื่อ พ.ศ. 2465 เพื่อหาข้อตกลง
ในการจ ากัดอาวุธทางเรือ ซึ่งในขณะนั้นประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรมีเรือรบในครอบครองตามอัตราส่วน คือ 
สหรัฐอเมริกา 5 อังกฤษ 5 ญี่ปุ่น 3 ฝรั่งเศส 1.75 และอิตาลี 1.75 ดูเพิ่มเติม Harold M. Vinacke, A History of 
the Far East in Modern Times (New York: Appleton-Century-Crofts, 1961), 421. 

197 Edwin O. Reischauer, Japan, Past and Present (London: Duckworth, 1947), 165. 
198 “ฮิตเล่อร์ฉีกสญัญาแวร์ไซย์,” ประชาชาติ, 18 พฤศจิกายน 2476, 5. 
199 จิตราภรณ์ ไชยกัณฑา, 242. 

Ref. code: 25615806030044TLO



104 
 

 
 

  ในช่วงต้นหลังการปฏิวัติสยาม กองทัพบกได้เริ่มสั่งซื้อยุทโธปกรณ์เข้ามาประจ าการ 
แต่ยุทโธปกรณ์ที่สั่งซื้อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถถังและปืนต่อสู้อากาศยานถูกก าหนดให้ประจ าการ
เฉพาะในหน่วยทหารที่ตั้งอยู่กรุงเทพฯ ซึ่งคณะราษฎรกุมก าลังอยู่ เพ่ือเป็นอาวุธส าคัญในการป้องกัน
การท ารัฐประหารซ้อน ซึ่งต่อมากองทัพได้ใช้ยุทโธปกรณ์เหล่านั้นในการปราบจลาจลในเหตุการณ์
กบฎบวรเดช อย่างไรก็ตาม แม้ผลจากการสู้รบระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองทัพคณะกู้บ้านกู้เมืองจะ
สร้างความเสียหายหลายอย่างกับกองทัพ แต่ในด้านหนึ่งชัยชนะของกองทัพรัฐบาลได้สร้างความ
มั่นคงทางการเมืองให้กับคณะราษฎรในการควบคุมอ านาจทางการเมืองและทางหาร อีกทั้งกลายเป็น
จุดเริ่มต้นใหม่ในการปรับปรุงกองทัพของคณะราษฎรหลังการปฏิวัติสยาม เพ่ือรับมือกับโจทย์ปัญหา
ด้านความมั่นคงอันใหม่นั้นคือสถานการณ์สงครามท่ีก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
3.2.1 การปรับปรุงฝ่ายรบ 

โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 ถูกแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายรบ ฝ่ายธุรการ 
และฝ่ายจังหวัดทหารบก โดยใช้หน้าที่รับผิดชอบเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งฝ่ายรบมีหน่วยทหารทั้ง
ประเภทเหล่าทหารและกรม ได้แก่ กรมยุทธการทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมอากาศยาน 
เหล่าทหารราบ เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารม้า และเหล่าทหารช่างและสื่อสาร ส่วนฝ่ายธุรการ 
ได้แก่ กรมยกบัตรทหารบก กรมช่างแสงทหารบก และกรมแผนที่ทหารบก ส่วนสุดท้ายฝ่ายจังหวัด
ทหารบกมี 5 จังหวัดใหญ่ทหารบก ได้แก่ กรุงเทพฯ อยุธยา ปราจีนบุรี นครราชสีมา และนครสวรรค์ 
ส าหรับการบังคับบัญชาก าหนดให้เจ้ากรม ผู้บังคับเหล่าทหาร และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยทหารในแต่ละฝ่าย และให้ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการทหารบก200 

การปรับปรุงฝ่ายรบในโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 พ.อ.พระยาทรงสุรเดช
ได้ยุบหน่วยทหารฝ่ายรบที่เป็นหน่วยผสม (กองทัพ-กองพล) และหน่วยเฉพาะเหล่าระดับกรมทั้งหมด
ให้เหลือเพียงกองพัน เพ่ือก าจัดกลุ่มอ านาจเก่าที่เป็นผู้บังคับบัญชาคุมก าลังทหารหลักของกองทัพบก 
ส่งผลให้สายการบังคับบัญชาทหารฝ่ายรบเปลี่ยนไปจากเดิม จากที่เคยมีผู้บังคับการกรม  ผู้บัญชาการ
กองพล และแม่ทัพเป็นผู้บังคับบัญชาหลักในการรวมการบังคับบัญชาทหารหน่วยย่อยระดับกองพัน 
ได้เปลี่ยนเป็นให้หน่วยทหารทุกกองพันซึ่งมีผู้บังคับกองพันเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อกองทัพบกที่
กรุงเทพฯ โดยมีผู้บังคับเหล่าและผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ซึ่งการจัดสายการ
บังคับบัญชาฝ่ายรบดังกล่าวนี้ท าให้หน่วยทหารลดความเป็นปึกแผ่นลงและการบังคับบัญชาเป็นไป

                                           
200 ดูเพิ่มเตมิ พระบรมราชโองการ ประกาศจดัระเบียบป้องกันอาณาจกัร พ.ศ. 2475,” 

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/190.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561). 
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อย่างล าบากโดยเฉพาะหน่วยทหารหัวเมือง เนื่องจากไม่มีการรวมอ านาจการบังคับบัญชาให้ขึ้นกับ
หน่วยใหญ่ (กองทัพ-กองพล) ด้วยเหตุนี้ในคราวเมื่อเกิดกบฎบวรเดช คณะกู้บ้านกู้เมืองจึงไม่สามารถ
รวบรวมก าลังทหารได้มากพอและการบังคับบัญชาหน่วยเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จนไม่สามารถ
โค่นล้มรัฐบาลคณะราษฎร201 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะฝ่ายรบประเภทเหล่าซึ่งถูกแบ่งเป็น
เหล่าทหารราบ เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารม้า และเหล่าทหารช่างและสื่อสาร จะท าให้เห็ นถึง
เป้าหมายส าคัญของโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 ที่ต้องการให้มีหน่วยรบขนาดใหญ่เพียงหน่วย
เดียวอยู่ที่กรุงเทพฯ และมีผู้บังคับบัญชาหน่วยรบผสมเพียงต าแหน่งเดียวคือผู้บัญชาการทหารบก 
กล่าวได้ว่าอ านาจในการควบคุมกองทัพของคณะราษฎรถูกจ ากัดอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯ และผลเสี ยที่
เกิดขึ้นจากโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 ที่ชัดเจนคือการเกิดกบฎบวรเดช ซึ่งเป็นการสะท้อนถึง
ความล้มเหลวของระบบการบังคับบัญชาภายในกองทัพบก จากบทเรียนส าคัญนี้ท าให้คณะราษฎร
ต้องพยายามขยายอ านาจการบังคับบัญชาทหารออกไปยังหน่วยทหารหัวเมือง และในทางกลับกันเมื่อ
คณะราษฎรตัดสินใจรวมอ านาจการบังคับบัญชาทหารในมณฑลทหารบกให้ขึ้นต่อผู้บังคับการมณฑล
ทหารบก จึงจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมหน่วยรบในการป้องกันและรักษาพระนครเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 
  การปรับปรุงก าลังฝ่ายรบของกองทัพบกช่วง พ.ศ. 2476-2481 ไดใ้ห้ความส าคัญ
กับการปรับปรุงโครงสร้างการบังคับบัญชา ยุทโธปกรณ์ และก าลังพล โดยเฉพาะโครงสร้างการบังคับ
บัญชาที่ได้น าระบบการบังคับบัญชาทหารที่เคยใช้ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์กลับมาใช้ใหม่ คือการ
ปกครองท้องที่แบบมณฑลทหารบกที่ก าหนดให้ก าลังทหารหน่วยย่อยขึ้นกับหน่วยใหญ่ เพ่ือรวม
อ านาจการบังคับบัญชาให้ขึ้นกับผู้บังคับการมณฑลทหารบก นอกจากนี้กองทัพบกได้มีการตั้งหน่วย
รบขึ้นใหม่คือ “กรมป้องกันต่อสู้อากาศยาน” เพ่ือเตรียมรับมือกับภัยสงครามทางอากาศ ซึ่งกรม
ป้องกันต่อสู้อากาศยานถูกตั้งขึ้นพร้อมกับการยุบกรมอากาศยานออกจากกองทัพบกไปขึ้นกับ
กระทรวงกลาโหม

                                           
201 โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 ท าให้เกิดการกระจัดกระจายของการบังคับบัญชาทหารในลักษณะ

แนวราบโดยเฉพาะในพื้นท่ีหัวเมืองที่หน่วยทหารไม่ได้ตั้งกระจุกตัวเหมือนกรุงเทพฯ ซึ่งท าให้การบังคับบัญชาหน่วย
ทหารหัวเมืองที่ตั้งกระจายตัวทั่วประเทศไม่มีประสิทธิภาพ จะเห็นว่าความไม่เป็นเอกภาพในการบังคับบัญชาทหาร
เป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งในการรวบรวมก าลังทหารของคณะกู้บ้านกู้เมือง ดู เสาวรักษ์ [นามแฝง], “ชีวิต
นักการเมืองไทย,” ใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.ท.จงกล ไกรฤกษ์ (พระนคร: ศูนย์การพิมพ์, 2512), 
49. 
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ภาพที่  3.5 โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2477 ,  ที่มา: ราชกิจจานุ เบกษา ,“พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2477 ,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/500.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561). 
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ภาพที่  3 .6 โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2478 , ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา , “พระราชกฤษฎีกาจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2477 ,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/103.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561). 
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3.2.1.1 เหล่าทหารราบ 
ภายหลังเหตุการณ์กบฎบวรเดช กระทรวงกลาโหมได้เปลี่ยนแปลงเขต

ปกครองท้องที่ทหารบกเป็นแบบมณฑลทหารบก และแบ่งออกเป็น 5 มณฑลทหารบก โดยมีมณฑล
ทหารบกที่ 5 เป็นมณฑลทหารบกตั้งใหม่แทนการยุบจังหวัดใหญ่ทหารบกอยุธยาซึ่งเป็นพ้ืนที่ส าคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับการเกิดจลาจล ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 5 มีกองบังคับการตั้งอยู่ที่จังหวัดทหารบกราชบุรี 
รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดในภาคใต้ทั้งหมดจากราชบุรีจนถึงนราธิวาส ซึ่งในช่วงก่อนที่ประเทศไทยจะ
สามารถแก้ไขสนธิสัญญาได้ส าเร็จและมีเอกราชสมบูรณ์เทียบเท่ากับบรรดาประเทศมหาอ านาจนั้น ใน
ปี พ.ศ. 2476 มณฑลทหารบกท่ี 5 มีก าลังทหารราบ 1 กองพัน ตั้งอยู่ที่เพชรบุรีคือกองพันทหารราบที่ 
10202 ต่อมาในปี พ.ศ. 2479 มณฑลทหารบกที่ 5 ได้จัดตั้งกองพันทหารเพ่ิมอีก 1 กองพัน คือกองพัน
ทหารราบที่ 37 ราชบุรี และเปลี่ยนกองพันทหารราบที่ 8 เพชรบุรีเป็นกองพันทหารราบที่ 45203 ส่วน
มณฑลทหารบกที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงก าลังทหารราบจากเดิมตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 8 กองพัน ลดเหลือ 
5 กองพัน เนื่องจากการยุบจังหวัดทหารบกอยุธยาและการยุบกองพันทหารม้าที่ 4 สระบุรีที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจลาจล ซึ่งในโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2476 ได้ตั้งลพบุรีเป็นจังหวัดทหารบกแทน
อยุธยาและได้ตั้งกองพันทหารราบขึ้นในลพบุรี 2 กองพัน คือ กองพันทหารราบที่ 4 และกองพันทหาร
ราบที่ 6 ส่วนสระบุรีได้ตั้งก าลังทหารราบแทนก าลังทหารม้า 1 กองพัน คือกองพันทหารราบที่ 8204 
นอกจากนี้ในมณฑลทหารบกที่ 2, 3 และ 4 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก าลังทหารราบ  

ส าหรับการปรับปรุงยุทโธปกรณ์ของทหารราบ จากที่ก่อนหน้านี้ในช่วงต้น
หลังการปฏิวัติสยามได้มีการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่มาประจ าการในกองพันทหารราบที่กรุงเทพฯ คือ
รถถังแบบ 76 และรถบรรทุกติดปืนกลหนัก (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 2.2.2) ซึ่งในช่วงหลังเหตุการณ์
กบฎบวรเดช กระทรวงกลาโหมได้จัดซื้อยุทโธปกรณ์จากบริษัทในประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ สวีเดน 
และญี่ปุ่น โดยในปี พ.ศ. 2477 กระทรวงกลาโหมได้สั่งซื้อปืนใหญ่ทหารราบ แบบ 77 (ป.ร.77) จาก
บริษัทโบฟอร์ส ประเทศสวีเดน เป็นปืนใหญ่เบา ชนิด 2 ล ากล้องซ้อนในทางดิ่งขนาด 75 และ 37 
มิลลิเมตร สามารถเคลื่อนย้ายติดตามทหารราบไปได้แทบทุกภูมิประเทศ ด้วยวิธีเทียมลาก บรรทุก 
หรือถอดแล้วหาบหามไป นับเป็นอาวุธหนักใหม่และทันสมัยที่สุดส าหรับทหารราบในสมัยนั้น 205 

                                           
202 กระทรวงกลาโหม, ท าเนียบทหาร ตอน 1 (พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่, 2475), 65. 
203 ที่ระลึกในการพิธีฉลองและปฏิญาณตนต่อธงชยเฉลิมพล ของจังหวัดทหารบกราชบุรี  เมื่อวันที่ 2-3 

มกราคม พ.ศ. 2479 (พระนคร: ศรีวัน, 2479), 35. 
204 กรมยุทธศึกษาทหาร, ประวัติการรบของทหารไทยกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส, 46. 
205 เป็นปืนใหญ่เบาบรรจุกระสุนท้ายล ากล้อง 2 ล ากล้อง กระสุนวิถีราบ ดูเพิ่มเติม กรมยุทธการทหารบก, 

กองประวัติศาสตร์ทหาร, วิวัฒนาการแห่งศัสตราวุธในกองทัพบกไทย ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลเอก 
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นอกจากนี้ได้จัดซื้อปืนกลหนัก แบบ 77 (ปกน.77) ระบายความร้อนด้วยน้ าจากบริษัทวิกเกอร์อาร์ม
สตอง ประเทศอังกฤษ และต่อมาในปี พ.ศ. 2480 ได้สั่งซื้อปืนกลหนักต่อสู้อากาศยาน แบบ 80 
ระบายความร้อนด้วยน้ า ความกว้างปากล ากล้อง 12.7 มิลลิเมตร จากประเทศญี่ปุ่น206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.7 ปืนใหญ่ทหารราบ แบบ 77 (ป.ร.77) จากบริษัทโบฟอร์ส ประเทศสวีเดน , กรมยุทธการ
ทหารบก, กองประวัติศาสตร์ทหาร, วิวัฒนาการแห่งศัสตราวุธในกองทัพบกไทย ใน อนุสรณ์งาน
พระราชทานเพลิงศพพลเอก เสริม ณ นคร ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. (กรุงเทพฯ: ครอบครัวพลเอก เสริม 
ณ นคร, 2553), 169. 
 

                                           
เสริม ณ นคร, 169; ภายหลังที่มีการสั่งซื้อปืนใหญ่ทหารราบ แบบ 77 มาประจ าการในกองทัพบกเมื่อ พ.ศ. 2477 
พ.อ.พระพิชัยยุทธเดชาคนี จเรทหารราบ มีค าสั่งให้นายทหารฝึกหัดในโรงเรียนเหล่าทหารราบ จ านวน 10 นาย 
ทหารราบ 8 นาย ทหารเรือ 2 นาย (ก าลังฝึกภาคสนาม ณ จังหวัดปราจีนบุรี) ให้เข้าศึกษาวิชาปืนใหญ่ทหาร ราบ 
(ป.ร.77) โดยใช้พื้นที่บริเวณสโมสรทหารปืนใหญ่ บางซื่อ เป็นทีอ่บรมและฝึกหัดเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยมีพ.อ.หลวง
เกรียงศักดิ์พิชิต จเรทหารปืนใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบของ ดูเพิ่มเติม อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพันเอก อมร 
อมรเสนีย์ ต.ม.,ท.ช. (ทศ อัมรานนท์) ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2516 (กรุงเทพฯ: ธนิตการพิมพ,์ 2516), ไม่มีเลขหน้า 

206 กรมยุทธการทหารบก, กองประวัติศาสตร์ทหาร, วิวัฒนาการแห่งศัสตราวุธในกองทัพบกไทย, 186. 
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ภาพที่ 3.8 นายทหารฝึกหัดในโรงเรียนเหล่าทหารราบฝึกใช้ปืนใหญ่ทหารราบ แบบ 77 (ปร.77), 
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพันเอก อมร อมรเสนีย์ ต.ม. ,ท.ช. (ทศ อัมรานนท์) ณ ฌาปน
สถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2516  (กรุงเทพฯ: ธนิตการพิมพ์, 
2516), ไม่มีเลขหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.9 ปืนกลหนักแบบ 77 (ปกน.77) จากบริษัทวิคเกอร์ อาร์มสตรอง ประเทศอังกฤษ ใช้ในกรณี
พิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสและสงครามมหาเอเชียบูรพา, กรมยุทธการทหารบก, กองประวัติศาสตร์ทหาร, 
วิวัฒนาการแห่งศัสตราวุธในกองทัพบกไทย ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลเอก เสริม ณ 
นคร ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. (กรุงเทพฯ: ครอบครัวพลเอก เสริม ณ นคร, 2553), 186-187. 
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    ผลจากการปรับปรุงก าลังทหารราบทั้งด้านยุทโธปกรณ์และก าลังพล ท าให้
กองทัพบกสามารถจัดก าลังทหารราบทั้ง 22 กองพันได้ตามมาตรฐานหน่วยรบหรือจัดหน่วยได้ถูกต้อง
ตามประเพณีการสงคราม ซึ่งในปี พ.ศ. 2479 กระทรวงกลาโหมได้จัดพิธีพระราชทานธงไชยเฉลิมพล
ประจ ากองทหารจ านวน 31 หน่วย ประกอบด้วย โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก โรงเรียนนายร้อยทหารบก 
โรงเรียนทหารราบ กองพันทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ กองพันทหารราบที่ 2 ,3,5,7,9 
รักษาวัง (กรุงเทพฯ) กองพันทหาราบที่ 4,6 (ลพบุรี) กองพันทหารราบที่ 8 (สระบุรี) กองพันทหาราบ
ที่ 10,11,12 (ปราจีนบุรี) กองพันทหาราบที่ 19,20,21 (นครราชสีมา) กองพันทหาราบที่ 22 (อุบล 
ราชธานี) กองพันทหารราบที่ 28 (นครสวรรค์) กองพันทหารราบที่ 29 (พิษณุโลก) กองพันทหาราบที่ 
30 (ล าปาง) กองพันทหาราบที่ 31 (เชียงใหม่) กองพันทหารราบที่ 37 (ราชบุรี) และกองพันทหารราบ
ที่ 45 (เพชรบุรี)207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.10 การเดินสวนสนามของทหารราบในพิธีฉลองและปฏิญาณตนเมื่อ 27 มิถุนายน พ.ศ. 
2479,ที่ระลึกในการพิธีฉลองและปฏิญาณตนต่อธงชยเฉลิมพล ของจังหวัดทหารบกราชบุรี  เมื่อวันที่ 
2-3 มกราคม พ.ศ. 2479 (พระนคร: ศรีวัน, 2479), ไม่มีเลขหน้า 

                                           
207 ที่ระลึกในการพิธีฉลองและปฏิญาณตนต่อธงชยเฉลิมพล ของจังหวัดทหารบกราชบุรี เมื่อวันที่ 2-3 

มกราคม พ.ศ. 2479, 35. 
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ภาพที่ 3.11 ปืนใหญ่และยุทโธปกรณ์ประจ าหน่วยทหารราบในพิธีฉลองและปฏิญาณตนเมื่อ 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2479, ที่ระลึกในการพิธีฉลองและปฏิญาณตนต่อธงชยเฉลิมพล ของจังหวัดทหารบก
ราชบุรี เมื่อวันที่ 2-3 มกราคม พ.ศ. 2479 (พระนคร: ศรีวัน, 2479), ไม่มีเลขหน้า 
 

3.2.1.2 เหล่าทหารปืนใหญ่ 
การตั้งกรมป้องกันต่อสู้อากาศยานเมื่อ พ.ศ. 2477 มีผลโดยตรงต่อการ

เปลี่ยนแปลงก าลังทหารปืนใหญ่ในกรุงเทพฯ เนื่องจากกรมป้องกันต่อสู้อากาศยานจัดก าลังออกเป็น 3 
กองพัน (ป.ต.อ.) โดยกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 เป็นการแปรสภาพจากกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 9 ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477208 ท าให้ก าลังทหารปืนใหญ่ในกรุงเทพฯ มี 2 กองพัน คือกอง
พันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์กับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 นอกจากนี้ในมณฑลทหารบกอ่ืนๆ 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงก าลังทหารปืนใหญ่เช่นกัน มีการเพ่ิมก าลังทหารปืนใหญ่ในมณฑลทหารบกที่  2 
(ปราจีนบุรี) และมีการลดก าลังทหารปืนใหญ่ในมณฑลทหารบกที่ 4 (นครสวรรค์) โดยมณฑลทหารบก

                                           
208 ที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์  วันเสาร์ที่ 16 

มิถุนายน 2527 ณ เมรุ หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินราวาส (กรุงเทพฯ: กราฟิคอาร์ต, 2527), ไม่มีเลขหนา้ 
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ที่ 2 ได้ตั้งกองพันทหารปืนใหญ่เพ่ิมอีก 1 กองพันที่ปราจีนบุรี ท าให้ปราจีนบุรีมีกองพันทหารปืนใหญ่ 
2 กองพัน คือกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5,6 ส่วนมณฑลทหารบกที่ 4 ได้ยุบกองพันทหารปืนใหญ่ที่
นครสวรรค์เหลือ 1 กองพัน คือกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9209  

การปรับปรุงยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารปืนใหญ่ ภายหลังที่ทหารปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยานแยกตัวตั้งเป็นกรมป้องกันต่อสู้อากาศยาน โดยในช่วง พ.ศ. 2478-2480 กระทรวง 
กลาโหมได้จัดซื้อปืนใหญ่จ านวน 4 รายการจากบริษัทโบฟอร์ส ประเทศสวีเดน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.6 การจัดซื้อปืนใหญ่ของกระทรวงกลาโหมจากบริษัทโบฟอร์ส ประเทศสวีเดน ในช่วง พ.ศ. 
2478-2480 

ปีท่ีจัดซื้อ รายการ ข้อมูลเฉพาะ ใช้ในราชการสงคราม 

พ.ศ. 2478 
ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ 
แบบ 78 (ปนร.78) 

ความกว้างปากล ากล้อง 105 
ม.ม. ลากจูงด้วยรถยนต ์

สงครามพิพาทอินโดจนี
ฝรั่งเศสและสงครามมหา
เอเชียบูรพา 

พ.ศ. 2478 
ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีโค้ง 
แบบ 78 (ปนค.78) 

ความกว้างปากล ากล้อง 150 
ม.ม. ลากจูงด้วยรถสายพาน
แลนเวอร์ธ 

สงครามพิพาทอินโดจนี
ฝรั่งเศสและสงครามมหา
เอเชียบูรพา 

พ.ศ. 2480 
ปืนใหญ่เบากระสนุวิถีราบ 
แบบ 80 (ปบร.80) 

ความกว้างปากล ากล้อง 75   
ม.ม. ลากจูงด้วยรถยนต์ เปน็
ปืนใหญ่กองพล 

สงครามพิพาทอินโดจนี
ฝรั่งเศสและสงครามมหา
เอเชียบูรพา 

พ.ศ. 2480 
ปืนใหญ่เบากระสนุวิถีโค้ง 
แบบ 80 (ปบค.80) 

ความกว้างปากล ากล้อง 105 
ม.ม. ลากจูงด้วยรถยนต์ เปน็
ปืนใหญ่กองพล 

สงครามพิพาทอินโดจนี
ฝรั่งเศสและสงครามมหา
เอเชียบูรพา 

ที่มา: กรมยุทธการทหารบก, กองประวัติศาสตร์ทหาร, วิวัฒนาการแห่งศัสตราวุธในกองทัพบกไทย ใน 
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลเอก เสริม ณ นคร ม.ป.ช. ,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. (กรุงเทพฯ: ครอบครัว
พลเอก เสริม ณ นคร, 2553), 166. 

 
 

 

                                           
209 กรมยุทธศึกษาทหาร, ประวัติการรบของทหารไทยกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส, 46. 
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ภาพที่ 3.12 ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีโค้ง แบบ 78 (ปนค.78) ที่ประจ าการในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 
นครราชสีมา, กรมยุทธการทหารบก, อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลจัตวา เกียรติ บุรกสิกร 
ท.ช.,ท.ม. ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2534 (กรุงเทพฯ: ชวน
พิมพ์, 2534), ไม่มีเลขหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.13 ยุทโธปกรณ์บางส่วนของกองพันทหารปืนใหญ่ในพิธีฉลองและปฏิญาณตนเมื่อ 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2479, ระลึกในการพิธีฉลองและปฏิญาณตนต่อธงชยเฉลิมพล ของจังหวัดทหารบก
ราชบุรี เมื่อวันที่ 2-3 มกราคม พ.ศ. 2479 (พระนคร: ศรีวัน, 2479), ไม่มีเลขหน้า 
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3.2.1.3 เหล่าทหารม้า 
โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 ได้ยุบกรมทหารม้าลงทั้งหมดให้เหลือ

กองพันทหารม้า 4 กองพันและตั้งอยู่ในจังหวัดทหารบก 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี 
นครราชสีมา และสระบุรี ต่อมาเม่ือมีการเปลี่ยนเขตปกครองท้องที่ทหารบกเป็นแบบมณฑลทหารบก 
ท าให้กองพันทหารม้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งและเพ่ิมจ านวนตามความจ าเป็นของราชการ210 จากเดิม
มี 4 กองพันเพ่ิมเป็น 5 กองพันกับ 1 กองทหารม้า ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 1 ได้ยุบกองพันทหารม้าที่ 4 
สระบุรีมารวมกับกองพันทหารม้าที่ 1 ร.อ. กรุงเทพฯ และในปี พ.ศ. 2478 กองพันทหารม้าที่ 1 ร.อ. 
ได้แยกกองร้อยที่ 3 (รถถัง)211 ออกเป็นกองรถรบ มณฑลทหารบกที่ 2 จากเดิมมีกองพันทหารม้าที่ 2 
ตั้งอยู่ปราจีนบุรีถูกย้ายไปตั้งที่จันทบุรี มณฑลทหารบกที่ 3 จากเดิมมีกองพันทหารม้าที่ 3 ตั้งอยู่
นครราชสีมาถูกย้ายไปตั้งท่ีอุบลราชธานีและตั้ง 1 กองทหารม้าที่ร้อยเอ็ด212  

3.2.1.4 กองรถรบ 
  กองรถรบเป็นหน่วยรบใหม่ที่แยกเป็นกองอิสระจากกองพันทหารม้าที่ 1 
รักษาพระองค์ เมื่อ พ.ศ. 2478 ถือเป็น “หน่วยยานเกราะหน่วยแรก” ของกองทัพบกไทย ซึ่งใน
โครงสร้างหน่วยประกอบด้วย 6 กองร้อย กับกองร้อยซ่อมและพลาธิการ213 ในการปรับปรุงด้าน
ยุทโธปกรณ์ของกองรถรบส่วนใหญ่ได้มีการจัดซื้อมาจากประเทศอังกฤษ เช่น พ.ศ. 2477 จัดซื้อรถถัง
เบาแบบ 77 ขนาด 2 ตัน214 และพ.ศ. 2481 จัดซื้อรถถังเบาแบบ 81 ขนาด 7.5 ตัน215 
 
 
 
 

                                           
210 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลตรี ขุนเสนาทิพ (แสวง เทพาค า) ป.ม.,ท.ช. ณ เมรุหลวงหน้า

พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันท่ี 27 กรกฎาคม 2528 (กรุงเทพฯ: ไดมอนเพรสการพิมพ์, 2524), 65. 
211 เพื่อนร่วมตาย เพื่อนร่วมเหล่า เพื่อนร่วมรุ่น ใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลตรีน้อม เกตุนุติ 

(พระนคร: ศูนย์การพิมพ์, 2513), 5. 
212 กรมยุทธศึกษาทหาร, ประวัติการรบของทหารไทยกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ 

พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชช่ิง, 2541), 48-49. 
213 กรมยุทธการทหารบก, กองประวัติศาสตร์ทหาร, วิวัฒนาการแห่งศัสตราวุธในกองทัพบกไทย ใน 

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลเอก เสริม ณ นคร, 193. 
214 เรื่องเดียวกัน, 193. 
215 เรื่องเดียวกัน, 194. 
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ภาพที่ 3.14 รถถังเบาแบบ 77 จากประเทศอังกฤษ, กรมเสนาธิการทหารบก, แผนกต ารา ประวัติ
กองทัพบก (พระนคร: ม.ป.พ., 2495), ไม่มีเลขหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.15 รถถังเบาแบบ 81 จากประเทศอังกฤษ, กรมยุทธการทหารบก, กองประวัติศาสตร์ทหาร, 
วิวัฒนาการแห่งศัสตราวุธในกองทัพบกไทย ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลเอก เสริม ณ 
นคร ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. (กรุงเทพฯ: ครอบครัวพลเอก เสริม ณ นคร, 2553), 196. 
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ภาพที่ 3.16 ยุทโธปกรณ์บางส่วนของกองรถรบในพิธีฉลองและปฏิญาณตนเมื่อ 27 มิถุนายน พ.ศ. 
2479, ระลึกในการพิธีฉลองและปฏิญาณตนต่อธงชยเฉลิมพล ของจังหวัดทหารบกราชบุรี เมื่อวันที่ 
2-3 มกราคม พ.ศ. 2479 (พระนคร: ศรีวัน, 2479), ไม่มีเลขหน้า 
 

3.2.1.5 กองทหารสื่อสาร 
  กองพันทหารสื่อสารเป็นหน่วยรบที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เนื่องจาก
ถูกแปรสภาพให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเหล่ารบอื่น ซึ่งเป็นการกระจายทรัพยากรส าคัญของกองทัพบก
ให้กับหน่วยทหารหัวเมืองแทนที่จะกระจุกตัวอยู่เฉพาะหน่วยทหารในกรุงเทพฯ โดยในช่วงปี พ.ศ. 
2477 กองทัพบกได้ปรับปรุงเหล่าทหารสื่อสารจากที่มีการจัดก าลังออกเป็น 2 กองพันคือ กองพัน
ทหารสื่อสารที่ 1 และกองพันทหารสื่อสารที่ 2 ได้มีการแปรสภาพกองพันทหารสื่อสารที่ 1 ให้เป็น
กองโรงเรียนทหารสื่อสาร (มี 3 กองร้อย) ขึ้นตรงต่อแผนกที่ 5 กรมจเรทหารบก (จร.5)216 บริเวณ
สะพานแดง บางซื่อ ส่วนกองพันทหารสื่อสารที่ 2 ถูกยุบเพ่ือน าก าลังไปใช้จัดตั้งเป็นกองทหารสื่อสาร

                                           
216 พ.ศ. 2485 กองทัพบกได้ยุบกรมจเรทหารบกและเปลี่ยนช่ือแผนกที่ 5 กรมจเรทหารบกเป็นแผนก

ทหารสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก ดูเพิ่มเติม อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพล.อ.ไสว ไสวแสนยากร ม.ป.ช.
,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. 22 มีนาคม 2524 (กรุงเทพฯ: หนึ่งเจ็ดการพิมพ์, 2524), 162. 
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ประจ ามณฑลทหารบกต่างๆ คือ กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี นครราชสีมา นครสวรรค์ ราชบุรี และกรม
ป้องกันต่อสู้อากาศยาน217 ต่อมาในปี พ.ศ. 2479 กองทัพบกได้จัดตั้งโรงงานทหารสื่อสารเป็นหน่วย
ขึ้นตรงของแผนกที่ 5 กรมจเรทหารบก เพ่ือเป็นหน่วยงานในการออกแบบและผลิตเครื่องสื่อสารขึ้น
ใช้ในกองทัพบก เช่น เครื่องทัศนสัญญาณ เครื่องโทรศัพท์สนาม และเครื่องรับส่งวิทยุที่ใช้เลขสัญญาณ 
(รส.3 รส.4 และรส.5) นอกจากนี้ยังมีการผลิตแบตเตอรี่แห้ง แบตเตอรี่น้ า และเครื่องท าไฟที่ใช้กับ
เครื่องสื่อสารตามที่กล่าวนี้ด้วย218  

3.2.1.6 กรมป้องกันต่อสู้อากาศยาน (ป.ต.อ.) 
 การป้องกันภัยทางอากาศของประเทศไทยได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ช่วง

ต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในช่วงปลาย พ.ศ. 2470 กระทรวงกลาโหมได้มี
การส่งนายทหาร 2 นาย คือพ.ท.พระทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหาร กรม
ยุทธศึกษาทหารบก และพ.ท.พระศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ) เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1 ไปศึกษาดู
งานด้านการป้องกันการรุกรานของอากาศยานของหลายประเทศในยุโรป219 แต่ด้วยปัญหาเศรษฐกิจ
ตกต่ าและขาดแคลนงบประมาณต่อเนื่องในช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ส่งผลให้โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงกองทัพต้องหยุดชะงักลงจากมาตรการตัดลดรายจ่ายเพ่ือให้
งบประมาณแผ่นดินเข้าสู่ดุลยภาพ จนกระทั้งภายหลังการปฏิวัติสยาม คณะราษฎได้เริ่มยุทธศาสตร์
การป้องกันภัยทางอากาศอีกครั้ง โดยมีการต้ังกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานจ านวน 2 กองพัน 
มียุทโธปกรณ์หลักประจ าหน่วยเป็นปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร ติดตั้งบนรถถังกึ่ง
สายพานจากบริษัทวิคเกอร์อาร์มสตรอง ประเทศอังกฤษ220 จ านวน 26 คัน221 นอกจากนีใ้นช่วงปลาย 
พ.ศ. 2476 กองทัพบกได้ตั้งกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 ขึ้นในกรุงเทพฯ  

ในช่วงต้น พ.ศ. 2478 รัฐบาลคณะราษฎรได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ  
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2477222 และพระราชกฤษฎีกาจัดหน่วยย่อยในกระทรวง 

                                           
217 ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพร้อยโท แก้ว บัววิรัตน์ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันอาทิตย์ที่ 

29 มิถุนายน พ.ศ. 2523 (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2523), 47. 
218 แสง จุละจาริตต์, แด่ท่านผู้มีพระคุณ, 121. 
219 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.7ก.10/2 เรื่อง พระทรงสุรเดช พระศรีสิทธิสงครามออกไปศึกษาวิธีป้องกัน

การรุกทางอากาศฯ ณ ต่างประเทศ (9 ม.ค. 2470-14 ม.ค. 2470). 
220 กรมยุทธการทหารบก, กองประวัติศาสตร์ทหาร, วิวัฒนาการแห่งศัสตราวุธในกองทัพบกไทย, 165. 
221 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลโท หม่อมเจ้า คัสตาวัส จักรพันธ์ุ, ไม่มีเลขหน้า  
222 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2477,” 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/43.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561). 
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กลาโหม พ.ศ. 2477 ส่งผลให้มีการตั้ง “กรมป้องกันต่อสู้อากาศยาน”223 ซึ่งเป็นหน่วยรบที่ขยายขึ้น
จากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ป.ต.อ.) ท าหน้าที่ป้องกันภัยจากการรุกรานของข้าศึกที่
โจมตีทางอากาศ224 กรมป้องกันต่อสู้อากาศยานได้ท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2479225 นอกจากนี้ได้เปลี่ยนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 ที่ตั้งขึ้นใหม่เมื่อปลาย พ.ศ. 2476 เป็น
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3226  

การตั้งกรมป้องกันต่อสู้อากาศยานในช่วงเริ่มแรกนั้น ยุทโธปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ ยังอยู่ในสถานะที่ไม่เพียงพอ ซึ่งรัฐบาลคณะราษฎรนอกจากจะใช้งบประมาณของ
กระทรวงกลาโหมในการด าเนินการแล้วยังมีการเปิดรับทุนบริจาคจากประชาชนทั่วไป227 โดยในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2477 รัฐบาลได้เปิดรับบริจาคทุน 4 รายการ คือ ทุนสะสมอาวุธ ทุนบ ารุงการบิน ทุน
บ ารุงกรมต่อสู้ป้องกันอากาศยาน และทุนช่วยราชการทหารเรือ ส่วนของกรมต่อสู้ป้องกันอากาศยาน
ได้ให้กรมปลัดบัญชีกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการรวบรวมทุน เพ่ือน าทุนไปใช้ในการ
จัดซื้อยุทโธปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นในราชการ เช่น ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ไฟฉาย เครื่องดัก
เสียงเครื่องบิน รถดับเพลิง และเครื่องป้องกันไอพิษ เป็นต้น228 ซึ่งผลจากการรับบริจาคท าให้มีเงินใน
การบ ารุงกรมต่อสู้ป้องกันอากาศยาน ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2477 จ านวน 2 ล้านบาท โดยส่วน
หนึ่งเป็นงบของกองทัพบกจากการลดค่าใช้จ่ายในด้านเครื่องใช้ทางทหารและการอนุญาตให้ทหารลา
พักเป็นเวลา 6 เดือน229 ซึ่งต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2477 รัฐบาลได้น าเงินที่ได้จากการรับบริจาค

                                           
223 กรมป้องกันต่อสู้อากาศยาน เป็นกรมขึ้นตรงต่อกองทัพบกและมีฐานะเป็นกรมใหญ่เทียบเท่ากรมใหญ่

อื่นๆ ในกองทัพบก ภายในกรมมีการแบ่งออกเป็นกองพันต่างๆ ตามเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ ดูเพิ่มเติม  “ป้องกัน
ภัยทางอากาศ,” ประชาชาติ, 31 สิงหาคม 2477, 32. 

224 “ภัยสงครามในอนาคตคือภัยทางอากาศ,” ประชาชาติ, 18 สิงหาคม 2477, 4. 
225 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.4/17 เรื่อง การเปิดกรมป้องกันต่อสู้อากาศยาน (8 พ.ค. 2479-19 

เม.ย. 2493). 
226 ที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์ วันเสาร์ที่ 16 

มิถุนายน 2527 ณ เมรุ หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินราวาส (กรุงเทพฯ: กราฟิคอาร์ต, 2527), ไม่มีเลขหนา้ 
227 หลังกบฎบวรเดชช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้เปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนเพื่อเป็นทุน

สะสมสร้างอาวุธ ซึ่งยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 รวมเป็นเงิน 56,559.98 บาท ดูเพิ่มเติม 
“เงินสะสมสร้างอาวุธมีผู้บริจาค 5 หมื่นเศษ,” ประชาชาติ, 1 มิถุนายน 2477, 4.  

228 “การบ ารุงทหาร,” ประชาชาติ, 3 ตุลาคม 2477, 32-35. 
229 “ป้องกันภัยทางอากาศ,” ประชาชาติ, 23 กรกฎาคม 2477, 2. 
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ไปจัดซื้อปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ป.ต.อ.) ขนาด 75 มิลลิเมตร จากบริษัทโบฟอร์ส (Bofors) ประเทศ
สวีเดน230 จ านวน 4 กระบอก231 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.17 ยุทโธปกรณ์บางส่วนของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานในพิธีฉลองและปฏิญาณ
ตนเมื่อ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2479, ระลึกในการพิธีฉลองและปฏิญาณตนต่อธงชยเฉลิมพล ของจังหวัด
ทหารบกราชบุรี เมื่อวันที่ 2-3 มกราคม พ.ศ. 2479 (พระนคร: ศรีวัน, 2479), ไม่มีเลขหน้า 

                                           
230 กรมยุทธการทหารบก, กองประวัติศาสตร์ทหาร, วิวัฒนาการแห่งศัสตราวุธในกองทัพบกไทย, 170. 
231 “ป.ต.อ.แบบใหม่,” ประชาชาติ, 20 ตุลาคม 2477, 4. 
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ภาพที่ 3.18 ปืนใหญ่ ป.ต.อ. จ านวน 4 กระบอบ จากเงินบริจาคของประชาชนเมื่อปี พ.ศ. 2477 ,      
“ป.ต.อ.แบบใหม่,” ประชาชาติ, 20 ตุลาคม 2477, 4. 
 
  นอกจากปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ป.ต.อ.) จะเป็นยุทโธปกรณ์หลักแล้ว 
ยังมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ควบคู่กันในทางยุทธวิธีคือ “เครื่องไฟฉาย” (ฟฉ.77) ขนาด 110 เซนติเมตร 
กองทัพบกได้สั่งซื้อจากบริษัทโบฟอร์ส ประเทศสวีเดนเมื่อ พ.ศ.  2477232 เช่นเดียวกับปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยาน (ป.ต.อ.) ซึ่งเครื่องไฟฉายถูกติดตั้งบนรถบรรทุกใช้ในการส่องล าแสงกราดไปบนท้องฟ้า
เพ่ือค้นหาต าแหน่งเครื่องบินข้าศึกหรือใช้ชี้เป้าให้หน่วยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานให้ท าการยิงเครื่องบิน
ข้าศึกในเวลากลางคืน 
 
 
 
 

                                           
232 วันกองทัพบก 25 มกราคม 2496 (พระนคร: ม.ป.พ., 2496), ไม่มีเลขหน้า 
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ภาพที่ 3.19 เครื่องไฟฉาย แบบ 77 (ฟฉ.77), วันกองทัพบก 25 มกราคม 2496 (พระนคร: ม.ป.พ., 
2496), ไม่มีเลขหน้า 
  โดยสรุปในช่วง พ.ศ. 2476-2481 กองทัพบกมีการปรับปรุงและขยาย
ก าลังหน่วยทหารฝ่ายรบในพ้ืนที่ 5 มณฑลทหารบก จ านวน 45 กองพัน 1 กองทหารม้า และ 5 กอง
ทหารสื่อสาร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.7 จ านวนหน่วยทหารฝ่ายรบที่ตั้งในมณฑลทหารบกที่ 1-5 ช่วง พ.ศ. 2476-2481 

มณฑลทหารบก ทหารราบ 
ทหารปนื

ใหญ่ 

ทหารปืน
ใหญ่

ป.ต.อ. 
ทหารม้า กองรถรบ 

ทหาร
สื่อสาร 

ทหาร
ช่าง 

มณฑลทหารบกท่ี 1 
- พระนคร 
- ลพบุรี 
- สระบุรี 

 
5 กองพัน 
2 กองพัน 
1 กองพัน 

 
2 กองพัน 

- 
- 

 
3 กองพัน 

- 
- 

 
1 กองพัน 

- 
- 

 
2 กองพัน 

- 
- 

 
1 กอง 

- 
- 

 
- 
- 
- 

มณฑลทหารบกท่ี 2 
- ปราจีนบุรี 
- ฉะเชิงเทรา 
- จันทบรุี 

 
3 กองพัน 

- 
- 

 
2 กองพัน 

- 
- 

 
- 
- 
- 

 
1 กองพัน 

- 
1 กองพัน 

 
- 
- 
- 

 
1 กอง 

- 
- 

 
- 

1กองพัน 
- 
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ตารางที่ 3.7 จ านวนหน่วยทหารฝ่ายรบที่ตั้งในมณฑลทหารบกที่ 1-5 ช่วง พ.ศ. 2476-2481 (ต่อ) 
มณฑลทหารบกท่ี 3 
- นครราชสีมา 
- อุดรธาน ี
- อุบลราชธาน ี
- ร้อยเอ็ด 

 
3 กองพัน 
1 กองพัน 

- 
- 

 
2 กองพัน 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 กองพัน 

- 
1 กองพัน 

1 กอง 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 กอง 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

มณฑลทหารบกท่ี 4 
- นครสวรรค์ 
- พิษณุโลก 
- ล าปาง 
- เชียงใหม ่

 
1 กองพัน 
1 กองพัน 
1 กองพัน 
1 กองพัน 

 
1 กองพัน 
1 กองพัน 

- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 กอง 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

มณฑลทหารบกท่ี 5 
- ราชบุรี 
- เพชรบุรี 
- สงขลา 
- ชุมพร 
- นครศรีธรรมราช 
- ตรัง 
- ปัตตาน ี

 
1 กองพัน 
1 กองพัน 
1 กองพัน 
1 กองพัน 

- 
- 
- 

 
1 กองพัน 
1 กองพัน 

- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1 กอง 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1กองพัน 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 23 10 3 5 2 5 2 

ที่มา: 1. กรมยุทธศึกษาทหาร, ประวัติการรบของทหารไทยกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2541), 48-49. 
       2. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม.(2) สร.0201/14 เรื่อง จัดส่งกองทหารไปประจ าทางจังหวัด
ภาคใต้ (2483). 
       3. กระทรวงกลาโหม, ท าเนียบทหาร ตอน 1 (พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่, 2475), 52-102. 
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ภาพที่ 3.20 แผนที่ตั้งหน่วยทหารระดับกองพันในมณฑลทหารบกต่างๆ พ.ศ. 2476-2481, ที่มา: กรม
ยุทธศึกษาทหาร, ประวัติการรบของทหารไทยกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้น
ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2541), 48-49; หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม.(2) สร.0201/14 เรื่อง จัดส่งกอง
ทหารไปประจ าทางจังหวัดภาคใต้ (2483); กระทรวงกลาโหม, ท าเนียบทหาร ตอน 1 (พระนคร: โรง
พิมพ์กรมแผนที,่ 2475), 52-102. 
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3.2.2 การปรับปรุงหน่วยทหารฝ่ายสนับสนุนการรบ 
โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 ได้ยุบหน่วยรบผสมขนาดใหญ่ทั้งกองทัพและ

กองพลของกองทัพบกทั้งหมด รวมถึงส่วนบัญชาการอย่างกรมเสนาธิการทหารบกและส่วนสนับสนุน
การรบอย่างกรมพลาธิการทหารบก เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านตัวบุคคลของคณะราษฎรที่ไม่สามารถเข้า
สู่ต าแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงตามโครงสร้างกองทัพแบบเดิมได้ ส่งผลให้เป้าหมายในการควบคุม
อ านาจกองทัพของคณะราษฎรจ ากัดอยู่เพียงในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่เมื่อคณะราษฎรเริ่มสามารถ
ควบคุมและรักษาความมั่นคงของอ านาจทางการเมืองผ่านพ้นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมาได้ ท าให้เป้าหมาย
ในการควบคุมกองทัพเปลี่ยนไปจากช่วงต้นหลังการปฏิวัติสยามคือต้องควบคุมอ านาจกองทัพทั้งหมด 
อีกทั้งด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองโลกที่มีแนวโน้วจะน าไปสู่การเกิดมหาสงครามขึ้นอีก
ครั้ง กลายเป็นตัวเร่งให้คณะราษฎรที่ต้องปรับปรุงกองทัพเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อผลกระทบจากภัย
สงคราม ซึ่งแนวทางการปรับปรุงกองทัพได้ให้ความส าคัญกับการขยายก าลังรบของกองทัพ และไม่ใช่
เพียงการปรับปรุงฝ่ายรบเท่านั้น แต่จะต้องปรับปรุงฝ่ายสนับสนุนการรบควบคู่กันด้วย จะเห็นว่าการ
ปรับปรุงกองทัพบกในช่วง พ.ศ. 2476-2481 มีการตั้งหน่วยทหารฝ่ายสนับสนุนการรบเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นกรมเสนาธิการทหารบก233 กรมพลาธิการทหารบก กรมแพทย์ทหารบก โรงเรียนรบ กรมการเงิน
ทหารบก และกรมยุวชนทหารบก เป็นต้น 

3.2.2.1 กรมเสนาธิการทหารบก 
ก่อนการปฏิวัติสยาม 2475 กรมเสนาธิการทหารบกมีฐานะเป็นกรมใหญ่

ในกระทรวงกลาโหมและมีเสนาธิการทหารบกเป็นเจ้ากรม ส่วนโครงสร้างของกรมเสนาธิการทหารบก
มีกรมน้อยขึ้นตรง 3 กรม ได้แก่ กรมจเรทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก และกรมแผนที่ทหารบก 
ต่อมาเม่ือคณะราษฎรก่อการปฏิวัติสยามได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหมและกองทัพบก
เพ่ือลดอ านาจของเสนาบดีกระทรวงกลาโหม โดยการยุบกรมใหญ่ทหารบกในกระทรวงกลาโหม
ทั้งหมดและยุบโอนกรมน้อยทหารบกทั้งหมดมาอยู่ในโครงสร้างกองทัพบกและให้กรมน้อยทหารบก
ทั้งหมดข้ึนตรงต่อผู้บัญชาการทหารบก  

การที่กรมเสนาธิการทหารบกมีลักษณะเป็นต าแหน่งมากกว่าหน่วยงาน
ซึ่งเป็นเรื่องยากในการแต่งตั้งบุคคลในต าแหน่งเสนาธิการทหารบก เพราะในอดีตผู้ที่ได้รับแต่งตั้งใน
ต าแหน่งนี้ล้วนแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือนายทหารระดับสูงยศนายพล และด้วยสถานะของผู้น า
คณะราษฎรที่เป็นเพียงนายทหารระดับกลางในกองทัพย่อมไม่เหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเสนาธิ-

                                           
233 กรมเสนาธิการทหารบกจัดอยู่ในส่วนบัญชาการ แต่เพื่อความเหมาะสมของเนื้อหาผู้วิจัยจึงขอจัดไว้ใน

ส่วนสนับสนุนการรบ 
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การทหารบกในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ดังนั้น คณะราษฎรได้ตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหม
เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบในงานบริหารราชการส าคัญทั้งหมดของกองทัพ ซึ่งนอกจากจะท าให้เสนาบดี
กระทรวงกลาโหมต้องหมดบทบาทแล้ว ยังท าให้เสนาธิการทหารบกต้องถูกยุบต าแหน่งจากโครงสร้าง
กองทัพด้วย (ดูบทท่ี 2) 

ภายหลังเหตุการณ์กบฎบวรเดชในช่วงปลาย พ.ศ. 2476 คณะราษฎรได้
ปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบกใหม่ มีการตั้งกรมเสนาธิการทหารบกและต าแหน่งเสนาธิการทหารบก
ขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยมีหน่วยขึ้นตรง 4 หน่วย ได้แก่ กรมยุทธการทหารบก กรมจเรทหารบก กรมยุทธ
ศึกษาทหารบก และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก234 ส่วนปัจจัยที่ท าให้คณะราษฎรตั้งกรมเสนาธิการ
ทหารบกและต าแหน่งเสนาธิการทหารบก ผู้วิจัยมองว่าประการแรกเป็นผลมาจากการที่คณะราษฎรมี
ความชอบธรรมทางการเมืองมากข้ึนภายหลังเหตุการณ์กบฎบวรเดช จากบทบาทรัฐบาลของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปกป้องรัฐธรรมนูญ ท าให้คณะราษฎรมีความเหมาะสมในการได้รับแต่งตั้ง
ในต าแหน่งส าคัญในรัฐบาลหรือกองทัพ ประการที่สองจากนโยบายขยายก าลังรบของกองทัพบกเพ่ือ
เตรียมพร้อมต่อการเกิดสงคราม ท าให้มีส่วนราชการของกองทัพบกเพ่ิมมากขึ้นซึ่งจ าเป็นต้องมีเสนาธิ
การทหารบกเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาและน าเสนอข้อมูลแก่ผู้บัญชาการทหารบกในการ
ตัดสินใจสั่งการ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บัญชาการทหารบกให้บรรลุผลส าเร็จ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.21 พ.อ.พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก) เสนาธิการทหารบกคนแรกหลังการปฏิวัติสยาม 
2475 ต าแหน่งเดิมเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกฝ่ายธุรการ , ที่มา: ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน 
ราษฎร, สมุดภาพสมาชิกรัฐสภา 2475-2502 (ม.ป.พ., 2502), ไม่มีเลขหน้า 

                                           
234 กรมยุทธการทหารบก, กองประวัติศาสตร์, ประวัติหน่วยทหารในกองทัพบก (พระนคร: กรมยุทธการ

ทหารบก, 2505), 24. 
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   ในการปรับปรุงกองทัพบกให้มีความพร้อมในการรับมือกับภัยสงครามใน
อนาคต ซึ่งภัยสงครามครั้งใหม่จะแตกต่างอย่างมากกับสงครามในอดีต เนื่องจากความก้าวหน้าในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ท าให้อาวุธยุทโธปกรณ์มีอานุภาพร้ายแรงเพ่ิมขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2479 
กระทรวงกลาโหมได้ส่งคณะนายทหารเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการทหารของประเทศต่างๆ ในยุโรป 
โดยเฉพาะประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสที่มีประเทศอาณานิคมติดกับประเทศไทย ซึ่งจ าเป็น
อย่างมากที่กองทัพบกไทยจะต้องทราบถึงรูปแบบการจัดกองทัพและอาวุธยุทโธปกรณ์ของทั้งสอง
ประเทศนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมหากมีเหตุฉุกเฉินหรือสงครามเกิดขึ้น โดยในการ
เดินทางไปยุโรปครั้งนั้นใช้เวลาศึกษาดูงานประมาณ 2 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน และมี 
พ.อ.พระยาอภัยสงคราม เสนาธิการทหารบกเป็นหัวหน้าคณะ235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.22 พ.อ.พระยาอภัยสงคราม เสนาธิการทหารบกและคณะดูงานโรงงานการบินของ Gnome 
และ Rhone เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479, ที่มา: ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.
หลวงศรานุชิต (สมบูรณ์ ศรานุชิต) ต.ช. ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2522 (กรุงเทพฯ: บัวหลวงการพิมพ์, 2522), ไม่มีเลขหน้า 

                                           
235 ตามรายงานการศึกษาดูงานของพ.อ.พระยาอภัยสงคราม มีการดูงานด้านการบินท่ีประเทศฝรั่งเศสและ

ดูงานเกี่ยวกับกองทัพบกที่ประเทศอังกฤษ เช่น โรงเรียนนายร้อย กองทหารสื่อสาร โรงงานช่างแสง โรงเรียนแผนที่ 
โรงเรียนนายทหารสัมภาระ และโรงเรียนการครัว ดูเพิ่มเติม พระยาอภัยสงคราม, “ดูการทหารในประเทศอังกฤษ,” 
ยุทธโกษ ปีท่ี 5, เล่มที่ 3 (2479): 133-140. 
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   ส่วนบทบาทของ 4 หน่วยที่ขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการทหารบก ในช่วง พ.ศ. 
2476-2481 กรมยุทธศึกษาทหารบกน่าจะมีบทบาทที่ชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมกว่าหน่วยอ่ืน เนื่องจาก
กรมยุทธศึกษาทหารบกมีภารกิจหลักด้านการสนับสนุนการศึกษาให้กับก าลังพลในกองทัพบก ซึ่ง
กองทัพบกต้องการเตรียมความพร้อมให้กับก าลังพลในการปฏิบัติงานกับอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่
โดยในปี พ.ศ. 2476 กระทรวงกลาโหมได้จัดระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาใหม่ให้กรมยุทธศึกษาทหารบก 
ประกอบด้วยหน่วยการเรียน ดังนี้236 

1. โรงเรียนนายร้อยทหารบก มีหน้าที่การฝึกอบรมนักเรียนทหารเพ่ือเป็น
นายทหารชั้นสัญญาบัตรในเหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า และต ารวจ 

2. โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก มีหน้าที่การฝึกอบรมนักเรียนทหารเพ่ือเป็น
นายทหารชั้นสัญญาบัตรในเหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารสื่อสาร ทหารอากาศ และ
ทหารช่างอากาศ 

3. โรงเรียนเสนาธิการทหารบก มีหน้าที่การฝึกอบรมนายทหารชั้นสัญญา
บัตรในศิลปวิทยาชั้นสูงของทหาร 

4. แผนกวิชาทหาร มีหน้าที่สอนวิชาทหาร 
5. แผนกวิชาสามัญ มีหน้าที่สอนวิชาสามัญ 
6. แผนกอนุศาสนาจารย์ มีหน้าที่อบรมทหารเพื่อให้อยู่ในศิลธรรม   
โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบกเป็นหน่วยการเรียนของกรมยุทธศึกษาทหารบกที่

ตั้งขึ้นใหม่และไม่เคยมีมาก่อนในกองทัพบก ซึ่งวัตถุประสงค์ในการตั้งโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบกเพ่ือ
ผลิตนายทหารสัญญาบัตรระดับผู้บังคับหมวดที่มีความสามารถในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานกับอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องมือทางการทหารที่ต้องใช้ความรู้ทาง
เทคนิคข้ันสูง237 

การเปิดโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบกได้ท าพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 
2477 โดยมี พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธี 
ส่วนการรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกได้ด าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2477 มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก 26 คน และ
เป็นนักเรียนนายร้อยทหารบกที่สอบผ่านชั้น 2 ของโรงเรียนนายร้อยทหารบกอีก 4 คน รวมเป็น 30 

                                           
236 อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก ส าราญ แพทยกุล ม.ป.ช. , ม.ว.ม., ท.จ.ว. องคมนตรี ณ 

เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2529 (กรุงเทพฯ: ป.สัมพันธ์
พาณิชย,์ 2529), 11. 

237 อนุสรณ์ 50 ปี ของโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก พฤษภาคม 2527 (กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2527), 
49. 
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คน238 ส่วนหลักสูตรนักเรียนเท็ฆนิคทหารบกมีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี นักเรียนเท็ฆนิครุ่นแรก 30 
คน จบการศึกษาตามหลักสูตรเพียง 14 คน ได้รับการบรรจุรับราชการทหารในเหล่าทหารปืนใหญ่ 4 
นาย เหล่าทหารช่าง 4 นาย เหล่าทหารสื่อสาร 3 นาย และทหารช่างแสง 3 นาย239 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.23 วันเปิดโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 , ที่มา: อนุสรณ์ 50 ปี ของ
โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก พฤษภาคม 2527 (กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2527), 238. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
238 เรื่องเดียวกัน, 50. 
239 เรื่องเดียวกัน, 52. 
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ภาพที่ 3.24 ธงไชยเฉลิมพลของโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก, ที่มา: อนุสรณ์ 50 ปี ของโรงเรียนเท็ฆนิค 
ทหารบก พฤษภาคม 2527 (กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2527), ไม่มีเลขหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.25 นักเรียนเท็ฆนิคทหารบกรุ่นแรกที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปี เมื่อ พ.ศ. 2482 , ที่มา: 
อนุสรณ์ 50 ปี ของโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก พฤษภาคม 2527  (กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 
2527), 238. 
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3.2.2.2 กรมพลาธิการทหารบก 
   สถานการณ์ของกรมพลาธิการทหารบกด าเนินไปในลักษณะเดียวกันกับ

กรมเสนาธิการทหารบก คือเป็นกรมใหญ่ทหารบกในกระทรวงกลาโหมที่ถูกยุบลงจากการปรับปรุง
โครงสร้างกองทัพหลังการปฏิวัติสยาม 2475 ส่วนกรมน้อยในกรมพลาธิการทหารบกถูกยุบมาไว้ใน
กองทัพบก (ดูบทที่ 2) ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 หลังเหตุการณ์กบฎบวรเดชได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
กองทัพบก พ.ศ. 2476 ท าให้กรมพลาธิการทหารบกถูกตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งเพ่ือเป็นหน่วยหลักในการ
จัดหาและผลิตยุทธปัจจัยต่างๆ ของกองทัพบก เนื่องจากการขยายโครงสร้างก าลังรบของกองทัพบก
จ าเป็นต้องใช้และจัดหาทรัพยากรจ านวนมาก ส่งผลให้กรมพลาธิการทหารบกต้องปรับปรุงโครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพบก รวมทั้งเตรียมโครงสร้างของกรมพลาธิการทหารบกให้
สามารถขยายได้ในยามสงคราม240 ท าให้ในช่วง พ.ศ. 2476-5481 กรมพลาธิการทหารบกมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยหลายครั้ง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.8 การปรับปรุงโครงสร้างของกรมพลาธิการทหารบก พ.ศ. 2476-2481 

พ.ศ. หน่วยขึ้นตรง หมายเหตุ 

2476 กรมยกบัตรทหารบก กรมเสบียงทหารบก กรม
อาภรณ์ฑ์ทหารบก กรมช่างแสงทหารบก และโรงเรียน
นายทหารสัมภาระ 

 

2477 กรมยกบัตรทหารบก กรมเสบียงทหารบก กรมอาภรณ์
ภัณฑ์ทหารบก กรมช่างแสงทหารบก โรงเรียน
นายทหารสัมภาระ และกรมยุทธโยธาทหารบก 

- เพ่ิมกรมยุทธโยธาทหารบก 

2478 กรมยกบัตรทหารบก กรมเสบียงทหารบก กรมอาภรณ์
ภัณฑ์ทหารบก กรมช่างแสงทหารบก โรงเรียน
นายทหารสัมภาระ กรมยุทธโยธาทหารบก และแผนก
หอวิทยาศาสตร์ 

- เพ่ิมแผนกหอวิทยาศาสตร์ 

 
 
 

                                           
240 ดูเพิ่มเติม วิเชียร สุตันตานนท์, “กิจการช่างแสงซึ่งอุปกรณ์ในการสงคราม,” วิทยาศาสตร์ ปีท่ี 2, ฉบับ

ที่ 4 (2480): 466. 
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ตารางที่ 3.8 การปรับปรุงโครงสร้างของกรมพลาธิการทหารบก พ.ศ. 2476-2481 (ต่อ) 

2480 กรมยกบัตรทหารบก กรมเสบียงทหารบก กรมช่าง
แสงทหารบก โรงเรียนช่วยรบ กรมยุทธโยธาทหารบก 
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรมพาหนะทหารบก กรม
เชื้อเพลิง โรงงานฝ้าย และโรงฆ่าสัตว์ 

- หอแผนกวิทยาศาสตร์ ยก
ฐานะเป็นกรมวิทยาศาสตร์
ทหารบก 
- ยุบกรมอาภรณ์ภัณฑ์ทหารบก
มารวมกับกรมยกบัตรทหารบก 
- เพ่ิมกรมพาหนะทหารบก 
- เพ่ิมกรมเชื้อเพลิง 
- เพ่ิมโรงงานฝ้าย 
- เพ่ิมโรงฆ่าสัตว์ 

ที่มา: กรมยุทธการทหารบก, กองประวัติศาสตร์, ประวัติหน่วยทหารในกองทัพบก (พระนคร: กรม
ยุทธการทหารบก, 2505), 124-125. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.26 พ.อ.พระยาศักดาดุลยฤทธิ์ (อิน ทิพานนท์) พลาธิการทหารบกคนแรกหลังการปฏิวัติ
สยาม 2475, ที่มา: อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ พลโท พระยาศักดาดุลยฤทธิ์ ม.ว.ม., ป.ช. ณ 
เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2517 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2517), ไม่มีเลขหน้า 
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  การปรับปรุงโครงสร้างของกรมพลาธิการทหารบกในช่วง พ.ศ. 2476-
2481 นอกจากจะมีการตั้งหน่วยที่เคยตั้งมาก่อนในอดีตแล้ว ยังมีหน่วยที่ตั้งขึ้นใหม่เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์คือกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (แผนกหอวิทยาศาสตร์) และหน่วยที่
ตั้งขึ้นใหม่เพ่ือรับผิดชอบในด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทหารคือกรมเชื้อเพลิง ซึ่งทั้งสองหน่วยถูก
จัดตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์การขยายก าลังรบของกองทัพบกและการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์
สงครามในอนาคต 
 (1) กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

   ในปี พ.ศ. 2478 กรมพลาธิการทหารบกมีหน่วยขึ้นตรงเพ่ิมอีก 1 หน่วย 
คือแผนกหอวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการของพ.อ.หลวงพิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหมได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2476 มีฐานะเป็นหน่วยลับในการค้นคว้าและทดลองด้านวิทยาศาสตร์
ของกองทัพบก เพ่ือผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือในการป้องกันอาวุธเคมี โดยมี ดร.ประจวบ บุนนาค 
เป็นผู้อ านวยการแผนกหอวิทยาศาสตร์คนแรก241 ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 แผนกหอวิทยาศาสตร์ได้ยก
ฐานะเป็น “กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก” และได้จัดตั้ง “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก” (Royal Thai 
Army Chemical School) เพ่ือสอนวิชาการป้องกันไอพิษและเริ่มสอนเมื่อ พ.ศ. 2481 เป็นรุ่นแรก242  

 การรับสมัครนายทหารสอบเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกเมื่อปี 
พ.ศ. 2481 มีนายทหารรับสมัครจ านวน 50 นาย ผ่านการคัดเลือก 20 นาย  และเป็นนายทหาร
วิทยาศาสตร์รุ่นเดียวของกองทัพบก243 โดยวัตถุประสงค์ในการผลิตนายทหารวิทยาศาสตร์เพ่ือให้มี

                                           
241 นอกจาก ดร.ประจวบ บุนนาคแล้วยังมีผู้รับผิดชอบอื่นอีกไม่ว่าจะเป็น พ.ท.พระวิทยาศาสตรณยุทธ 

อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของกรมยุทธศึกษาทหารบก พ.ต.หลวงจักรายุทธวิชัย นายทหารสื่อสาร รวมทั้ง
อาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมวิทยาศาสตร์พลเรือน เช่น ดร.สุวรรณ ไทยวัฒน์ 
อาจารย์ชุบ มุนิกานนท์ และพ.อ.พร้อม พานิชภักดิ์ เป็นต้น ดูเพิ่มเติม อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลโท สวัสดิ์ 
มักการุณ ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว. ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 29 มกราคม 
2529 (กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส โปรดักส์, 2520), 91-92. 

242 ประวัติย่อกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก, 
http://chemical.rta.mi.th/Chemical%20RTA%202017/About%20us/History/History.html (สืบค้นเมื่อ
วันท่ี 30 ตุลาคม 2561). 

243 นายทหารวิทยาศาสตร์ชุดแรกและชุดเดียวจ านวน 20 นาย (ยศปัจจุบัน) ได้แก่ พล.อ.สุรกิจ มัยลาภ 
พล.ท.สวัสดิ์ มักการุณ พล.ต.ชาย ไชยกาล พล.ต.เสง่ียม แรงสืบสิน พล.ต.อาภรณ์ จวนหอม พล.ท.ธ ารง ปานสิงห์ 
พล.ท.เหลือ กาญจนพิมาย พล.ต.สกล ชมไพศาล พล.ต.บุญมาก เทพบุตร พล.ต.ประวิตร งามอุโฆษ พ.อ.วีระ หวัง-
ชนะ พ.อ.ทวี วงษ์ค า พ.ต.อ.ทินกร อ่อนท้วม พ.อ.ศรีณรงค์ พิชัยณรงค์ พ.ท.ส ากัน เจริญพิภพ พล.ต.นิวัติ บุญย-
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ความรู้และความช านาญในการสงครามเคมีตามหลักสูตรการศึกษา 2 ปี244 ซึ่งผู้ที่จะเป็นนายทหาร
วิทยาศาสตร์จะต้องปฏิบัติงานและเผชิญกับความเสี่ยงอันตรายจากอาวุธของข้าศึกเช่นเดียวกับทหาร
ทั่วไป อีกท้ังต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณท่ีมีการใช้อาวุธเคมีหรือสภาพอากาศทีม่ีพิษ 

 ในปี พ.ศ. 2482 กองทัพบกมีค าสั่งให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกจัดเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมการใช้หน้ากากป้องกันไอพิษให้กับหน่วยทหารต่างๆ ในมณฑลทหารบกที่ 1 ซึ่งถือเป็น
ครั้งแรกที่มีการฝึกอบรมการใช้หน้ากากป้องกันสารพิษให้แก่พลทหาร รวมทั้งยุวชนทหารทั้งชายและ
หญิงตามสถานศึกษาต่างๆ245 อย่างไรก็ตาม โรงเรียนนายทหารวิทยาศาสตร์สามารถผลิตนายทหาร
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร 2 ปี ได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น นอกจากนี้จะมีเพียงการอบรมระยะสั้น 3 
เดือน เพ่ือให้ทันต่อการรับราชการสงคราม ซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นายทหารวิทยาศาสตร์ส่วน
หนึ่งถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ช านาญการประจ ากรมวิทยาศาสตร์ อีกส่วนหนึ่งให้เป็นนายทหารประจ ากอง
บังคับการกองพลหรือประจ ากองบังคับการมณฑลทหารบก246 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
กาญจน์ จอมพลเกรียงไกร อัตตะนันท์ พ.อ.ประเจียด วรมิศร์ น.อ.เฉลียว พัทธศาสตร์ และพ.อ.แผ้ว ยุวะนิยม ดู
เพิ่มเติม อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลโท สวัสดิ์ มักการุณ, 91-92. 

244 หลักสูตรการศึกษาของนายทหารวิทยาศาสตร์มีดังนี้ 1. วิชาสามัญ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และวิศวกรรมเคมี 2. วิชาทหาร ได้แก่ วิชาทหารเหล่าต่างๆ และวิธียุทธของกองทหารขนาดใหญ่ 3. วิชาเฉพาะ 
ได้แก่ วิชาไอพิษ (การใช้และการป้องกันไอพิษ) วิชาหมอกควัน วิชาวัสดุเพลิง วิชาเชื้อโรคที่เคยมีใช้ในสงคราม และ
สมุนไพรและพืชพันธุ์ต่างๆ (ประยุกต์มาใช้เป็นอาหารหรือเป็นวัตถุพิษเพื่อท าอันตรายหรือรบกวนฝ่ายตรงข้ามได้ )  
4. วิชาพลศึกษา ได้แก่ ศิลปะการป้องกันตัว ยิมนาสติก และการพละศึกษาอื่นๆ ดูเพิ่มเติม เรื่องเดียวกัน, 59-60. 

245 ประวัติโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก, 
http://ertachemicalschool.com/images/file%20download/rta%20chem%20school%20history.pdf 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561). 

246 ดูเพิ่มเติม อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลโท สวัสดิ์ มักการุณ, 91-92. 
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ภาพที่ 3.27 การฝึกซ้อมของหน่วยป้องกันไอพิษท่ีสถานีรถไฟกรุงเทพฯ หัวล าโพง พ.ศ. 2481, ที่มา: 
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก, 
http://chemical.rta.mi.th/Chemical%20RTA%202017/About%20us/History/History.html 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.28 การศึกษาและฝึกอบรมในโรงเรียนนายทหารวิทยาศาสตร์, ที่มา: โรงเรียนนายทหาร
วิทยาศาสตร์, 
http://ertachemicalschool.com/images/file%20download/rta%20chem%20school%20histor

y.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561). 
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ภาพที่ 3.29 การฝึกใช้หน้ากากป้องกันไอพิษของยุวชนทหารหญิง, ที่มา: โรงเรียนนายทหาร
วิทยาศาสตร์, 
http://ertachemicalschool.com/images/file%20download/rta%20chem%20school%20histo

ry.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561). 
 
 (2) กรมเชื้อเพลิง 
  ในช่วงปลายสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ประเทศไทยต้องน าเข้าน้ ามัน
เชื้อเพลิงจากต่างประเทศมากถึงปีละ 15 ล้านบาท โดยมีบริษัทผู้ค้าน้ ามันจากประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกาเข้ามาด าเนินกิจการแบบผูกขาดในประเทศไทย (Monopoly)247 ต่อมาภายหลังการ
ปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 รัฐบาลคณะราษฎรได้พยายามเข้าควบคุมและเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงตาม
ความต้องการของกระทรวงและหน่วยงานราชการต่างๆ ท าให้มีการตั้ง “แผนกเชื้อเพลิง” เมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2476 ภายใต้การด าเนินงานของนายวนิช ปานะนนท์ หัวหน้าแผนกเชื้อเพลิง ซึ่งการ
ด าเนินการของแผนกเชื้อเพลิงในช่วงแรกได้เป็นผู้น าเข้าน้ ามันส าเร็จรูปจากต่างประเทศผ่านบริษัท  
Export Petroleum Company248  

                                           
247 บริษัทน้ ามันของอังกฤษช่ือ เอเชียติดปิโตรเลียม (ปัจจุบันคือบริษัทเชลล์ (Shell) แห่งประเทศไทย) 

ส่วนบริษัทน้ ามันของสหรัฐอเมริกาช่ือ แสตนดารดแวคัมออยล์ (ปัจจุบันคือบริษัทเอสโซ่ (Esso)) ดูเพิ่มเติม สมบูรณ์ 
พูลประเสริฐ, “ภาวะตลาดน้ ามันเบ็นซินขององค์การเช้ือเพลิงสามทหาร ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต, ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2507), 7. 

248 ดูเพิม่เติม อนรรฆ พิทักษ์ธานิน, “ก่อนจะเป็น ปตท.” : ประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมน้ ามันปิโตรเลียมใน
ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2489 ถึง 2521,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 58. 
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  ช่วงปลายทศวรรษ 2470 สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองโลกได้
ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในยุโรปและเอเชีย ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดสงครามขึ้นในไม่ช้าและจะส่งผล
กระทบต่อการขนส่งน้ ามันทั่วโลก ซึ่งนอกจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วยังส่งผลกระทบต่อกองทัพ
ด้วย เนื่องจากยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ที่รัฐบาลคณะราษฎรจัดซื้อมาทั้งหมดต้องใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงไม่
ว่าจะเป็นรถถัง เรือ หรือเครื่องบิน ดังนั้นในช่วงต้นปี พ.ศ. 2480 รัฐบาลคณะราษฎรได้ยกฐานะแผนก
เชื้อเพลิงขึ้นเป็น “กรมเชื้อเพลิง”249 เพ่ือขยายกิจการน้ ามันเพ่ิมขึ้น และในปีเดียวกันรัฐบาลได้ต้ังฉาง
น้ ามันขึ้นที่ต าบลช่องนนทรี250 อ าเภอยานนาวา มีการสร้างถังน้ ามันถาวร 9 ถัง และโรงกลั่นน้ ามัน
ขนาด 1,000 บาเรลต่อวัน รวมทั้งสั่งต่อเรือบรรทุน้ ามัน 1 ล า251 นอกจากนี้รัฐบาลได้ส่งนายวนิช 
ปานะนนท์ ผู้อ านวยการกรมเชื้อเพลิงไปศึกษาดูงานด้านกิจการน้ ามันของประเทศในยุโรปและ
อเมริกา252  
  ในการก่อสร้างและด าเนินงานของโรงกลั่นน้ ามันได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงแรกรัฐบาลไทยได้จ้างชาวญี่ปุ่นมาท างานประจ าโรงกลั่นน้ ามัน จ านวน 16 
คน เป็นผู้ช่วยนายช่าง (เงินเดือน 400 บาท) 4 คน เป็นพนักงาน (เงินเดือน 400 บท) 12 คน 253 
นอกจากนี้รัฐบาลได้ส่งคนงานคนไทยไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 10 เดือน254 ซึ่งต่อมาใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2482 ได้ท าการทดลองเดินเครื่องโรงกลั่นน้ ามันและถัดมาในวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2483 ได้มีพิธีเปิดโรงกลั่นน้ ามันอย่างเป็นทางการ255 
 
 

                                           
249 เรื่องเดียวกัน, 61. 
250 การตั้งโรงกลั่นน้ ามันที่ต าบลช่องนนทรีย์ เนื่องจากเป็นพื้นทีอ่ยู่ปลายทางรถไฟท าให้สามารถกลั่นน้ ามัน

แล้วส่งไปต่างจังหวัดได้อย่างสะดวก ดูเพิ่มเติม อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลเอก หลวงชาญชิดชิงชัย ณ เมรุ
หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2522 (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2522), ไม่มีเลข
หน้า 

251 ไทยในปัจจุบัน ที่ระลึกงานฉลองวันชาติ 2483 (พระนคร: ม.ป.พ., 2483), ไม่มีเลขหน้า 
252 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.3/4 เรื่อง ส่งทหารบกไปศึกษาและดูงานในยุโรปและอเมริกา (16 

สิงหาคม 2476-11 เมษายน 2492). 
253 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.19/49 เรื่อง จ้างชาวต่างประเทศแผนกโรงน้ ามันของกระทรวง 

กลาโหม (พ.ศ. 2480-2486). 
254 เรื่องเดียวกัน 
255 ไทยในปัจจุบัน ที่ระลึกงานฉลองวันชาติ 2483 (พระนคร: ม.ป.พ., 2483), ไม่มีเลขหน้า 
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ภาพที่ 3.30 นายวนิช ปานะนนท์ ผู้อ านวยการกรมเชื้อเพลิงคนแรก, ที่มา: ที่ระลึกในงานฌาปนกิจ
ศพ นายวนิช ปานะนนท์ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2490 (พระนคร: ม.ป.พ., 
2490), ไม่มีเลขหน้า 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.31 โรงกลั่นน้ ามัน ที่ต าบลช่องนนทรีย์ อ าเภอยานนาวา, ที่มา: ไทยในปัจจุบัน ที่ระลึกงาน
ฉลองวันชาติ 2483 (พระนคร: โรงพิมพ์พานิชศุภผล, 2483), ไม่มีเลขหน้า  
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ภาพที่ 3.32 ลานถังน้ ามันของโรงกลั่นน้ ามัน ที่ต าบลช่องนนทรีย์ อ าเภอยานนาวา , ที่มา: ไทยใน
ปัจจุบัน ที่ระลึกงานฉลองวันชาติ 2483 (พระนคร: โรงพิมพ์พานิชศุภผล, 2483), ไม่มีเลขหน้า 
 

3.2.2.3 กรมยุวชนทหารบก 
ตามนโยบายการขยายกองทัพเพ่ือเตรียมพร้อมต่อสงครามที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคต กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งองค์การยุวชนขึ้นตามโรงเรียนต่างๆ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 
2478 โดยมีวัตถุประสงคก์ารฝึกอบรมให้เยาวชนไทยมีความรู้พ้ืนฐานทางทหารและเสริมสร้างระเบียบ
วินัย เพ่ือให้เยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศท้ังในยามสงบและยามสงคราม  

การด าเนินงานขององค์กรยุวชนนับว่ามีความก้าวหน้าอย่างมาก เพราะ
ในปีแรกที่เปิดด าเนินการในเฉพาะจังหวัดพระนครและธนบุรีมียุวชนจ านวน 600 คน 256 และในปี 
พ.ศ. 2479 จังหวัดพระนครและธนบุรีมียุวชนจ านวน 2,500 คน ท าให้องค์กรยุวชนได้ขยายกิจการ
ออกไปยังต่างจังหวัด257 รวมทั้งตั้งหน่วยยุวชนนายทหารโดยรับสมัครจากนิสิตชายของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยซึ่งมีอยู่จ านวน 360 คน258 ท าให้ในปี พ.ศ. 2481 กระทรวงกลาโหมได้ยกฐานะองค์การ
ยุวชนขึ้นเป็น “กรมยุวชนทหารบก” และมีฐานะเป็นกรมใหญ่ในกองทัพบก เนื่องจากมีจ านวนยุวชน

                                           
256 ไทยในปัจจุบัน ที่ระลึกงานฉลองวันชาติ 2483 (พระนคร: โรงพิมพ์พานิชศุภผล, 2483), ไม่มีเลขหน้า 
257 กรมเสนาธิการทหารบก, แผนกต ารา ประวัติกองทัพบก (พระนคร: ม.ป.พ., 2495), ไม่มีเลขหน้า 
258 ไทยในปัจจุบัน ที่ระลึกงานฉลองวันชาติ 2483, ไม่มีเลขหน้า 
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เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก259 อีกทั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จกลับประเทศ
ไทย พระองค์จะทรงเครื่องแบบยุวชนทหารบก ซึ่งหากไม่ยกฐานะเป็นกรมจะถือเป็นการไม่สมพระ
เกียรต2ิ60  

โครงสร้างกรมยุวชนทหารบกจัดก าลังเป็นอัตรากองพล มีพ.อ.ประยูร 
ภมรมนตรี เป็นเจ้ากรมยุวชนทหารบกคนแรก กระทรวงกลาโหมใช้งบประมาณ จ านวน 142 ,000 
บาท ในการตั้งกรมยุวชนทหารบก261 ส่วนกองบังคับการได้จัดแบ่งเป็น 4 แผนก ได้แก่ แผนก
อ านวยการฝึกและวิชาการ แผนกยุวชนนายทหารและนายสิบ แผนกยุวชนทหารส่วนกลาง และแผนก
ยุวชนทหารในต่างจังหวัด ส่วนการฝึกยุวชนทหารแยกออกจากการฝึกลูกเสือ โดยให้นักเรียนชั้นปฐม
ศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าการฝึกลูกเสือ262 ส่วนนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไปให้ฝึก
ยุวชนทหารส ารอง ยุวชนทหาร (ทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง และทหารสื่อสาร) 
ยุวชนนายสิบ และยุวชนนายทหาร ตามล าดับ263 โดยในช่วงที่ยังเป็นองค์การยุวชนมีแผนกที่ 6 กรม
จเรทหารบกเป็นผู้รับผิดชอบการฝึก ซึ่งมี พ.ท.ประยูร ภมรมนตรี เป็นหัวหน้าแผนก มีพ.ท.หลวงไพรี
ระย่อเดชและพ.ต.หม่อมหลวงขาบ กุญชร ณ อยุธยา เป็นผู้รับผิดชอบการฝึก264 

ส่วนการสมัครเข้ารับการฝึกยุวชนทหารบก นักเรียนจะต้องเต็มใจและ
ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยทางราชการจะจัดรถยนต์บรรทุกไปรับนักเรียนมาจากโรงเรียนที่
อยู่ไกลจากสถานที่ฝึกให้มารับการฝึกอบรมสัปดาห์ละ 2-3 ช.ม. เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกครบตาม
ก าหนดแล้วสอบไล่ได้ชั้นหนึ่งทางกองทัพจะลดเวลารับราชการในกองประจ าการให้ 6 เดือน สอบไล่
ไดช้ั้นสองลดเวลารับราชการ 1 ปี และลดเวลารับราชการชั้นสามให้ 1 ปี 6 เดือน265 

                                           
259 จ านวนนักเรียนที่สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2481 จ านวน 

9,000 กว่าคน ดูเพิ่มเติม “ยุวชนสมัครฝึกทหารปีใหม่เกือบหมื่น,” ประชาชาติ, 13 มิถุนายน 2481, 1. 
260 ราชกิจจานุเบกษา, “พระราชกฤษฎีกาจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม (ฉะบับที่ 6) พ.ศ. 2481,” 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/A/424.PDF (สืบค้นเมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2561). 
261 กระทรวงกลาโหมใช้งบประมาณในการตั้งกรมยุวชนทหารบก จ านวน 142,000 บาท และการที่

กระทรวงกลาโหมยกฐานะองค์การยุวชนขึ้นเป็นกรมยุวชนทหารบกนั้น นอกจากมีจ านวนยุวชนเพิ่มขึ้นจ านวนมาก
แล้ว เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยจะทรงเครื่องแบบยุวชนทหารบก 
หากไม่ยกฐานะเป็นกรมจะเป็นการไม่สมพระเกียรติ ดูเพิ่มเติม หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม-(2) สร.0201/14 เรื่อง 
ตั้งต าแหน่งราชการขึ้นใหม่และยุบเลิกหรือเปลี่ยนต าแหน่งต่างๆ  (25 พฤษภาคม 2481-13 มีนาคม 2495). 

262 ประยูร ภมรมนตรี, ชีวิต 5 แผ่นดินของข้าพเจ้า, 374-375. 
263 ดูเพิ่มเติม หลักสูตรการฝึกยุวชนทหาร พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่, 2480) 
264 ดูเพิ่มเติม “ยุวชนสมัครฝึกทหารปีใหม่เกือบหมื่น,” ประชาชาติ, 13 ตุมิถุนายน 2481, 36.  
265 พระยาอภัยสงคราม, “ล้อมรั้ว,” ยุทธโกษ ปีท่ี 5, เล่มที่ 3 (2479): 124-125. 
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กิจการของกรมยุวชนทหารบกมีความก้าวหน้าและได้รับความนิยมจาก
ประชาชนเพิ่มขึ้นอย่าง ภายหลังการตั้งกรมยุวชนทหารบกเพียงสองปี ในปี พ.ศ. 2483 ประเทศไทยมี
ยุวชนประมาณ 32,900 คน แบ่งเป็นยุวชนนายทหารประมาณ 10,000 คน ยุวชนนายสิบประมาณ 
800 คน ยุวชนทหารประมาณ 20,000 คน ยุวชนนารีพยาบาลประมาณ 2,000 คน และยุวชนโยธา
ประมาณ 100 คน และกองทัพก าลังจะเปิดยุวชนอาชีพเพ่ิมข้ึนอีกประเภทหนึ่ง266 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.33 ยุวชนทหารบกเดินสวนสนามในงานฉลองวันชาติ พ.ศ. 2484, ที่มา: ศรีกรุง, 11 สิงหาคม 
2483, 1. 

                                           
266 ไทยในปัจจุบัน ที่ระลึกงานฉลองวันชาติ 2483, ไม่มีเลขหน้า 
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ภาพที่ 3.34 พล.ต.หลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และพล.ร.ต.หลวงสินธุสงครามชัย รัฐมนตรีว่า- 
การกระทรวงธรรมการ ถ่ายภาพรวมกับนักเรียนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เดินทางมาชมพระนคร ณ 
วังสวนกุหลาบ พ.ศ. 2482, ที่มา: ไทยในปัจจุบัน ที่ระลึกงานฉลองวันชาติ 2483 (พระนคร: โรงพิมพ์
พานิชศุภผล, 2483), ไม่มีเลขหน้า 
 

3.3 สรุป  
 
 สถานการณ์ทางการเมืองหลังเหตุการณ์กบฎบวรเดชแตกต่างอย่างมากจากช่วงแรกหลัง
การปฏิวัติสยาม เนื่องจากชัยชนะของรัฐบาลในการปราบกบฎมีส่วนช่วยให้คณะราษฎรมีความชอบ
ธรรมทางการเมืองมากขึ้น ในฐานะผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญและรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และที่ส าคัญเป็นการท าลายข้อจ ากัดด้านสถานะบุคคลของผู้น าคณะราษฎรที่เคยเป็นอุปสรรคในการ
เข้าสู่ต าแหน่งระดับสูงในรัฐบาลหรือกองทัพ ซึ่งการที่ผู้น าคณะราษฎรอยู่ในต าแหน่งระดับสูงไม่ว่าจะ
เป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท าให้มีอ านาจเด็ดขาดในการควบคุมกองทัพ
โดยไม่ต้องอาศัยกลไกพิเศษที่เคยใช้มาก่อนในอดีตอย่างคณะกรรมการกลางกลาโหมอีกต่อไป 
 การปรับปรุงกองทัพบกของคณะราษฎรในช่วง พ.ศ. 2476-2481 อยู่ภายใต้แรงผลักดัน
ของความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศและการเมืองโลก โดยเฉพาะการเมืองโลกที่เพ่ิมระดับ
ความขัดแย้งมากขึ้นและมีแนวโน้มจะเกิดสงครามในอีกไม่ช้า ซ่ึงยุทธศาสตร์เดิมที่เคยใช้ในการควบคุม
อ านาจกองทัพบกของคณะราษฎรในช่วงต้นหลังการปฏิวัติสยามใช้ไม่ได้อีกต่อไป รัฐบาลคณะราษฎร
จ าเป็นจะต้องขยายอ านาจให้ครอบคลุมทั้งกองทัพบก เพ่ือให้การบังคับบัญชาในกองทัพเป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ซึ่งจะท าให้สามารถสร้างกองทัพแห่งชาติที่มีความพร้อมในการรับมือ
กับสภาวะสงครามที่ก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 การปรับปรุงกองทัพบกของคณะราษฎรในช่วง พ.ศ. 2476-2481 จึงมีเป้าหมายส าคัญ
คือการควบคุมอ านาจกองทัพและการเตรียมกองทัพให้พร้อมต่อสภาวะสงครามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ท าให้กลายเป็นช่วงที่กองทัพบกมีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากการได้รับสนับสนุนด้านงบประมาณ 
ส่งผลให้กองทัพบกได้รับการปรับปรุงทั้งโครงสร้าง ก าลังพล และยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วง
เวลาเพียง 6 ปี ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพถึง 5 ครั้ง ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางการ
ทหารและความเสี่ยงจากภัยสงคราม ท าให้มีการตั้งหน่วยทหารเพ่ิมขึ้นในกองทัพบกเพ่ือรองรับการ
ขยายภารกิจด้านการรบและการสนับสนุนการรบของกองทัพบกในอนาคต 
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บทที่ 4 
การปรับปรุงกองทัพบกในช่วงสงคราม (พ.ศ. 2482-2488) 

 
 “ในการที่เราจัดการทหารของเราอย่างรีบเร่ง มีกองทัพอันบริบูรณ์ไปด้วยสรรพอาวุธ

ยุทธภัณฑ์ทันสมัยขึ้นในปรัตยุบันนี้นั้น หาใช่เป็นด้วยเรามีความคิดท่ีจะไปท าการรุกราน
ชาติใดชาติหนึ่งโดยประการใดๆ ไม่ เรามีความปราถนาอย่างเดียวที่จะอยู่ในแผ่นดิน
ของประเทศไทยเรานี้ด้วยความผาสุกสิริสวัสดิ์ เราไม่ต้องการให้ผู้ใดอ่ืนเข้ามาปกครอง
เรานอกจากคนไทยด้วยกันเอง...”267 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลคณะราษฎรในการควบคุมกองทัพหลังเหตุการณ์

กบฎบวรเดช ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ของคณะราษฎรในการปรับปรุงกองทัพตามนโยบายข้อแรกของ
หลัก 6 ประการที่คณะราษฎรได้ประกาศไว้หลังการปฏิวัติสยาม 2475 คือ “การรักษาเอกราช” ซึ่ง
ต้องใช้กองทัพเป็นก าลังหลักในการพิทักษ์รักษาไว้ทั้งเอกราชทางการเมือง ทางศาล และทางเศรษฐกิจ 
ดังนั้น เป้าหมายในการปรับปรุงกองทัพของคณะราษฎรคือการสร้างกองทัพที่สามารถปกป้องเอกราช
และอธิปไตยของชาติได้อย่างแท้จริง 

โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2476 ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือเป้าหมายส าคัญในการสร้างกองทัพ
ทีม่ีศักยภาพเพียงพอในการป้องกันประเทศ ตามความมุ่งหวังทางอุดมการณ์ชาตินิยมของทหารอาชีพ
ทั้งในสมัยระบอบเก่าหรือระบอบใหม่ ซึ่งหัวใจหลักของโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2476 คือการ
กระจายอ านาจปกครองและบังคับบัญชาให้กับหน่วยทหารที่ตั้งอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศไทย โดย
เป็นการจัดกองทัพตามยุทธศาสตร์ที่เคยด าเนินการมาแล้วในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพ่ือให้การ
บังคับบัญชาหน่วยทหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และที่ส าคัญช่วยให้กองทัพบกเกิดความสะดวก
เมื่อต้องการขยายหน่วยหรือขยายก าลังรบ 

ความส าคัญอีกประการหนึ่งของโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2476 คือเป็นโครงสร้างหลัก
ที่ถูกใช้ตลอดจนสิ้นทศวรรษ 2480 เนื่องจากโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2476 ประกอบด้วย ส่วน
บัญชาการ (กองบัญชาการ, กรมเสนาธิการทหารบก) ส่วนสนับสนุนการรบ (กรมพลาธิการทหารบก, 
กรมแผนที)่ และส่วนการรบ (มณฑลทหารบก 5 มณฑล) ซ่ึงทั้ง 3 ส่วนเป็นหัวใจหลักของทั้งโครงสร้าง
กองทัพปกติและกองทัพสนาม ส่วนการเปลี่ยนแปลงหน่วยหลักหรือหน่วยย่อยภายในส่วนหลักทั้ง 3 
ส่วนนั้น ได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2477 ที่ให้

                                           
267 โอวาทของผู้บัญชาการทหารบกเนื่องในการฝึกหัดอบรมทหารกองหนุน พ.ศ. 2482 (พระนคร: ม.ป.พ., 

2482), 3.  
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อ านาจกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือตั้งหรือยุบหน่วยภายใน
โครงสร้างกองทัพบกไดต้ามความเหมาะสม 

อ านาจในการต้ังหรือยุบหน่วยในกองทัพบกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท าให้
โครงสร้างกองทัพบกนับตั้งแต่ พ.ศ. 2478 หรือช่วงที่พ.อ.หลวงพิบูลสงครามเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมมีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในระยะเวลาเพียง 3 ปี (พ.ศ. 2478-2481) 
โครงสร้างกองทัพบกถูกปรับปรุง 3 ครั้ง มีการตั้งหน่วยหลักในโครงสร้างกองทัพบกเพ่ิมขึ้น 5 หน่วย 
(กรม) และมีหน่วยทหารฝ่ายรบทั้งหมด 47 หน่วย (41 กองพัน 1 กองทหารม้า และ 5 กองทหาร
สื่อสาร)268 เพ่ิมขึ้นจากโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2475 ที่มีหน่วยทหารฝ่ายรบ 34 กองพัน (ดูตาราง
ที่ 2.3)  

ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกองทัพบกในช่วงเวลาเพียง 3 ปี คือ
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองโลกที่ก่อตัวขึ้นทั้งในเอเชียและยุโรป ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะน าไปสู่
การเกิดมหาสงครามขึ้นอีกครั้ง แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้มีส่วนในความขัดแย้งโดยตรงก็ตาม แต่เพ่ือ
รักษานโยบายความเป็นกลางที่ยึดถือมาตั้งแต่รัฐบาลสมัยระบอบเก่า ท าให้รัฐบาลคณะราษฎรต้องเร่ง
รีบเตรียมกองทัพในทุกด้านทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ ยุทธปัจจัย และก าลังพล เพราะมีเพียงการสร้าง
กองทัพให้เข้มแข็งเท่านั้นที่จะเป็นหลักประกันในการรักษาความเป็นกลางท่ามกลางสภาวะสงครามได้ 

ในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะสงครามของรัฐบาลคณะราษฎรได้ให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุงกองทัพในทุกด้านพร้อมกัน เพราะมหาสงครามที่จะเกิดขึ้นครั้งใหม่นี้แตกต่างจากมหา
สงครามครั้งก่อน เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกน ามาใช้ พัฒนาด้าน
การทหาร ส่งผลให้อาวุธยุทโธปกรณ์มีความทันสมัยและมีอานุภาพร้ายแรง ซึ่งรัฐบาลคณะราษฎรได้
ปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยทหารฝ่ายรบโดยการใช้งบประมาณและเงินระดมทุนบริจาคของ
ประชาชนน าไปใช้จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาประจ าการในหน่วยทหารต่างๆ และมีการ
ส่งนายทหารบางส่วนเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการทหารในต่างประเทศ นอกจากนี้ในการปรับปรุง
ส่วนสนับสนุนการรบโดยกองทัพบกได้เข้าด าเนินการสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความจ าเป็น
ในทางยุทธปัจจัยและการบริโภคไม่ว่าจะเป็นกระดาษ เนื้อสัตว์ น้ าตาล สิ่งทอ และน้ ามัน เพ่ือป้องกัน
ปัญหาขาดแคลนในยามสงคราม 

ผลจากการปรับปรุงและเตรียมกองทัพของรัฐบาลคณะราษฎรถูกน ามาแสดงต่อหน้า
ประชาชนชาวไทยเป็นครั้งแรกในพิธีสวนสนามวันชาติ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 พร้อมกับการฉลอง
การมีเอกราชสมบูรณ์จากความส าเร็จในการแก้ไขสนธิสัญญากับนานาประเทศ ซึ่งในการแสดง

                                           
  268 กรมยุทธศึกษาทหาร, ประวัติการรบของทหารไทยกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส, 48-49. 
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แสนยานุภาพของกองทัพในพิธีสวนสนามเป็นเสมือนการประกาศความส าเร็จในการสร้างกองทัพตาม
อุดมการณ์ชาตินิยมของทหารอาชีพ ซึ่งต้องการเห็นความก้าวหน้าของกองทัพแห่งชาติที่สามารถเป็น
ก าลังหลักในการปกป้องอธิปไตยของชาติได้อย่างแท้จริง  

ภายหลังการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพในพิธีสวนสนานวันชาติเพียงปีเดียว บท
ทดสอบแรกของกองทัพไทยเกิดข้ึนในช่วงปลายปี พ.ศ. 2483 เมื่อประเทศไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสเกิด
ข้อพิพาทดินแดนจนสถานการณ์ลุกลามกลายเป็นสงคราม แม้ท้ายที่สุดสงครามจะจบลงด้วยชัยชนะ
ของกองทัพไทย แต่ชัยชนะส่วนหนึ่งมาจากการแทรกแซงของรัฐบาลญี่ปุ่นจนท าให้ประเทศไทย
นอกจากจะเป็นผู้ชนะแล้วยังได้ดินแดนบางส่วนกลับคืนจากอินโดจีนฝรั่งเศส แต่ได้เกิดค าถามตามมา
ว่าถ้าญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงและสงครามเกิดยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆ กองทัพไทยจะสามารถเอาชนะเหนือ
กองทัพอินโดจีนฝรั่งเศสได้หรือไม่ ต่อมาอีกเพียงหนึ่งปีภายหลังสงครามพิพาทดินแดนอินโดจีน บท
ทดสอบครั้งที่สองของกองทัพไทยเกิดขึ้นในช่วงปลาย พ.ศ. 2484 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นที่เคยเป็นผู้ช่วยให้
กองทัพไทยเป็นฝ่ายชนะสงครามได้ยกก าลังพลเข้าสู่ประเทศไทย หลังจากนั้นไทยกับญี่ปุ่นได้ท า
สัญญาเป็นพันธมิตรร่วมรบ และกองทัพญี่ปุ่นได้ให้กองทัพไทยยกก าลังทหารเคลื่อนเข้าไปยึดเชียงตุง  

ในช่วง พ.ศ 2482-2488 ถือเป็นช่วงส าคัญทางประวัติศาสตร์ของกองทัพไทย เพราะ
นอกจากจะเป็นช่วงที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ผู้น าคณะราษฎรฝ่ายทหารบกก้าวขึ้นสู่อ านาจสูงสุดทั้ง
ในทางการเมืองและกองทัพ ยังเป็นช่วงที่กองทัพบกถูกทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการ
ปรับปรุงกองทัพของรัฐบาลคณะราษฎรที่ด าเนินมาตลอด 7 ปีภายหลังการปฏิวัติสยาม ผลจากการ
เข้าร่วมสงคราม 2 ครั้งในช่วงเวลาทีใ่กล้เคียงกัน ไดก้ลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าให้กองทัพไทยขึ้นสู่
จุดสูงสุดในฐานะผู้ชนะสงครามและตกลงสู่จุดต่ าสุดในฐานะผู้แพ้สงครามในระยะเวลาเพียง 4 ปี 

 
4.1 การปรับปรุงกองทัพบกก่อนสงครามพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส 
 

การปรับปรุงกองทัพบกในช่วง พ.ศ. 2478-2481 ได้มีการปรับโครงสร้างกองทัพบก 3 
ครั้งในเวลา 3 ปี มีหน่วยหลักทั้งหมด 13 หน่วย แบ่งเป็น ส่วนบัญชาการ 2 หน่วย (กองบัญชาการ
และกรมเสนาธิการทหารบก) ส่วนสนับสนุนการรบ 5 หน่วย (กรมพลาธิการทหารบก กรมแผนที่ กรม
แพทย์ทหารบก กรมการเงินทหารบก และกรมยุวชนทหารบก) และส่วนการรบ 6 หน่วย (มณฑล
ทหารบกที่ 1-5 และกรมป้องกันต่อสู้อากาศยาน) หากพิจารณาโครงสร้างกองทัพบกในภาพรวมนับว่า
ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่หากพิจารณาเฉพาะในส่วนการรบซึ่งแบ่งเป็นมณฑลทหารบกที่ 1-5 จะพบว่าใน
แต่ละมณฑลทหารบกยกเว้นมณฑลทหารบกที่ 1 มีหน่วยทหารตั้งอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับพ้ืนที่
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รับผิดชอบ (ดูภาพที่ 3.16) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประเทศไทยได้ท าอนุสัญญาว่าด้วนอินโดจีนกับ
ประเทศฝรั่งเศส ที่มีการก าหนดแนวปลอดภัยทหารไว้ทั้งสองประเทศ 

“เพ่ือปฏิบัติการตามบทสัญญาอันกล่าวไว้ในวรรคที่ 2 ของข้อ 2 แห่งหนังสือสัญญาลง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1925 นั้น อัครภาคีแห่งอนุสัญญานี้ได้ตกลงกันต่อไปดังนี้ คือ 
1. ในสองตอนของเขตต์แดนระหว่างกรุงสยามกับอินโดจีนซึ่งแม่น้ าโขงเป็นแดนนั้น 
จะต้องมีแนวปลอดการทหารกว้างข้างละ 25 กิโลเมตร์จากเส้นเขตต์แดนนั้น 
2. ภายในแนวเขตต์นี้ กรุงสยามและอินโดจีนจะบ ารุงก าลังพลถืออาวุธไว้ในอาณาเขตต์
ของตนได้ ก็ฉะเพาะแต่ก าลังต ารวจเท่าที่จ าเป็นส าหรับรักษาความปลอดภัยและความ
สงบเรียบร้อยของมหาชนเท่านั้น”269 
ส่วนพ้ืนที่ของประเทศไทยที่ติดต่อกับดินแดนของอังกฤษปกครองอยู่ แม้ว่าจะไม่มี

เอกสารที่เป็นสัญญาลายลักษณ์อักษรอย่างกรณีของฝรั่งเศส แต่การตั้งหน่วยทหารเป็นไปในลักษณะ
เดียวกัน คือไม่มีการตั้งหน่วยทหารในจังหวัดที่ติดชายแดน หากมกีารต้ังจะมีเพียงสองหรือสามจังหวัด
เท่านั้น อย่างพ้ืนที่ติดกับชายแดนอินโดจีนมีหน่วยทหารตั้งอยู่ 3 จังหวัดคือ ปราจีนบุรี อุบลราชธานี 
และจันทบุรี ส่วนพ้ืนที่ติดชายแดนเขตอังกฤษปกครองมีหน่วยทหารตั้งอยู่ 2 จังหวัด คือราชบุรีและ
เพชรบุรี  

ในปี พ.ศ. 2483 ภายหลังที่ประเทศไทยได้แก้ไขสนธิสัญญากับนานาประเทศและท าให้
ประเทศไทยมีความเท่าเทียบกับนานาประเทศและมีเอกราชสมบูรณ์ทั้งในทางการเมือง ศาล และ
เศรษฐกิจ ท าให้ประเทศไทยไม่มีข้อผูกมัดอีกต่อไปและในทางทหารสามารถที่จะตั้งหน่วยทหารได้ใน
ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย โดยรัฐบาลคณะราษฎรได้ด าเนินการตั้งหน่วยทหารเพิ่มข้ึนในภาคใต้เป็นครั้ง
แรก เนื่องจากภาคใต้เป็นพ้ืนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่ไม่เคยมีการตั้งหน่วยทหารมา
ก่อน270 และการที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้ติดกับทะเลท าให้เสี่ยงต่อการเป็นพ้ืนที่ถูกบุกรุกทางทะเล
ได้ง่าย 

ส่วนการปรับปรุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก ภายหลังที่สงครามเกิดขึ้นในยุโรปส่งผลให้
กระทรวงกลาโหมไม่สามารถจัดซื้อยุทโธปกรณ์จากประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ ท าให้ต้อง
จัดซื้อยุทโธปกรณ์จากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ซึ่งยุทโธปกรณ์ที่กระทรวงกลาโหมจัดซื้อจากประเทศ
ญี่ปุ่นในช่วง พ.ศ. 2483-2484 คือรถถังเบา 83 ที่ได้ถูกใช้ในราชการสงครามมหาเอเชียบูรพา 

                                           
269 หลวงสิทธิสยามการ, สัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับต่างประเทศ ค าสอนช้ันปริญญาโท

ทางการฑูต พุทธศักราช 2478 (พระนคร: ม.ป.พ., 2478), 326. 
270 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม-(2) สร.0201/14 เรื่อง จัดส่งกองทหารไปประจ าจังหวัดภาคใต้ (2483). 
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4.1.1 การตั้งหน่วยทหารในพื้นที่ภาคใต้หลังการแก้ไขสนธิสัญญา 
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้เคยมีความพยายามจะตั้งหน่วยทหารในภาคใต้ 

อย่างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงด าริจะตั้งหน่วยทหารในแหลมมลายู
เพ่ือรักษากรรมสิทธิของไทยในแหลมมลายู เนื่องจากทรงเกรงว่าการก่อสร้างทางรถไฟของอังกฤษใน
แหลมมลายูอาจท าให้อังกฤษต้องการดินแดนตอนใต้ของไทย271 แตท่้ายที่สุดรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิ- 
ราชย์ได้ตัดสินใจไม่ตั้งหน่วยทหารในดินแดนทางใต้ เพราะเกรงว่าจะกระทบความสัมพันธ์กับอังกฤษ 
และอังกฤษอาจจะถือเอาเรื่องนี้เข้ายึดดินแดนของไทยได้ ท าให้การตั้งหน่วยทหารของกองทัพบกใน
ดินแดนทางใต้ท าได้ไม่เกินจังหวัดเพชรบุรี272 นอกจากนี้ในด้านยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของ
รัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้ให้ความส าคัญกับการรวมก าลังทหารปกป้องเมืองหลวง หากมีการตั้ง
หน่วยทหารในดินแดนตอนใต้จะกลายเป็นการกระจายก าลังทหารมากเกินไปและยากต่อการเรียกรวม
ก าลังทหารในกรณีฉุกเฉิน เพราะท้ายที่สุดแล้วการจะยึดดินแดนส่วนใดของไทยก้ตามไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิได้ หากไม่สามารถบีบบังคับรัฐบาลให้ยอมรับได้273 ดังนั้น การตั้งหน่วยทหาร
ในดินแดนตอนใต้ของประเทศไทยจึงสิ้นสุดอยูที่จังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น 

ภายหลังที่ประเทศไทยได้แก้ไขสนธิสัญญากับนานาประเทศเป็นผลส าเร็จเมื่อ 
พ.ศ. 2481 ได้มีเสียงเรียกร้องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการในจังหวัดภาคใต้ ขอให้
รัฐบาลมีการตั้งหน่วยทหารขึ้นในภาคใต้274 ท าให้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2483 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบให้ตั้งหน่วยทหารขึ้นในภาคใต้ เนื่องจากสนธิสัญญาฉบับใหม่ท าให้ประเทศไทยมีสิทธิเท่า
เทียบกับนานาประเทศ อีกทั้งผลประโยชน์ของประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้275 ซึ่งกองทัพบกได้เริ่ม

                                           
271 แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, 260. 
272 ประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์, 331; ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการที่กองทัพไทยไม่สามารถตั้งหน่วยทหารในพื้นท่ี

ทางภาคใต้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอังกฤษ (ในนามรัฐบาลสหรัฐมะลายู) 
ในการกู้เงินจ านวน 4 ล้านปอนด์สเตอลิง (ประมาณ 50 ล้านบาท) เมื่อ พ.ศ. 2451 เพื่อสร้างทางรถไฟสายใต้ ซึ่ง
นอกจากรัฐบาลไทยต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปีแล้ว ยังถูกข้อผูกมัดเกี่ยวกับการห้ามด าเนินการต่างๆ อีกหลาย
อย่างในพื้นที่ตั้งแต่ราชบุรีลงไปถึงดินแดนทางใต้ ดูเพิ่มเติม ศรีสุ [นามแฝง], รวมเรื่องกรุงเทพ ประวัติศาสตร์-
ภูมิศาสตร์-พาณิชยการ (พระนคร: ปอหง, 2478), 27. 

273 แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ, 262. 
274 ประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์, 331. 
275 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม-(2) สร.0201/14 เรื่อง จัดส่งกองทหารไปประจ าจังหวัดภาคใต้ (2483). 
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ด าเนินการตั้งหน่วยทหารในภาคใต้ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2483276 โดยในการตั้งหน่วยทหารใน
ภาคใตค้รั้งนั้นใช้งบประมาณ จ านวน 1,589,127 บาท277  

ในการพิจารณาตั้งหน่วยทหารในพ้ืนที่ทางภาคใต้นั้น พล.ต.หลวงพิบูลสงคราม      
ผู้บัญชาการทหารบกได้มีค าสั่งให้พ.อ.หลวงประสิทธิ์ยุทธศิลป์ พ.อ.หลวงหาญสงคราม และนายทหาร
อีก 3 นาย เป็นกรรมการพิจารณาที่ตั้งหน่วยทหาร โดยมีการก าหนดเงื่อนไขในการพิจารณา คือ       
1) เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์ในทางตะวันออก 2) ให้ใกล้กับย่านชุมชนไม่เกิน 3 กิโลเมตร 3) ให้
สร้างค่ายทหารได้ทันที278 ซึ่งผลการพิจารณาของกรรมการสามารถวางโครงการจัดตั้งหน่วยทหารใน
ภาคใต้ ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดไว้ดังนี้ 

 
ตารางที ่4.1 จ านวนหน่วยทหารที่ตั้งขึ้นใหมใ่นภาคใต้ พ.ศ. 2483 

จังหวัดที่ตั้ง ก าลังทหาร หมายเหตุ 

ปัตตานี ทหารราบ 1 กองพัน ตั้งที่อ าเภอบ่อทอง 

สงขลา 
ทหารราบ 2 กองพัน 
ทหารปืนใหญ่ 1 กองพัน 

กองพันทหารราบตั้งที่ต าบลคอหง 

นครศรีธรรมราช 
ทหารราบ 1 กองพัน 
ทหารปืนใหญ่ 1 กองพัน 

ย้ายกองพันทหารปืนใหญ่มาจากราชบุรี 

กันตัง (ตรัง) ทหารราบ 1 กองพัน  

ชุมพร ทหารราบ 1 กองพัน  

ที่มา: ข้อมูลจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม-(2) สร.0201/14 เรื่อง จัดส่งกองทหารไปประจ าจังหวัด
ภาคใต้ (2483); อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก หลวงหาญสงคราม ณ เมรุหน้าพลับพลา
อิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 12 มีนาคม 2512 (พระนคร: ศิวพร 74, 2512), 114. 
 
 
 

                                           
276 ประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์, 331. 
277 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.4.1/21 เรื่อง งบประมาณกระทรวงกลาโหม (11 มีนาคม 2481-17 

พฤศจิกายน 2496). 
278 ดูเพิ่มเติม อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก หลวงหาญสงคราม ณ เมรุหน้าพลับพลา

อิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 12 มีนาคม 2512 (พระนคร: ศิวพร 74, 2512), 114. 
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ภาพที่ 4.1 แผนที่ตั้งหน่วยทหารระดับกองพันในมณฑลทหารบกต่างๆ พ.ศ. 2483, ที่มา: กรมยุทธ
ศึกษาทหาร, ประวัติการรบของทหารไทยกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง 
แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2541), 48-49; หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม.(2) สร.0201/14 เรื่อง จัดส่งกองทหาร
ไปประจ าทางจังหวัดภาคใต้ (2483); กระทรวงกลาโหม, ท าเนียบทหาร ตอน 1 (พระนคร: โรงพิมพ์
กรมแผนที่, 2475), 52-102; หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม-(2) สร.0201/14 เรื่อง จัดส่งกองทหารไป
ประจ าจังหวัดภาคใต้ (2483). 
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จะเห็นว่าการตั้งหน่วยทหารในภาคใต้ของรัฐบาลคณะราษฎรได้ด าเนินการอย่าง
เร่งรีบและจ านวนหน่วยทหารที่ตั้งขึ้นถือว่ามีจ านวนมากเมื่อเทียบกับพ้ืนที่หัวเมืองอ่ืน ซึ่งปัจจัยส าคัญ
น่าจะมาจากการที่ภาคใต้เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ส าคัญในการเคลื่อนก าลังพลเข้าสู่ดินแดนอาณานิคม
ของอังกฤษคือมลายาและพม่า หากกองทัพญี่ปุ่นสามารถยึดดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศสได้แล้ว ย่อม
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่กองทัพญี่ปุ่นจะต้องยกพลขึ้นบกในดินแดนภาคใต้ของประเทศไทย 279 ซึ่งในวันที่ 8 
ธันวาคม พ.ศ. 2484 กองทัพญี่ปุ่นได้ยกก าลังพลส่วนใหญ่เข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยทางทะเลเพ่ือ
บุกเข้าดินแดนมลายาและพม่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.2 เส้นทางการยกพลขึ้นบกของกองทัพญี่ปุ่นเข้าสู่ประเทศไทยทางทะเลในช่วงสงครามมหา
เอเชียบูรพา, ที่มา: โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า , กองประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์เมือง
นครนายก (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2539), 178. 

                                           
279 “กลัวญี่ปุ่นยึดไทย,” ศรีกรุง, 10 ตุลาคม 2484, 2. 
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4.1.2 การจัดซื้อยุทโธปกรณ์จากประเทศญี่ปุ่น 
ช่วงหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475-2481 การจัดซื้อยุทโธปกรณ์ของรัฐบาล

คณะราษฎรส่วนใหญ่ได้ด าเนินการจัดซื้อจากบริษัทต่างประเทศในยุโรปคือบริษัทวิกเกอร์อาร์มสตอง 
(Vickers-Armstrong) ประเทศอังกฤษ และบริษัทโบรฟอร์ด (Bofors) ประเทศสวีเดน แต่ในช่วง พ.ศ. 
2482 เป็นต้นมา รัฐบาลคณะราษฎรได้จัดซื้อยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการจัดซื้อ
ยุทโธปกรณ์จากประเทศในยุโรปครั้งสุดท้ายในช่วง พ.ศ. 2482 คือการจัดซื้อปืนปลันท์ 8 กระบอก
และกระสุน 1,200 นัด จากบริษัทเอ็ดการ์บลันด์ ประเทศฝรั่งเศสเมื่อต้นปี พ.ศ. 2482280  

การที่ประเทศไทยต้องซื้อยุทโธปกรณ์จากประเทศญี่ปุ่นในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2482  
ปัจจัยหนึ่งมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งของบรรดาประเทศมหาอ านาจในยุโรปที่ลุกลามกลายเป็น
สงคราม ท าให้บริษัทผู้สร้างอาวุธในประเทศท่ีอยู่ในสภาวะสงครามต้องผลิตอาวุธให้เฉพาะกับประเทศ
ตนเอง หรือบางบริษัทต้องหยุดผลิตอาวุธแม้ว่าประเทศตนเองไม่ได้สู้รบในสงครามแต่ด้วยความไม่
สะดวกในสภาวะสงคราม อย่างกรณีของบริษัทวิกเกอร์อาร์มสตอง (Vickers-Armstrong) ซ่ึงเป็น
บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอังกฤษให้สร้างยุทโธปกรณ์ให้กับประเทศอ่ืนได้ตามที่รัฐบาลอังกฤษ
เห็นสมควร ในกรณีที่อังกฤษต้องเข้าร่วมท าสงคราม บริษัทวิกเกอร์อาร์มสตองจะอยู่ในการควบคุม
โดยตรงของรัฐบาลอังกฤษ และจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอังกฤษเข้ามาร่วมสร้างยุทโธปกรณด์้วย ส่วน
การท าสัญญาในการสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับประเทศอ่ืนๆ จะถูกยกเลิกหมด ยกเว้นประเทศท่ีเป็น
สัมพันธมิตรกับอังกฤษ281 

นอกจากปัจจัยเกี่ยวกับสงครามที่เกิดขึ้นในยุโรปที่ท าให้รัฐบาลคณะราษฎรเลือก
ที่จะจัดซื้อยุทโธปกรณ์จากญี่ปุ่น ปัจจัยอีกประการหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทยกับญี่ปุ่น 
ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะราษฎรมาตั้งแต่ช่วงการปฏิวัติสยามและได้มีส่วนในการ
สนับสนุนการรัฐประหารรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยมีนายยาทาเบ ยาซูคิ
ชิ (Yatabe Yasukichi) อัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนเงินในการท า
รัฐประหาร เมื่อการท ารัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 ส าเร็จและพ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา 
เป็นนายกรัฐมนตรี ท าให้ผู้น าคณะราษฎรมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลญี่ปุ่นเพ่ิมมากขึ้น282 จะเห็นว่า

                                           
280 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กต.52.5/57 เรื่อง กลาโหมขอให้ช่วยติดต่อให้รัฐบาลฝรัง่เศสอนุญาตให้อาวุธ

ยุทธภัณฑ์ที่สั่งไว้ในประเทศฝรั่งเศสได้ส่งเข้ามาด้วย (พ.ศ. 2482). 
281 ดูเพิ่มเติม วิเชียร สุตันตานนท์, 463. 
282 กลุ่มนายทหารคณะราษฎรที่วางแผนท ารัฐประหารได้ขอความช่วยเหลือด้านอาวุธ แต่ทางสถานทูต

ญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือได้ เฉพาะเงินทุนเท่านั้น ดู เพิ่มเติม Edward T. Flood, “Japan’s Relations with 
Thailand, 1928-1941,” (Doctor’s Thesis Washington Univrsity, 1958), 58-65 อ้างถึงใน ธานี สุขเกษม , 
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ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2476 ตัวแทนของประเทศไทยได้งดออกเสียงในการประชุมสันนิบาตชาติเกี่ยวกับ
กรณีการพิจารณาให้ญี่ปุ่นถอนก าลังทหารออกจากแมนจูเรีย283 จากการงดออกเสียงของตัวแทน
ประเทศไทยในที่ประชุมสันนิบาตครั้งนั้น ได้สร้างความซาบซึ้งให้กับตัวแทนประเทศญี่ปุ่น โดยและได้
กล่าวให้ความมั่นใจกับรัฐบาลไทยว่าถ้าเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับประเทศตะวันตก 
รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทย ซึ่งต่อมารัฐบาลคณะราษฎรได้เริ่มจัดซื้อ
ยุทโธปกรณ์จากประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2478 หรือในช่วงที่พ.อ.หลวงพิบูลสงครามเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ได้มีการสั่งต่อเรือปืนหนักและเรือสลุปอย่างละ 2 ล า284 โดยก่อนหน้านั้นเมื่อช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2476 ได้มีข่าวลือทางหนังสือพิมพ์ว่ารัฐบาลคณะราษฎรจะซื้อเรือลาดตะเวนของญี่ปุ่น
ชื่อ “คูม่า” ในราคา 200,000 บาท แต่ทางรัฐบาลคณะราษฎรได้ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง 285 ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2481 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลคณะราษฎรในการก่อสร้างโรงกลั่นน้ ามัน
ที่ช่องนนทรีย์286  

การจัดซื้อยุทโธปกรณ์ของรัฐบาลคณะราษฎรจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2483 
ถือเป็นการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ของกองทัพบกไทย เพราะมีการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ
จ านวน 5,482,070 เยน287 คิดเป็นเงินไทยจ านวน 8,223,105 บาท288 เป็นการจัดซื้อรถถังพร้อม
อาวุธประกอบ จ านวน 40 คัน จากบริษัทโชวา ตูโซ ไกซา จ ากัด เป็นรถถังเบาแบบ 83 (Light Tank 
Type 95) เกาะหนา 6-13 มิลลิเมตร เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ก าลัง 15 แรงม้า (ดีเซล) ความเร็วสูงสุด

                                           
“ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ. 2482-2488),” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2522), 5. 

283 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, ประวัติการทูตของไทย ใน อนุสรณ์งานพระราชทาน
เพลิงศพ หม่อมเจา้ดิลกฤทธ์ิ กฤดากร ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศริินทราวาส วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 
2501 (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2501), 64. 

284 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี หลวงสังวรยุทธกิจ (สังวร สุวรรณชีพ) ท.ช., ป.ม. ณ 
เมรุวัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2516 (กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์, 2516), 64. 

285 ส านักงานโฆษณาการ, แถลงการณ์ของรัฐบาล (พระนคร: ไทยเขษม, 2476), 10. 
286 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.19/49 เรื่อง จ้างชาวต่างประเทศแผนกโรงน้ ามันของกระทรวง 

กลาโหม (พ.ศ. 2480-2486). 
287 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กต.52.5/61 เรื่อง ซื้อรถถัง, อาวุธ และเครื่องประกอบจากประเทศญี่ปุ่น 

(พ.ศ. 2483). 
288 อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินเยนช่วงก่อนท่ีกองทัพญี่ปุ่นจะบุกเข้าประเทศไทย อยู่ที่ 1 บาท 

ต่อ 1.5 เยน ดูเพิ่มเติม ปรีดี พนมยงค์, ปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
, 2526), 105. 
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บนถนน 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วในภูมิประเทศ 2.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะปฏิบัติการ 360 
กิโลเมตร พลประจ ารถ 3 นาย289 นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมได้จัดซื้อปืนกลเบา แบบ 83 (ปกบ.83) 
ระบายความร้อนด้วยอากาศ ซึ่งการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ท้ัง 2 รายการจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2483 
ได้ถูกน าไปใช้ในราชการสงครามมหาเอเชียบูรพาที่ไทยและญี่ปุ่นได้ท าสัญญาร่วมรบกันเมื่อช่วงปลาย 
พ.ศ. 2484  

การที่ญ่ีปุ่นยินดีที่จะขายยุทโธปกรณ์จ านวนมากให้กับรัฐบาลไทย ทั้งท่ีญี่ปุ่นเองมี
ความจ าเป็นที่ต้องใช้ยุทโธปกรณ์ในการท าสงครามในอนาคต แต่หากพิจารณากรณีที่ญี่ปุ่นได้ขาย
เครื่องบินรบให้กับรัฐบาลไทยเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2483 ในจ านวน 10 ล า เท่ากับจ านวน
เครื่องบินที่รัฐบาลไทยได้สั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาและภายหลังได้ถูกสหรัฐอเมริกาสั่งกักไว้ที่ฟิลิปปินส์ 
โดยในการขายเครื่องบินรบจ านวน 10 ล าของญี่ปุ่นให้กับรัฐบาลไทย มีเงื่อนไขว่ารัฐบาลไทยจะต้อง
พร้อมให้ญี่ปุ่นใช้เครื่องบินรบเหล่านี้เมื่อญี่ปุ่นต้องการ290 ซึ่งน่าสังเกตว่าการจัดซื้อรถถังและปืนกลเบา
ในช่วง พ.ศ. 2483 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งเงื่อนไขในการขายดังกล่าวกับรัฐบาลไทยหรือไม่  

 
ตารางที่ 4.2 รายการจัดซื้ออาวุธจากบริษัทโชวา ตูโซ ไกซา จ ากัด ประเทศญี่ปุ่นของกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ. 2484 

รายการอาวุธ จ านวน ราคา 
รถถังขนาด 6.7 ตัน พร้อมเครื่องประกอบ 40 คัน 4,680,000 เยน  
ปืนใหญ่ประจ ารถถัง ขนาด 37 ม.ม. 40 กระบอก 276,000 เยน 
ปืนกลหนักประจ ารถถัง ขนาด 7.7 ม.ม. 80 กระบอก 223,200 เยน 
กระสุนเจาะเกราะส าหรับปืนใหญ่ประจ ารถถัง ขนาด 37 ม.ม. 3,500 นัด 66,500 เยน 
กระสุนระเบิดส าหรับปืนใหญ่ประจ ารถถัง ขนาด 37 ม.ม. 7,500 นัด 123,750 เยน 
กระสุนเจาะส าหรับปืนกลหนัก ขนาด 7.7 ม.ม. 60,000 นัด 22,620 เยน 
กระสุนธรรมดาส าหรับปืนกลหนัก ขนาด 7.7 ม.ม. 600,000 นัด 90,000 เยน 

รวมเป็นเงิน 5,482,070 เยน 
ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กต.52.5/61 เรื่อง ซื้อรถถัง , อาวุธและเครื่องประกอบจากประเทศ
ญี่ปุ่น (2483). 
 

                                           
289 ดูเพิ่มเติม กรมยุทธการทหารบก, กองประวัติศาสตร์ทหาร, วิวัฒนาการแห่งศัสตราวุธในกองทัพบกไทย

, 194. 
290 ดูเพิ่มเติม ธานี สุขเกษม, 36. 
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ภาพที่ 4.3 รถถังแบบ 83 (Light Tank Type 95) เป็นรถถังเบา จากประเทศญี่ปุ่น ที่มา: กรมเสนาธิ
การทหารบก, แผนกต ารา, ประวัติกองทัพบก (พระนคร: ม.ป.พ., 2495), ไม่มีเลขหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.4 ปืนกลเบา แบบ 83 (ปกบ.83) ระบายความร้อนด้วยอากาศ จากประเทศญี่ปุ่น ที่มา: กรม
ยุทธการทหารบก, กองประวัติศาสตร์ทหาร, วิวัฒนาการแห่งศัสตราวุธในกองทัพบกไทย ใน อนุสรณ์
งานพระราชทานเพลิงศพพลเอก เสริม ณ นคร ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. (กรุงเทพฯ: ครอบครัวพลเอก 
เสริม ณ นคร, 2553), 186. 
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4.2 การปรับปรุงกองทัพบกในสงครามพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส 
 

ก่อนที่ประเทศไทยจะเกิดข้อพิพาทดินแดนกับอินโดจีนฝรั่งเศสในช่วงปลาย พ.ศ. 2483 
กองทัพบกได้รับการปรับปรุงโครงสร้างอีกครั้งเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2483 ซึ่งเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างกองทัพครั้งที่ 6 ในรอบ 7 ปี แต่ในภาพรวมของโครงสร้างกองทัพแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
จะมีเพียงกรมช่างแสงทหารบกที่ถูกแยกออกมาเป็นหน่วยหลักของกองทัพบก291 ท าให้หน่วยหลักของ
กองทัพบกเพ่ิมเป็น 14 หน่วย ส่วนโครงสร้างหลักยังคงแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ตามเดิม คือ  

ส่วนบัญชาการ ได้แก่ กองบังคับการกองทัพบกและกรมเสนาธิการทหารบก 
ส่วนฝ่ายรบ ได้แก่ มณฑลทหารบก 5 มณฑลและกรมป้องกันต่อสู้อากาศยาน 
ส่วนสนับสนุนการรบ ได้แก่ กรมพลาธิการทหารบก กรมแผนที่ทหารบก กรมแพทย์

ทหารบก กรมการเงินทหารบก กรมยุวชนทหารบก และกรมช่างแสงทหารบก 
ในส่วนฝ่ายรบของกองทัพบกภายหลังที่ไทยได้แก้ไขสนธิสัญญาฉบับใหม่กับนานา

ประเทศ ท าให้ไทยได้รับเอกราชสมบูรณ์ไม่ต้องถูกผูกมัดด้วยเงื่อนไขใดๆ อีกต่อไป และสามารถที่จะ
ตั้งหน่วยทหารเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศได้ แต่ด้วยเหตุผลในทางการเมืองและการรักษา
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเจ้าอาณานิคมที่มีพ้ืนที่ปกครองติดกับชายแดนไทย รัฐบาลคณะราษฎร
ได้เลือกที่จะตั้งหน่วยทหารเพ่ิมขึ้นเฉพาะในพ้ืนที่ภาคใต้ ท าให้ในปี พ.ศ. 2483 กองทัพบกมีหน่วย
ทหารฝ่ายรบทั้งหมด 51 กองพัน 1 กองทหารม้า และ 5 กองทหารสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
291 กรมช่างแสงทหารบกแยกจากกรมพลาธิการทหารบก แล้วยกฐานะเป็นกรมใหญ่ในกองทัพบก ดู

เพิ่ ม เติ ม  ราชกิ จจานุ เ บกษา ,“พระราชกฤษฎี กาจั ดหน่ วยย่ อย ในกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่  9 ),” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/714.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561). 
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ภาพที่  4.5 โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2483 , ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ,“พระราชกฤษฎีกาจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่  8) ,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/113.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561). 
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ตารางที่ 4.3 จ านวนหน่วยทหารฝ่ายรบที่ตั้งในมณฑลทหารบกต่างๆ พ.ศ. 2483 

มณฑลทหารบก ทหารราบ 
ทหารปืน

ใหญ่ 
ทหาร
ป.ต.อ. 

ทหารม้า 
ทหาร
ช่าง 

กองรถรบ 
ทหาร
สื่อสาร 

มณฑลทหารบกท่ี 1 
- พระนคร 
- ลพบุรี 
- สระบุรี 

 
5 กองพัน 
2 กองพัน 
1 กองพัน 

 
2 กองพัน 

- 
- 

 
3 กองพัน 

- 
- 

 
1 กองพัน 

- 
- 

 
- 
- 
- 

 
2 กองพัน 

- 
- 

 
1 กอง 

- 
- 

มณฑลทหารบกท่ี 2 
- ปราจีนบุรี 
- ฉะเชิงเทรา 
- จันทบุรี 

 
3 กองพัน 

- 
- 

 
2 กองพัน 

- 
- 

 
- 
- 
- 

 
1 กองพัน 

- 
1 กองพัน 

 
- 

1 กองพัน 
- 

 
- 
- 
- 

 
1 กอง 

- 
- 

มณฑลทหารบกท่ี 3 
- นครราชสีมา 
- อุดรธาน ี
- อุบลราชธาน ี
- ร้อยเอ็ด 

 
3 กองพัน 
1 กองพัน 

- 
- 

 
2 กองพัน 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 กองพัน 

- 
1 กองพัน 

1 กอง 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 กอง 

- 
- 
- 

มณฑลทหารบกท่ี 4 
- นครสวรรค์ 
- พิษณุโลก 
- ล าปาง 
- เชียงใหม ่

 
1 กองพัน 
1 กองพัน 
1 กองพัน 
1 กองพัน 

 
1 กองพัน 
1 กองพัน 

- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 กอง 

- 
- 
- 

มณฑลทหารบกท่ี 5 
- ราชบุรี 
- เพชรบุรี 
- สงขลา 
- ชุมพร 
- นครศรีธรรมราช 
- ตรัง 
- ปัตตาน ี

 
1 กองพัน 
1 กองพัน 
2 กองพัน 
1 กองพัน 
1 กองพัน 
1 กองพัน 
1 กองพัน 

 
1 กองพัน 
1 กองพัน 
1 กองพัน 

- 
1 กองพัน 

- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1 กองพัน 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1 กอง 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 27 12 3 5 2 2 5 

ที่มา: กรมยุทธศึกษาทหาร, ประวัติการรบของทหารไทยกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2541), 48-49; หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม.(2) สร.0201/14 เรื่อง 
จัดส่งกองทหารไปประจ าทางจังหวัดภาคใต้ (2483). 
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4.2.1 การจัดก าลังรบในสงครามพิพาทดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศส 
ในปี พ.ศ. 2479 ได้มีการเจรจาท าสนธิสัญญาทางไมตรีพาณิชย์และการเดินเรือ

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส รัฐบาลไทยได้เสนอให้มีการปรับปรุงปรุงเขตแดนใหม่อย่าง
เป็นธรรมมากขึ้นต่อตัวแทนประเทศฝรั่งเศส แต่ฝ่ายตัวแทนฝรั่งเศสได้เสนอให้รอไว้เจรจาเมื่อจะท า
สัญญาเกี่ยวกับอินโดจีนเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขตแดนของอินโดจีน ซึ่งรัฐบาลไทยได้ยินยอมที่จะรอ
เจรจาตามที่ตัวแทนฝรั่งเศสเสนอมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 เมื่อสงครามในยุโรปเกิดขึ้น รัฐบาล
ฝรั่งเศสได้มาทาบทามรัฐบาลไทยเพ่ือขอท าสัญญาไม่รุกรานซึ่งกัน ทางรัฐบาลไทยได้พร้อมที่จะท า
สัตยาบันแต่ขอให้มีการปรับปรุงเขตแดนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลักความยุติธรรม 
อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2483 เมื่อฝรั่งเศสได้ท าสัญญายอมแพ้ต่อเยอรมันซ่ึงมีผลให้มี
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลฝรั่งเศสใหม่ และมีผลต่อการเจรจาปรับปรุงเขตแดนกับรัฐบาลไทย คือรัฐบาล
ฝรั่งเศสขอให้สัญญาไม่รุกรานกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสมีผลทันทีโดยไม่ต้องมีการลง
สัตยาบัน ทางรัฐบาลไทยพร้อมที่จะท าข้อตกลงแต่ได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลฝรั่ งเศสให้มีการปรับปรุง
เขตแดนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและตามเขตแดนธรรมชาติ ร่วมถึงมอบดินแดนอินโดจีน
ให้แก่ประเทศไทยหากมีการเปลี่ยนแปลงอธิปไตยอินโดจีน ซึ่งสุดท้ายรัฐบาลฝรั่งเศสได้ตอบปฏิเสธ
ทั้งหมด292 

ภายหลังที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวของรัฐบาลไทย รัฐบาล
ฝรั่งเศสได้เคลื่อนก าลังทหารและยุทโธปกรณ์มาประจ าตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศไทย 
จากนั้นได้เริ่มส่งเครื่องบินให้บินล่วงล้ าเข้ามาในเขตดินแดนประเทศไทยไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง ท าให้
รัฐบาลไทยต้องเตรียมการและจัดกองทัพให้พร้อมต่อการเกิดสงครามขึ้นในอนาคต และในวันที่ 18 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้นายทหารรับราชการตามต าแหน่งหน้าที่ในกองทัพสนาม
ดังนี้293 

 1. พล.ต.หลวงพิบูลสงคราม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและแม่ทัพบก 
 2. พ.อ.หลวงพรหมโยธี รองแม่ทัพบกและแม่ทพัที่ 1 ด้านบูรพา 
 3. พ.อ.หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต ผู้ช่วยแม่ทัพบกและแม่ทัพที่ 2 ด้านอีสาน 
 4. พ.อ.หลวงวิชิตสงคราม เสนาธิการกองทัพบก  

                                           
292 กรมยุทธการทหารบก, เกียรติประวัติทางทหาร ใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก, พล

เรือเอก, พลอากาศเอก มังกร พรหมโยธี ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทรา
วาส 29 มิถุนายน 2509 (พระนคร: โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต, 2509), 15-17. 

293 เรื่องเดียวกัน, 30-32.  
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ภาพที่ 4.6 พล.ต.หลวงพิบูลสงคราม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและแม่ทัพบก ที่มา: กรมยุทธศึกษา
ทหารบก, ผู้กล้าในสมรภูมิ พ.ศ. 2483-2484 ใน ที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานของกรมยุทธศึกษา
ทหารบก (พระนคร: กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2484), ไม่มีเลขหน้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.7 พ.อ.หลวงพรหมโยธี รองแม่ทัพบกและแม่ทัพที่ 1 ด้านบูรพาและพ.อ.หลวงเกรียงศักดิ์
พิชิต ผู้ช่วยแม่ทัพบกและแม่ทัพที่ 2 ด้านอีสาน ที่มา: กรมยุทธศึกษาทหารบก, ผู้กล้าในสมรภูมิ พ.ศ. 
2483-2484 ใน ที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานของกรมยุทธศึกษาทหารบก (พระนคร: กรมยุทธ
ศึกษาทหารบก, 2484), ไม่มีเลขหน้า 
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ส่วนการจัดก าลังรบของกองทัพบกสนาม ไดแ้บ่งเป็น 2 กองทัพสนาม คือกองทัพ
บูรพาและกองทัพอีสาน และแบ่งกองพลสนามเป็น 12 กองพล294 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.4 การจัดก าลังของกองทัพบกสนามในสงครามพิพาทดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศส 

หน่วยหลัก หน่วยขึ้นตรง 
กองบัญชาการกองทัพบก 1. กองพลธนบุรี (พ.ท.หลวงพิฆาตปรปักษ์) 

2. กองพลสระบุรี (พ.ต.สุดใจ พูนทรัพย์) 
3. กองพลเพชรบุรี (พ.ท.หลวงเดชรณรงค์) 
4. กองพันทหารม้าที่ 1  
5. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 
6. กองพันทหารช่างที่ 4 
7. กองรถรบ 
8. กองทหารสื่อสาร 

กองทัพบูรพา 1. กองพลวัฒนา (พ.ท.หลวงไพรีระย่อเดช) 
2. กองพลพระนคร (พ.ท.หลวงไกรชิงฤทธิ์) 
3. กองพลลพบุรี (พ.ท.หลวงราญปฏิเวช) 

กองทัพอีสาน 1. กองพลอุดร (พ.ท.หลวงนิเทศยุทธศิลป) 
2. กองพลอุบล (พ.ท.หลวงจ ารัสโรมรัน) 
3. กองพลสุรินทร์ (พ.ท.หลวงวีรยุทธโยธิน) 

มณฑลทหารบกที่ 4 นครสวรรค์ 1. กองพลพายัพ (พ.อ.หลวงหาญสงคราม) 
กองพลผสมปักษ์ใต้ 1. กองพลสงขลา (พ.ท.หลวงขนบช านาญยุทธ) 

2. กองพลนครศรีธรรมราช (พ.ท.หลวงสุรสิทธิสมบูรณ์) 
ที่มา: อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก หลวงสุทธิสารรณกรณ 
เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 5 มิถุนายน 2511  (พระนคร: โรงพิมพ์กรม
สรรพสามิต, 2509), 102.  
 
 

                                           
294 ในการจัดหน่วยรบทั้ง 12 กองพลทั้งหมดมีก าลังเทียบเท่าหน่วยรบระดับกรมผสมในปัจจุบัน คือมีก าลัง 

3 กองพันทหารราบและ 1 กองพันทหารปืนใหญ่ ดูเพิ่มเติม อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก พลเรือเอก 
พลอากาศเอก หลวงสุทธิสารรณกรณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 5 มิถุนายน 2511 (พระ
นคร: โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต, 2509), 102. 
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ภาพที่ 4.8 โครงสร้างกองทัพบกสนามในสงครามพิพาทดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศส, ทีม่า: อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก 
หลวงสุทธิสารรณกรณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 5 มิถุนายน 2511 (พระนคร: โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต, 2509), 102. 
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 การขยายก าลังรบของกองทัพบกสนามเมื่อเทียบกับก าลังรบของกองทัพบกปกติ
ถือเป็นการขยายก าลังรบที่ใหญ่เกินไป เพราะหน่วยทหารฝ่ายรบของกองทัพบกปกติมี 51 กองพัน 1 
กองทหารม้า และ 5 กองทหารสื่อสาร อย่างกรณีการจัดก าลังรบของกองทัพอีสานที่ใช้ก าลังทหาร
ของมณฑลทหารบกที่ 3 มีก าลังทหารราบ 4 กองพัน ทหารปืนใหญ่ 2 กองพัน ทหารม้า 2 กองพันกับ 
1 กองร้อย และทหารสื่อสาร 1 กองพัน ซึ่งตามหลักแล้วสามารถจัดก าลังเป็นกรมผสม (ทหารราบ 3 
กองพันกับทหารปืนใหญ่ 1 กองพัน) ได้เพียง 1-2 กรมเท่านั้น แต่กองทัพอีสานกลับสามารถจัดก าลัง
รบได้ถึง 3 กองพลสนาม 
 

4.2.2 ปัญหาการจัดกองทัพในช่วงสงคราม 
 สงครามพิพาทดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศสจบลงด้วยชัยชนะของกองทัพไทย แม้ว่า
ส่วนหนึ่งของชัยชนะจะมาจากการเสนอตัวเข้าไกล่เกลี่ยของญี่ปุ่นท าให้สงครามไม่ยืดเยื้อกินเวลาเพียง
ประมาณ 2 เดือน อย่างไรก็ตาม การท าสงครามกับอินโดจีนฝรั่งเศสในครั้งนั้นถือเป็นบททดสอบแรก
ของกองทัพไทยภายหลังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่หลังเหตุการณ์กบฎบวรเดช และ
การที่เป็นสงครามครั้งแรกย่อมจะต้องเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างท าการรบเป็นธรรมดา ซึ่งในบันทึกของ
จอมพลผิน ชุณหะวัณ อดีตรองแม่ทัพอีสานและผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 3 ได้อธิบายถึงปัญหา
การขยายก าลังรบของกองทัพอีสานซึ่งสรุปเป็น 2 ข้อ คือ295 

4.2.2.1 การขยายก าลังรบที่ใหญ่เกินไป  
เพราะก าลังทหารในมณฑลทหารบกที่ 3 มีเพียงทหารราบ 4 กองพัน 

ทหารปืนใหญ่ 2 กองพัน ทหารม้า 2 กองพันกับ 1 กองร้อย และทหารสื่อสาร 1 กองพันเท่านั้น แต่
ได้รับค าสั่งจากกองทัพบกให้ขยายก าลังรบออกเป็น 1 กองทัพสนามกับ 3 กองพลสนาม คือกองทัพ
อีสาน กองพลสุรินทร์ กองพลอุบล และกองพลอุดร ซึ่งแน่นอนว่าก าลังพลทั้งประจ าการและกองหนุน
ทั้งหมดของมณฑลทหารบกท่ี 3 ไม่เพียงพอในการบรรจุตามอัตราก าลังรบที่ขยายขึ้นได้ จึงจ าเป็นต้อง
ใช้ก าลังทหารจากหน่วยอ่ืนเข้ามารวมให้เต็มอัตรา ซึ่งกองทัพอีสานนอกจากจะใช้ก าลังทหารของ
มณฑลทหารบกที่ 3 แล้ว ยังใช้ก าลังทหารจากกรุงเทพฯ มารวมด้วย ส่งผลให้เกิดปัญหาขัดข้องหลาย
อย่างในการรบ เนื่องจากทหารของมณฑลทหารบกที่ 3 กับทหารจากกรุงเทพฯ ไม่เคยซ้อมรบด้วยกัน
แม้แต่แต่ครั้งเดียว และปัญหาส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือก าลังทหารจากกรุงเทพฯ ทั้งผู้บัญชาการกองพล 

                                           
295 ดูเพิ่มเติม อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ จอมพลผิน ชุณหะวัณ, 44-45. 
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เสนาธิการกองพล ผู้บังคับกองพัน และพลทหารไม่เคยท าการรบในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
และไม่เคยเห็นภูมิประเทศในพ้ืนที่นี้มาก่อน 

4.2.2.2 ความไม่พร้อมของฝ่ายสนับสนุนการรบ  
โครงสร้างมณฑลทหารบกไม่ได้จัดเป็นโครงสร้างกองพลเหมือนในสมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ท าให้ไม่มีหน่วยสนับสนุนการรบตามอัตรา การสนับสนุนจากกองทัพบกใน
ส่วนของฝ่ายสนับสนุนการรบอย่างหน่วยพลาธิการหรือเสนารักษ์ ถูกส่งมาเพียงนายทหารที่เป็นผู้
บังคับหน่วยไม่มีนายทหารในบังคับบัญชาหรือทหารลูกมือ ต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้จัดเจ้าหน้าที่พลเรือนมาช่วย  

นอกจากนี้ในบันทึกของพล.อ.หลวงชาญชิดชิงชัย อดีตผู้ช่วยพลาธิการทหารบก
และอดีตเจ้ากรมการเงินทหารบกได้กล่าวถึงปัญหาในการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพบก เนื่องจากกรม
เสนาธิการทหารบกไม่ได้เตรียมแผนส าหรับการส่งก าลังบ ารุงในยามสงคราม ท าให้กรมพลาธิการ
ทหารบกต้องตั้งคลัง (เสบียงและกระสุน) ที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางในการส่งก าลังบ ารุงไปยังที่ตั้งคลัง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา สุรินทร์ และอุบลราชธานี เพ่ือส่งล าเลียง
ต่อไปยังคลังที่ด่านปอยเปต296 

จากบันทึกของนายทหาร 2 ท่านที่มีประสบการณ์ตรงในสงครามพิพาทดินแดน
อินโดจีนฝรั่งเศส ท าให้เห็นถึงความไม่พร้อมในการรบของกองทัพบกไทย แม้ว่าจะได้รับการปรับปรุง
ในด้านต่างๆ ทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และก าลังพล แต่เมื่อต้องปฏิบัติการรบจริงกลับไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่ไม่มีการซ้อมรบหรือการฝึกเข้าสนามยุทธร่วมกันระหว่างหน่วย
ทหารต่างๆ ภายในกองทัพ297 และการวางแผนการรบและการส่งก าลังบ ารุงที่ไม่รัดกุม 
   
       4.2.3 การจัดก าลังรบหลังสงครามพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส 
 ภายหลังสงครามพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสจบลง การจัดก าลังรบของกองทัพบกได้
คงการจัดก าลังเป็นกองพลที่ 1-5 แทนมณฑลทหารบก เนื่องจากเป็นช่วงหลังสงครามสิ้นสุดใหม่ๆ 
และด้วยสถานการณ์สงครามที่ก าลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในยุโรป ต่อมาในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2484 กองทัพบกได้มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่อีกครั้งและเป็นครั้งที่ 7 ในรอบ 8 ปี มีการขยายก าลัง
ทหารฝ่ายรบเพ่ิมเป็น 7 หน่วย โดยรัฐบาลคณะราษฎรได้มีมติให้จัดตั้งมณฑลทหารบกที่ 6 เพ่ิมอีก

                                           
296 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลเอก หลวงชาญชิดชิงชัย ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัด

เทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2522 (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2522), ไม่มีเลขหน้า 
297 พระอินทร์สรศัลย์, กองทัพบกของเรา, 11. 
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หนึ่งมณฑลให้ขึ้นตรงต่อกองทัพบก298 เพ่ือเป็นกองพลที่ 6 รับผิดชอบและบังคับบัญชาหน่วยทหาร 8 
กองพันที่ตั้งขึ้นใหมใ่นจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้ เมื่อ พ.ศ. 2483 โดยมีกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 
6 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2484 ไดม้ีการจัดตั้งมณฑลทหารบกที่ 6 
ขึ้นอย่างเร่งด่วนภายหลังสงครามพิพาทดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศสจบลงเพียง 3 เดือน เนื่องจากรัฐบาล
ได้ตั้งหน่วยทหารขึ้นในพ้ืนที่ภาคใต้ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2483 และให้หน่วยทหารในภาคใต้
ทั้งหมดขึ้นตรงกับมณฑลทหารบกที่ 5 ที่มีกองบัญชาการอยู่ที่ราชบุรี หากพิจารณาระยะทางระหว่าง
กองบัญชาการกับหน่วยทหารที่ตั้งอยู่ไกลสุดคือปัตตานี นับว่ามีระยะทางไกลมากและไม่สะดวกในการ
บังคับบัญชาเมื่อต้องมีการขยายก าลังขึ้นเป็นกองทัพหรือกองพล หรือในแง่หนึ่งเป็นการเตรียมการ
ป้องกันการถูกรุกรานจากทางทะเล ซึ่งรัฐบาลคณะราษฎรได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับการ
ป้องกันพ้ืนที่ภาคใต้ จะเห็นว่ามีการตั้งหน่วยทหารถึง 8 กองพัน เมื่อเทียบกับพ้ืนที่รับผิดชอบแล้ว
นับว่ามีก าลังมากกว่าทุกมณฑลทหารบกที่ตั้งขึ้นมาก่อน 
 นอกจากนี้ในกองพลที่ 3 นครราชสีมาได้มีการจัดตั้งหน่วยทหารเพ่ิมในจังหวัด
ทหารบกอุบลราชธานี เนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในการป้องกันการรุกรานจากฝรั่งอินโดจีน
ฝรั่งเศส กองทัพบกได้มีค าสั่งให้ตั้งหน่วยทหารราบ 1 กรม เพ่ิมเติมจากกองพันทหารม้าที่ 3 ที่มีอยู่
เดิม และรวมหน่วยทหารทั้งหมดตั้งเป็นกรมทหารราบที่ 9 มีหน่วยขึ้นตรง 4 หน่วย ได้แก่ กองพัน
ทหารราบที่ 25-26 และ 27 และกองพันทหารม้าที่ 3299 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
298 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รายงานการประชุมคณะกรรมการราษฎรครั้งที่ 26/2484, เรื่องร่าง 

พรก.จัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม (14 พฤษภาคม 2484). 
299 ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.หลวงราชเสนีย์ ฌาปนกิจสถานกองทัพบก วัดโสมนัส

วิหาร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 (พระนคร: อรุณการพิมพ์, 2503), ไม่มีเลขหน้า 
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ภาพที่ 4.9 โครงสร้างกองทัพบก พ.ศ. 2484 , ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา ,“พระราชกฤษฎีกาจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 10) ,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/698.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561). 
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4.3 การจัดก าลังรบในมหาสงครามเอเชียบูรพา 
 
 การด าเนินนโยบายขยายอิทธิพลในทวีปเอเชียของประเทศญี่ปุ่นด้วยการบุกเข้ายึด
ครองแมนจูเรียเมื่อปี พ.ศ. 2476 และท าสงครามกับประเทศจีนเมื่อปี พ.ศ. 2480 ได้สร้างความไม่
พอใจให้บรรดาประเทศมหาอ านาจที่มีอิทธิพลในเอเชียขณะนั้น คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน และ 
เนเธอร์แลนด์ ซึ่งบรรดาประเทศมหาอ านาจเหล่านี้ได้ร่วมมือกันปิดล้อมญี่ปุ่นทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้
ญี่ปุ่นเกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบและเสบียงอาหาร300 ดังนั้น ญี่ปุ่นจ าเป็นต้องผ่าแนวล้อมของทั้ง 4 
ประเทศมหาอ านาจด้วยการสร้างอ านาจถ่วงดุลกับประเทศมหาอ านาจในเอเชีย และญี่ปุ่นได้ฉวย
โอกาสในช่วงที่ประเทศเจ้าอาณานิคมในยุโรปอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสก าลังท าสงครามกับเยอรมัน
และอิตาลีเข้ารุกรานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ซึ่งญีปุ่นได้ร่วมท าสัญญาไตรภาคีกับเยอรมัน
และอิตาลี (Rome-Berlin-Tokyo Axis) เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2483301 
 แผนการยกก าลังทหารเข้ารุกรานและขยายอ านาจลงไปทางใต้ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และแปซิฟิกของกองทัพญีปุ่นมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่ประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเดียวที่รักษาเอกราชไว้ได้และต้ังอยู่ศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งล้อมรอบไปด้วย
ประเทศอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส การที่ญี่ปุ่นจะเข้าโจมตีประเทศอาณานิคมเหล่านี้โดยตรง
ถือเป็นเรื่องยากเพราะจะถูกตั้งรับอย่างเหนียวแน่น ดังนั้น การยกก าลังทหารผ่านประเทศไทยเพ่ือเข้า
โจมตีพม่า อินเดีย มลายู และสิงคโปร์จึงเป็นหนทางท่ีดีที่สุด302  
 ภายหลังชัยชนะในสงครามพิพาทดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศสเพียงไม่ถึงปี ในช่วงปลายปี 
พ.ศ. 2484 กองก าลังทหารญี่ปุ่นได้ยกก าลังทหารเข้าสู่ประเทศไทย และท้ายที่สุดรัฐบาลไทยได้ตกลง
เป็นพันธมิตรร่วมรบกับกองทัพญี่ปุ่นและต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2485 รัฐบาลไทยได้ประกาศ
สงครามกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรท าให้ประเทศไทยต้องเข้าสู่ภาวะสงครามอีกครั้ง ในการร่วมเป็น
พันธมิตรกับกองทัพญี่ปุ่นนั้น รัฐบาลไทยถูกบีบบังคับให้ต้องใช้ก าลังทหารให้เป็นประโยชน์กับการ

                                           
300 แผนปิดล้อมญี่ปุ่นทางเศรษฐกิจของ 4 ประเทศมหาอ านาจ เรียกว่าแผน “แนว A.B.C.D.) ” A คือ 

สหรัฐอเมริกา B คือ อังกฤษ C คือ จีน และ D คือ เนเธอแลนด์ ดูเพิ่มเติม สมโชค สวัสดิรักษ์, “ความสัมพันธ์ทาง
ทหารระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพา พ.ศ. 2484-2488,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), 13. 

301 ดิเรก ชัยนาม, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (พระนคร: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2511) 
89-90. 

302 ธานี สุขเกษม, 42. 
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ปฏิบัติการรบของกองทัพญี่ปุ่น โดยให้เคลื่อนก าลังทหารของกองทัพบกไทยเข้าไปยึดเชียงตุงเพ่ือเป็น
ฝ่ายรักษาแนวเขตด้านพม่าซึ่งเป็นดินแดนที่อังกฤษปกครองอยู่ 
 ในการเป็นพันธมิตรร่วมรบกับญี่ปุ่นของรัฐบาลไทยได้มีการลงนามในหลักการร่วมยุทธ
ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2484 มีสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับกองทัพบกไทย คือ
ให้กองทัพบกไทยรับผิดชอบในการยกก าลังเข้ายึดชายแดนไทย-พม่า พร้อมทั้งรักษาชายฝั่งทะเลทาง
ทิศตะวันตกในภาคใต้ของประเทศไทยให้มั่นคง303 ต่อมาในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2484 รัฐบาลไทย
กับรัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการที่เรียกว่า “กติกาสัญญาพันธ
ไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น” ซึ่งได้จัดพิธีการลงนามในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม304  
 ผลจากการร่วมลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรท าให้กองทัพไทยต้องจัดเตรียมก าลังรบ
อย่างเร่งรีบแม้ว่ากองทัพไทยเพ่ิงเสร็จจากสงครามได้เพียง 7 เดือนเท่านั้น ยุทโธปกรณ์ของหน่วย
ทหารหลายหน่วยอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมของกรมช่างแสงทหารบก แต่ด้วยการบีบบังคับจาก
กองทัพญี่ปุ่นท าให้กองทัพไทยต้องรีบด าเนินการจัดกองทัพ โดยแบ่งก าลังออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 
กองทัพพายัพ กองหนุนทั่วไป และหน่วยรักษาดินแดนและคมนาคม ส่วนกองบัญชาการของกองทัพ
พายัพตั้งอยู่ที่จังหวัดล าปาง305   
 การจัดโครงสร้างและการบังคับบัญชาของกองทัพพายัพ ได้แต่งตั้งให้ พล.ท.หลวงเสรี
เริงฤทธิ์ เป็นแม่ทัพ ส่วนกองบัญชาการกองทัพพายัพตั้งที่สถานกงศุลอังกฤษ จังหวัดล าปาง ต่อมาจึง
เคลื่อนย้ายไปตั้งที่ส านักงานยาสูบ จังหวัดเชียงราย ส าหรับการวางก าลังรบในขั้นแรก ดังนี้306 

กองพลที่ 2  พลตรีหลวงไพรีระย่อเดช เป็นผู้บัญชาการ ตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ 
กองพลที่ 3  พลตรีผิน ชุณหะวัณ  เป็นผู้บัญชาการ ตั้งที่จังหวัดเชียงราย 
กองพลที่ 4  พลตรีหลวงหาญสงคราม  เป็นผู้บัญชาการ ตั้งที่จังหวัดเชียงราย 
กองพลทหารม้า  พันเอกทวน วิชัยขัทคะ  เป็นผู้บัญชาการ ตั้งที่จังหวัดเชียงราย 

                                           
303 สมโชค สวัสดิรักษ์, 46. 
304 กรมโฆษณาการ, กติกาสัญญาพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น (พระนคร: พานิชศุภผล, 

2484), ก. 
305 ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พระนคร: ธนะการพิมพ์, 2507), 

59. 
306 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก หลวงสุทธิสารรณกรณ, 110. 
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  ในการเคลื่อนก าลังรบมีกองพลที่ 4 เป็นกองพลแนวหน้า มีหน่วยขึ้นตรง คือกรมทหาร
ราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารม้าที่ 12 (โอน
ให้กองพลที่ 3 ก่อนเข้าตี) กรมทหารช่างที่ 2 กองร้อยรถถัง 1 กองร้อย307 
 ภารกิจของกองทัพบกไทยที่ได้รับมอบหมายจากการเป็นพันธมิตรร่วมรบกับกองทัพ
ญี่ปุ่น คือการยกก าลังทหารรุกเข้าไปในแคว้นสหรัฐไทยเดิม (ไทยใหญ่) แล้วรุกเข้าไปในพ้ืนที่ตอน
เหนือสุดของแคว้นสหรัฐไทยเดิม308 เนื่องจากกองทัพญี่ปุ่นต้องการให้กองทัพไทยเป็นปีกขวาป้องกัน
ข้าศึกในแนวหลังของกองทัพญี่ปุ่นในพม่า309 เพราะในช่วงต้นปี พ.ศ. 2485 กองทัพจีนภายใต้การน า
ของจอมพลเจียง ไคเช็ค ได้รุกเข้ายึดแคว้นไทยเดิมเอาไว้ เมื่อกองทัพญี่ปุ่นต้องรุกเข้าไปในดินแดน
พม่าจนถึงชายแดนอินเดีย แนวหลังของกองทัพญี่ปุ่นจะกลายเป็นจุดอ่อนให้กองก าลังทหารอังกฤษ
และกองก าลังทหารจีนสามารถเข้าโจมตีแนวหลังของกองทัพญี่ปุ่นได้ 
 ในการเคลื่อนก าลังพลของกองทัพพายัพไปยังเมืองเชียงตุง ต้องประสบปัญหาเดียวกัน
กับในตอนสงครามพิพาทดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศส คือความไม่พร้อมของฝ่ายสนับสนุนการรบ ซึ่งใน
สงครามมหาเอเชียบูรพาจะย้ าแย่กว่า เนื่องจากเป็นการเคลื่อนก าลังพลเป็นระยะทางไกลผ่านภูมิ
ประเทศที่เป็นป่าเขาและสภาพอากาศที่แปรปรวน ท าให้ทหารบางส่วนในกองทัพล้มป่วยลงจากการ
ขาดเครื่องหุงห่มและยารักษาโรค ในบันทึกส่วนตัวของพล.ต.เวก เชี่ยวเวชได้สะท้อนถึงปัญหาความ
ขาดแคลนของกองทัพในการดูแลก าลังพล 
 “...การเคลื่อนที่ของหน่วยทหาร ร.9 จากเมืองพยาคไปยังเมืองยอง ตามค าสั่งกองพลที่ 

3 ครั้งนี้ ทหารต้องบอบช้ าในการเคลื่อนที่เป็นมากโดยเหตุแห่งธรรมชาติ เป็นเหตุให้เกิด
การเจ็บป่วย...ทั้งนี้เนื่องด้วยฝนตกติดๆ กันหลายวัน ทหารต้องเปียกฝน และโดยที่
ทหารได้รับจ่ายเสื้อผ้าและเครื่องแบบไปเพียงชุดเดียว...สภาพของเมืองยองในวันแรกๆ 
ที่ได้มาถึง และรับหน้าที่จาก ผบ.ร.3 และ ผบ.ร.13 นั้น ได้เห็นแต่สภาพที่น่าสลดใจ...ได้
เห็นภาพทหารก าลังจับไข้บ้าง ส่างไข้แล้วบ้าง นอนพักอยู่ โดยทั่วไปแทบทุกบ้าน...ขาด
ทั้งยาและขาดทั้งเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล ยิ่งกว่านั้นก าลังตายไปวันละ 1-2 คนทุกวัน
...”310 

                                           
307 เรื่องเดียวกัน 
308 สมโชค สวัสดิรักษ์, 70. 
309 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก หลวงสุทธิสารรณกรณ, 109. 
310 ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.หลวงราชเสนีย์, ไม่มีเลขหน้า 
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 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2485 ก าลังทหารของกองพลที่ 3 ในบังคับบัญชาของพล.ต.ผิน 
ชุณหะวัณ ผู้บัญชาการกองพลที่ 3 ได้เคลื่อนก าลังเข้ายึดเมืองเชียงตุง แต่หลังจากนั้นไม่นานทหาร
จ านวนมากเริ่มล้มป่วยด้วยโรคมาลาเรียและโรคบิดกว่าร้อย 30 ของทหารทั้งกองพล จนผู้บัญชาการ
กองพลที่ 3 ต้องส่งโทรเลขขอความช่วยเหลือไปยังกองบัญชาการกองทัพพายัพ เพ่ือให้ส่งยาและ
เวชภัณฑ์มาให้ทหารที่เชียงตุง แต่การขนส่งยามาที่เชียงตุงเป็นไปด้วยความยากล าบากและล้าช้าจน
ท าให้ทหารล้มป่วยเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 50 ของทหารทั้งกองพล311 
 การคงก าลังทหารในการยึดเมืองเชียงตุงของกองพลที่ 3 เป็นไปด้วยความยากล าบาก 
เพราะนอกจากทหารจะต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนเสบียง
และเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งในการเคลื่อนก าลังของกองพลที่ 3 จากจังหัดนครราชสีมาไปยังจังหวัดล าปาง 
ทหารแต่ละคนได้รับแจกเครื่องแต่งกายเพียงชุดเดียว เนื่องจากในช่วงสงครามอินโดจีนได้มีการเบิก
เครื่องแต่งกายจนหมดคลัง312  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.10 กองทหารไทยเดินผ่านประตูชัยนครเชียงตุง, ที่มา: ศรีกรุง, 6 กันยายน 2485, 1. 

                                           
311 ดูเพิ่มเติม อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ จอมพลผิน ชุณหะวัณ, 63-64. 
312 เรื่องเดียวกัน, 66-67. 
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 ในช่วงปี พ.ศ. 2487 กองทัพญี่ปุ่นที่ตั้งก าลังอยู่ทางตอนเหนือของพม่าและตอนเหนือ
ของสหรัฐไทยเดิม ถูกกองทัพจีนสัมพันธมิตรเข้าตีจนต้องถอนก าลังทหารกลับเข้ามาตั้งในดินแดนไทย
เพ่ือใช้เป็นฐานตั้งรับ เมื่อกองทัพญี่ปุ่นถอนก าลังมาตั้งในดินแดนไทยทางภาคเหนือมากขึ้น จอมพล ป.
พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ออกค าสั่งให้ก าลังทหารในกองทัพพายัพ
คือกองพลที่ 2 และกองพลที่ 3 ที่ตั้งก าลงขัดตราทัพอยู่ที่เมืองเชียงตุงถอนก าลังกลับเข้ามาที่เดิมใน
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และล าปาง เป็นอันสิ้นสุดการรบนอกประเทศของกองทัพบกไทย313 
 

4.3.1 การจัดก าลังรบช่วงปลายสงคราม 
 การจัดก าลังรบของกองทัพบกภายหลังการท าสัญญาร่วมรบกับกองทัพญี่ปุ่นเมื่อ
ปลาย พ.ศ. 2484 ได้ใช้วิธีการแบ่งก าลังเป็น 2 ส่วน คือกองทัพพายัพและหน่วยรักษาดินแดนและ
คมนาคม ซ่ึงหน่วยรักษาดินแดนและคมนาคมนอกจากจะดูแลเขตภายในประเทศแล้ว ยังค่อยป้องกัน
กองทัพญี่ปุ่นไม่ให้หันกลับมาโจมตีรัฐบาลไทยได้314 ซึ่งหน่วยรักษาดินแดนและคมนาคมมีก าลังทหาร
ของกองพลที่ 1 (กรุงเทพฯ) กองพลที่ 5 (ราชบุรี) และกองพลที่ 6 (นครศรีธรรมราช) 
 ช่วงปลาย พ.ศ. 2485 จอมพล ป.พิบูลสงครามได้เตรียมการจะย้ายหน่วยราชการ
ส าคัญไปตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากกรุงเทพฯ อยู่ในสภาวะสงครามจากการถูกโจมตีอย่าง
หนักจากฝ่ายสัมพันธมิตร เมื่อรัฐบาลเริ่มย้ายหน่วยราชการส าคัญไปจังหวัดเพชรบูรณ์ กองทัพบกได้
ตั้งกองพลที่ 7 ขึ้นเพ่ือเป็น กองก าลังในการปกป้องจังหวัดเพชรบูรณ์ มีกองบัญชาการกองพลตั้ งอยู่ที่
ต าบลบัวชุม อ าเภอไชยบาดาล จังหวัดลพบุรี315 
 ในช่วงปลาย พ.ศ. 2488 กองทัพญี่ปุ่นที่อยู่ในสภาพใกล้จะแพ้สงครามได้เริ่มถอน
ก าลังทหารออกจากประเทศข้างเคียงกลับเข้ามาในประเทศไทย เพ่ือที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานใน
การตั้งรับการโจมตีของทหารฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งรัฐบาลไทยเมื่อทราบแผนการดังกล่าวของกองทัพ
ญี่ปุ่นจึงได้วางแผนต่อต้านด้วยการรวบรวมก าลังขึ้นจากเขตภายใน จัดตั้งกองทัพที่ 2 ขึ้นเป็นการด่วน 

                                           
313 ปศ.ยก.กห.กองทัพพายัพ สธ.3 ที่ 1083/3646 เรื่องแผนด าเนินงานในระวางการขัดตราทัพ ลงวันที่ 

10 มิถุนายน 2485 อ้างถึงใน สมโชค สวัสดิรักษ์ , “ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในสงครามมหา
เอเชียบูรพา พ.ศ. 2484-2488,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), 87. 

314 พระอินทร์สรศัลย์, กองทัพบกของเรา, 13. 
315 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีหลวงวีรวัฒนโยธิน (วีรวัฒน์ วีรวัฒนโยธิน) ณ ฌาปนสถาน

กองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันอังคารที่ 28 มกราคม 2512 (พระนคร: โรงพิมพ์การรถไฟฯ, 2512), 23. 
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โดยจัดกองพลที่ 7 เป็นก าลังหลัก และใช้มณฑลทหารบกที่ 3 นครราชสีมาเป็นฐานและศูนย์ในการ
ปรับปรุงก าลัง316 
 
 4.3.2 ปัญหาการปลดทหารออกจากประจ าการ 
  เมื่อกองทัพญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามในช่วงปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2488 
กองทัพสนามและหน่วยทหารต่างๆ ของกองทัพบกไทยยังตั้งอยู่ที่เดิมเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่าย 
สัมพันธมิตรในภารกิจต่างๆ ตามที่ได้ร้องขอ ต่อมาได้มีค าสั่งจากกระทรวงกลาโหมให้ปลดทหาร
กองหนุนออกจากประจ าการ และเป็นการสั่งปลดในช่วงที่กองทัพสนามยังไม่ได้ถูกยุบ ซึ่งเหตุการณ์ดัง
กล่านี้ได้สร้างความคับแค้นใจให้กับทหารเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่มองว่าเป็นการปลดประจ าการที่
ไม่เป็นไปตามหลักการ คือปลดทหารในสนามแทนที่จะปลดเมื่อทหารกลับเข้าที่ตั้งปกติ  ซึ่งปัญหาการ
ปลดทหารหลังสงครามได้รับการชี้แจงจากพล.อ.หลวงชาญชิดชิงชัย อดีตเจ้ากรมการเงินทหารบกซึ่ง
รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินให้กับทหารที่ถูกปลดว่า 
  “สภากลาโหมตกลงในหลักการให้ถอนทหารกลับเข้าที่ตั้งปกติโดยทางรถไฟ แล้ว

ปลดทหารที่ระดมเข้ามาออกจากประจ าการกลับภูมิล าเนาได้ และให้กรมการเงิน
ทหารบกหาเงินเพ่ือจ่ายให้ทหารที่จะปลดคนละ 3 เดือน แต่แม่ทัพสนามเข้าใจ
ผิด จึงไปบอกบรรดาทหารว่าเขาปลดพวกเราให้กลับบ้านได้แล้ว แล้วแม่ทัพก็ยก
กองบัญชาการกองทัพกลับและทหารอยู่กันตามล าพัง ซึ่งอาจท าให้กองทหาร
กลายเป็นกองโจรได้ จึงขอให้ทางเขตภายในจังหวัดตั้งกองบัญชาการกองทัพ
ขึ้นมาใหม่เพ่ือไปอ านวยการกลับของทหารกลับเข้าที่ปกติ แต่บังเอิญขณะที่มีการ
ถอนก าลังทหารกลับเข้าที่พักปกติ กองทัพญี่ปุ่นได้แตกทัพจากพม่ากลับมาจะขึ้น
รถไฟที่จังหวัดนครสวรรค์และพิษณุโลก ท าให้เกิดคับคั่งกันขึ้น ทางเขตภายในจึง
สั่งให้ฝ่ายเรารออยู่ให้กองทัพญี่ปุ่นกลับก่อนเพ่ือจะให้เขาถอนทหารกลับประเทศ
ญี่ปุ่นโดยด่วน ไม่ให้มาซ้ าซ้อนกับก าลังทหารของอังกฤษฝ่ายสัมพันธมิตร ที่จะ
เข้ายึดครองประเทศไทย เป็นการป้องกันมิให้เกิดการรบกันขึ้นอีกภายในประเทศ
ก่อนที่ทหารจะกลับเข้าที่ตั้งปกติ ได้มีการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี รัฐมนตรี
ด าริจะสั่งยุบก าลังหน่วยทหารให้น้อยลงจากอัตราปกติ แต่สุดท้ายก็คงไว้ตาม
อัตราปกต”ิ317 

                                           
316 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก จิร วิชิตสงคราม, 39-40. 
317 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลเอก หลวงชาญชิดชิงชัย, ไม่มีเลขหน้า 
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 จากค าชี้แจงดังกล่าวของพล.อ.หลวงชาญชิดชิงชัย การสั่งปลดทหารในสนาม
น่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือความเข้าใจผิดของผู้บังคับบัญชาทหารในสนาม มากกว่าความตั้งใจของรัฐบาล 
เพราะในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ทหารญี่ปุนจ านวนมากถูกปลดอาวุธและรอถูกส่งตัวกลับประเทศ และ
รัฐบาลไทยต้องการที่จะส่งทหารญี่ปุ่นกลับประเทศให้เร็วที่สุด เนื่องจากเกรงจะเกิดความวุ่นวายขึ้น
ระหว่างทหารญี่ปุ่นกับคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งหากพิจารณาสถิติของทหารที่ถูกปลดประจ าการ
หลังสงครามจะพบว่ามีเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับทหารที่ประจ าการอยู่ 
 
ตารางที่ 4.5 จ านวนนายทหารและนายสิบถูกปลดหลังสงคราม 

รายการ 
จ านวนรวมทั้งกระทรวงฯ  

(นาย) 

จ านวนที่ถูกปลด 

(นาย) 
คิดเป็นร้อยละ 

นายพล 81 11 13.5 

นายพัน 1,035 303 29.3 

นายร้อย 3,845 1,455 37.8 

จ่านายสิบ 2,577 730 28.7 

นายสิบ 24,544 3,905 15.9 

ที่มา: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก จิร วิชิตสงคราม ม.ป.ช. , ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ เมรุหน้า
พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2522 (กรุงเทพฯ: ด ารงการ
พิมพ์ ,2522), 245-246. 
 
4.4 สรุป 
 การปรับปรุงกองทัพบกของรัฐบาลคณะราษฎรตลอดระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 
2477-2483 ได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านโครงสร้าง อาวุธยุทโธปกรณ์ และก าลังพล เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของกองทัพบกในการป้องกันประเทศ ซึ่งความก้าวหน้าในการสร้างกองทัพบกของ
คณะราษฎรส่วนหนึ่งเป็นผลจากการสร้างกระแสชาตินิยม-ทหารนิยมให้เกิดขึ้นทั้งในสังคมทหารและ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงความพยายามในการสร้างกองทัพให้กลายเป็นผู้พิทักษ์เอกราชของชาติและ
รัฐธรรมนูญ ส่งผลให้กองทัพบกในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ได้รับความนิยมและการสนับสนุนอย่างมากจาก
ประชาชน  
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลาย พ.ศ. 2483 เมื่อกองทัพบกไทยได้น าก าลังรบท าสงคราม 
กับกองทัพอินโดจีนฝรั่งเศส แม้ว่าผลสุดท้ายกองทัพบกไทยจะเป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนั้นก็ตาม แต่
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ในด้านหนึ่งกองทัพบกต้องเผชิญกับปัญหาภายในมากมายที่เกิดขึ้นในระหว่างท าสงคราม ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาในการวางแผนการบและสนับสนุนการรบ การประสานงานระหว่างหน่วย การบังคับบัญชา 
และการขาดแคลนยุทธปัจจัย ซึ่งปัญหาดังกล่าวทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะไม่มีการซ้อมรบหรือการฝึกเข้า
สนามยุทธร่วมกันระหว่างหน่วยทหารต่างๆ ภายในกองทัพ ท าให้ผู้บังคับบัญชาและก าลังพลขาด
ความเข้าใจเมื่อต้องปฏิบัติการรบจริง ซึ่งต่อมาเมื่อกองทัพบกไทยเข้าร่วมรบในสงครามมหาเอเชีย
บูรพาในเวลาต่อเนื่องกัน ยิ่งเป็นการซ้ าเติมปัญหาเดิมของกองทัพที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
ส่งผลให้การปฏิบัติการรบของกองทัพไทยในสงครามมหาเอเชียบูรพาต้องตกอยู่ในสภาวะที่ ย่ าแย่ จน
น าไปสู่ความตกต่ าของกองทัพไทยในช่วงปลายของสงคราม       
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บทที่ 5 
สรุป 

 
 การปรับปรุงกองทัพบกของคณะราษฎรในช่วง พ.ศ. 2475-2490 มีเป้าหมายแตกต่าง
กันตามข้อจ ากัดหรือสถานการณ์ทางการเมืองที่ต้องเผชิญในขณะนั้น ส่งผลให้รูปแบบการจัดกองทัพมี
ความแตกต่างกันตามไปด้วย เพ่ือให้คณะราษฎรสามารถควบคุมอ านาจกองทัพและใช้กองทัพเป็น
เครื่องมือในการรักษาความมั่นคงของระบอบการปกครองใหม่และคณะราษฎร ซึ่งในช่วงเวลา 15 ปี 
ที่คณะราษฎรครองอ านาจทางการเมืองได้เผชิญกับเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองหลายครั้งที่ล้วนแต่
ส่งผลต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการปรับปรุงกองทัพบกในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ  
 ภายหลังการปฏิวัติสยาม คณะราษฎรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพ
เป็นหลัก เนื่องจากข้อจ ากัดด้านสถานะของคณะราษฎรซึ่งเป็นนายทหารระดับกลางในกองทัพบกและ
มียศสูงสุดเพียง พ.อ.ท าให้ไม่สามารถควบคุมอ านาจและบังคับบัญชาทหารในกองทัพตามโครงสร้าง
แบบเดิมได้ คณะราษฎรจึงใช้การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพเพ่ือลดขนาดกองทัพให้เล็กลง และรวม
ศูนย์อ านาจการบังคับบัญชาทหารทั้งหมดเข้าสู่กองทัพบกส่วนกลาง เพ่ือให้คณะราษฎรสามารถ
ควบคุมอ านาจกองทัพได้อย่างเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ในการควบคุมอ านาจด้านบริหารของกองทัพ 
คณะราษฎรได้ตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหมขึ้นเพ่ือเป็นช่องทางลัดในการควบคุมอ านาจกองทัพโดย
ที่คณะราษฎรไม่ต้องอยู่ในต าแหน่งระดับสูงในกระทรวงกลาโหม เพราะคณะกรรมการกลางกลาโหมมี
อ านาจอิสระในการก าหนดและพิจารณาราชการส าคัญของกองทัพทั้งหมด  
   การเกิดเหตุการณ์กบฎบวรเดชในปลาย พ.ศ. 2476 แม้ด้านหนึ่งจะเป็นผลมาจากการ
ปรับปรุงกองทัพของคณะราษฎรหลังการปฏิวัติสยามที่กลายเป็นฉนวนความแตกแยกของทหารใน
กองทัพ แต่ด้านหนึ่งกลับเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นใหม่ในกองทัพ เนื่องจาก
ชัยชนะของรัฐบาลในการปราบกบฎมีส่วนท าให้คณะราษฎรมีความชอบธรรมทางการเมืองเพ่ิมขึ้น ใน
ฐานะผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญและรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และที่ส าคัญช่วยให้ผู้น า
คณะราษฎรสามารถขึ้นสู่ต าแหน่งระดับสูงไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้คณะราษฎรสามารถก าหนดทิศทางในการสร้างกองทัพเพ่ือ
ตอบสนองกับเป้าทางการเมืองที่คณะราษฎรต้องการได้ 
 ในช่วงปลายทศวรรษ 2470 สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระดับโลกมีแนวโน้ม
สูงที่จะน าไปสู่การเกิดมหาสงครามขึ้นอีกครั้ง รัฐบาลคณะราษฎรจึงจ าเป็นต้องเร่งรีบในการปรับปรุง
กองทัพในทุกด้านเพ่ือให้กองทัพมีสภาพที่พร้อมต่อสภาวะสงคราม ท าให้ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้รัฐบาล
คณะราษฎรได้ด าเนินการปรับปรุงกองทัพทั้งในด้านโครงสร้าง ยุทโธปกรณ์ ยุทธปัจจัย และก าลังพล 
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ส่งผลให้กองทัพบกเกิดการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญทั้งในทาง
การเมืองและการพัฒนาประเทศ 
 การปรับปรุงกองทัพบกตลอดระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2477-2483 ได้รับการ
ทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยสงครามพิพาทดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศสและสงครามมหา
เอเชียบูรพา แม้ว่าในสงครามพิพาทดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศสจะจบลงด้วยชัยชนะของกองทัพไทย แต่
เป็นชัยชนะที่เต็มไปด้วยปัญหาภายในมากมายของกองทัพไทยที่เกิดขึ้นระหว่างสงคราม ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาการวางแผนการรบและสนับสนุนการรบ การประสานงานระหว่างหน่วย การบังคับบัญชา และ
การขาดแคลนยุทธปัจจัย ซึ่งปัญหาดังกล่าวทั้งหมดนี้นอกจากจะไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ยัง
กลายเป็นปัญหาเรื้อรังในการรบของกองทัพบกไทยในสงครามมหาเอเชียบูรพา  
 การเข้าเป็นพันธมิตรร่วมรบกับกองทัพญี่ปุ่นของกองทัพไทยนับเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญ
ของกองทัพไทย เนื่องจากเป็นการเข้าสู่สภาวะสงครามที่เร็วเกินไปและกองทัพยังอยู่ในสภาพที่ไม่
พร้อมในการรบ แต่ด้วยเงื่อนไขทางการเมืองในเวลานั้นที่ถูกบีบบังคับจากญี่ปุ่น ท าให้กองทัพไทยไม่
สามารถหลีกเลี่ยงในการเข้าสู่สงครามได้และต้องประสบกับปัญหาความไม่พร้อมรบที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างสงคราม แม้จะเป็นปัญหาเดิมที่เคยเกิดขึ้นในช่วงสงครามพิพาทดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศส แต่
การเข้าร่วมสงครามมหาเอเชียบูรพาของกองทัพไทยในครั้งนั้น เป็นการท าสงครามภายนอกประเทศ
และอยู่ห่างไกลจากประเทศตนเอง ผลจากปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นกับกองทัพไทยจึงมีความรุนแรงและ
เลวร้ายเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้กองทัพบกไทยตกอยู่ในสภาพที่
ตกต่ าและทรุดโทรมต่อเนื่องจนสิ้นสุดสงคราม 
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2491. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร,์ 2491. 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. 100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการ: วิวัฒนาการของอ านาจรัฐ และอ านาจ

การเมือง พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขและเพ่ิมเติม. กรุงเทพฯ: พี.เพรส, 2554. 
ดิเรก ชัยนาม. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. พระนคร: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2511. 
ถัด รัตนพันธุ์. ประมวลรัฐกิจ บรรยายหน้าที่ราชการของรัฐบาลสยาม. พระนคร: เดลิเมล์, 2472. 
แถมสุข นุ่มนนท์. ละครการเมือง 24 มิถุนายน 2475. กรุงเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตร์, 2545. 
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ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.หลวงศรานุชิต (สมบูรณ์ ศรานุชิต) ต.ช. ณ เมรุวัดเทพศิริ
นทราวาส วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522. กรุงเทพฯ: บัวหลวงการพิมพ์, 2522. 

ที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานของกรมยุทธศึกษาทหารบก . พระนคร: กรมยุทธศึกษาทหารบก, 
2484. 

ที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์ วันเสาร์ที่ 16 
มิถุนายน 2527 ณ เมรุ หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินราวาส . กรุงเทพฯ: กราฟิค
อาร์ต, 2527. 

ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพร้อยโท แก้ว บัววิรัตน์ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันอาทิตย์
ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2523. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2523. 

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์. พระนคร: ธนะการพิมพ์, 2507. 
ที่ระลึกในการพิธีฉลองและปฏิญาณตนต่อธงชยเฉลิมพล. พระนคร: ม.ป.พ., 2479. 
ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.หลวงราชเสนีย์ ฌาปนกิจสถานกองทัพบก วัดโสมนัส

วิหาร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503. พระนคร: อรุณการพิมพ์, 2503. 
ไทยในปัจจุบัน ที่ระลึกงานฉลองวันชาติ 2483. พระนคร: โรงพิมพ์พานิชศุภผล, 2483. 
ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ . 2475 และ 1 ปี หลังการปฏิวัติ . กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543. 
นรนิติ เศรษฐบุตร และ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. บันทึกพระยาทรงสุรเดช. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: แพร่

พิทยา, 2527. 
นายหนหวย [นามแฝง]. เจ้าฟ้าประชาธิปก: ราชันผู้นิราศ. กรุงเทพฯ: สัมพันธ์พาณิชย์, 2530. 
เนตร เขมะโยธิน. บันทึกเสนาธิการกิจในสนาม เล่ม 1. พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหารบก, 2489. 
เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน. ศึกษารัฐไทย ย้อนสภาวะไทยศึกษา. นนทบุรี: ส านักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, 2558. 
แบบฝึกทหารราบ 79 (บ.ฝ.ร.) เล่ม 1 ราชการสนาม. พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่, 2479. 
บุญเลอ เจริญพิภพ. ประมวญเหตุการณ์และภาพในการเปลี่ยนการปกครองของคณะราษฎร . พระ

นคร: ม.ป.พ., 2475. 
ประยูร ภมรมนตรี. ชีวิต 5 แผ่นดินของข้าพเจ้า. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2518. 
ประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์. รัฐสภาไทยในรอบสี่สิบสองปี (2475-2517). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช. 

ชุมนุมช่าง, 2517. 
ปั้น บุณยเกียรติ และ เฮง เล้ากระจาย. สยามรัฐ เปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินอย่างมีพระราชา   

ธิบดีใต้พระธรรมนูญการปกครอง ภาค 1. พระนคร: เดลิเมล์, 2475. 
ปรีดี พนมยงค์. ปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526. 
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เผ่า ศรียานนท์. “เหตุการณ์ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองและการชิงอ านาจระหว่างผู้ก่อการ ,” ใน 
เบื้องแรกประชาธิปไตย: บันทึกความทรงจ าของผู้อยู่ในเหตุการณ์สมัย พ.ศ. 2475-2500, 
206. กรุงเทพฯ: มิตรนภาการพิมพ์, 2516. 

พิมพ์ถวายสนองพระคุณในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ 
ณ พระเมรุวัดเบญจมบพิตร วันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2496. พระนคร: ประชาช่าง, 
2496. 

ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์. 111 ปี ฯพณฯ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา "เชษฐบุรุษ" 29 มีนาคม 
2541. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2542. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม. พระนคร: เดลิเมล์, 2475. 
รวบรวมค าแถลงการณ์และประกาศต่างๆ ซึ่งรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกาศแก่

ข้าราชการฝ่ายทหาร, พลเรือน และราษฎรทั่วไป. พระนคร: ศรีกรุง, 2476. 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. กองประวัติศาสตร์.  ประวัติศาสตร์เมืองนครนายก. กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ, 2539. 
วันกองทัพบก 25 มกราคม 2496. พระนคร: ม.ป.พ., 2496. 
ศรีสุ [นามแฝง]. รวมเรื่องกรุงเทพ ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์-พาณิชยการ. พระนคร: ปอหง, 2478. 
สาครคชเขตร,หลวง. เหตุสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและจดหมายเหตุฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี 

(พ.ศ.2436-2447). พระนคร: ไทยอักษรกิจ, 2483. 
สุจิต บุญบงการ. “อ านาจทางการเมืองของผู้น าทหารไทย ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจอมพล ป. พิบูล

สงครามกับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์,” ใน รักเมืองไทย: ภาคประวัติศาสตร์และการเมือง เล่ม 
1. บรรณาธิการโดย สมบัติ จันทรวงศ์และรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ , 97. กรุงเทพฯ: สมาคม
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2519.  

สุรชาติ บ ารุงสุข. ไตรสรณคมน์ทหาร รัฐประหาร และการเมืองไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันปรีดี พนมยงค์
, 2551. 

___________.  “ดุลอ านาจในการ เมือ งการปกครอง ไทย ,” ใน  Democracy 3 .5  เมื่ อลม
ประชาธิปไตยพัดหวน, 15. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2558. 

ส านักงานโฆษณาการ. สุนทรพจน์นายกรัฐมนตรี 24 มิถุนายน 2482. พระนคร: โรงพิมพ์พานิชศุภผล, 
2482. 

ส านักงานโฆษณาการ, แถลงการณ์ของรัฐบาล. พระนคร: ไทยเขษม, 2476. 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม. 120 ปี ศาลาว่าการกลาโหม. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับ

ลิชชิ่ง, 2549. 
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ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร . สมุดภาพสมาชิกรัฐสภา 2475-2502. พระนคร: ม.ป.พ., 
2502. 

ส ารวจ กาญจนสิทธิ์. ท.ส. เจ้าคุณทรงสุรเดช. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ประมวลสาส์น, ม.ป.ป. 
หลักสูตรการฝึกยุวชนทหาร. พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่, 2480. 
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ จอมพลผิน ชุณหะวัณ ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ วัดพระศรีมหาธาตุ 

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2516. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, 2516. 
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.พระอินทร์สรศัลย์ (สอาด แพ่งสภา) ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร 

วันที่ 23 มีนาคม 2518. พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2518. 
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.อ.ก าลาภ กาญจนสกุล ร.น. ณ เมรุวัดธาตุทอง วันที่ 12 

กันยายน พ.ศ. 2515. กรุงเทพฯ: กรุงเทพการพิมพ์, 2515. 
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลเอก เสริม ณ นคร ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. กรุงเทพฯ: ครอบครัวพล

เอก เสริม ณ นคร, 2553. 
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลโท หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์

, 2526. 
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.ท.จงกล ไกรฤกษ์. พระนคร: ศูนย์การพิมพ์, 2512. 
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพันเอก อมร อมรเสนีย์ ต.ม. ,ท.ช. (ทศ อัมรานนท์) ณ ฌาปน

สถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2516. กรุงเทพฯ: ธนิตการ
พิมพ์, 2516. 

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลจัตวา เกียรติ บุรกสิกร ท.ช. ,ท.ม. ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัด
โสมนัสวิหาร วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2534. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์, 2534. 

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลตรี ขุนเสนาทิพ (แสวง เทพาค า) ป.ม. ,ท.ช. ณ เมรุหลวงหน้า
พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 27 กรกฎาคม 2528 . กรุงเทพฯ: ไดมอน
เพรสการพิมพ์, 2524. 

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลตรีน้อม เกตุนุติ. พระนคร: ศูนย์การพิมพ์, 2513. 
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพล.อ.ไสว ไสวแสนยากร ม.ป.ช. ,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. 22 มีนาคม 2524. 

กรุงเทพฯ: หนึ่งเจ็ดการพิมพ์, 2524. 
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพล.อ.จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ม.ว.ม. ,ป.ช.,ท.จ.ว. 21 ธันวาคม 

2526 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ก.ท.ม.. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส โปรดักส์, 
2520. 
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อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ พลโท พระยาศักดาดุลยฤทธิ์ ม.ว.ม. , ป.ช. ณ เมรุหน้า
พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2517. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2517. 

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลโท สวัสดิ์ มักการุณ ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว. ณ วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 29 มกราคม 2529. กรุงเทพฯ: เอดิสัน 
เพรส โปรดักส์, 2520. 

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลเอก หลวงชาญชิดชิงชัย ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัด
เทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2522. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2522. 

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีหลวงวีรวัฒนโยธิน (วีรวัฒน์ วีรวัฒนโยธิน) ณ ฌาปนสถาน
กองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันอังคารที่ 28 มกราคม 2512. พระนคร: โรงพิมพ์การรถไฟฯ, 
2512. 

อนุสรณ์ 50 ปี ของโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก พฤษภาคม 2527. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2527. 
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“ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เรื่อง ฐานะการเงินของประเทศ,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/A/4.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ว่าด้วยจ านวนข้าราชการกระทรวงทบวงการต่างๆ ที่ต้องปลด
ออกจากราชการ,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/1230.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง นายทหารออกจากประจ าการ,” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/1343.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2561). 

“ประกาศ เรื่อง เลื่อนและย้ายนายทหารบก,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/D/10.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2561). 

“ประกาศย้ายและบรรจุนายทหาร,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/2620.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2561). 

“แจ้งความกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เรื่อง งบประมาณประจ า พ.ศ. 2474,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/D/4793.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“แจ้งความกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ค าแถลงการณ์ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2475,” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/316.PDF (สืบค้นเมื่อ วันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง เลื่อนย้ายและปลดนายทหารกับตั้งราชองครักษ์เวร,” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/D/4930.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2561). 

“พระธรรมนูญศาลทหารบก พ.ศ. 2465,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/905.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2559). 
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“พระบรมราชโองการ ประกาศรวมกระทรวงทหารเรือเข้ากับกระทรวงกลาโหม,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/A/394.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“พระบรมราชโองการ ประกาศจัดปันหน้าที่กระทรวงกลาโหม มหาดไทย,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2437/039/306.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2559). 

“พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกระทรวงทหารบก ทหารเรือ,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/A/47.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2559). 

“ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง นายทหารออกจากประจ าการ,” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/1343.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2561). 

“พระบรมราชโองการ ประกาศจัดระเบียบป้องกันอาณาจักร พ.ศ. 2475.” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/190.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2561). 

“พระบรมราชโองการประกาศก าหนดหน้าที่เสนาบดีและตั้งคณะกรรมการกลางกลาโหม พ.ศ. 
2475.” www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/209.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2559). 

“พระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2474,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/A/511.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2476,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/702.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2477,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/155.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 
มีนาคม 2561). 

“พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2477,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/43.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 
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“พระราชกฤษฎีกาจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2477,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/103.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2),” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2479/A/38.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 5),” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/A/153.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 6),” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/A/424.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 9),” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/714.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกรมเชื้อเพลิง ในท้องที่อ าเภอยาน
นาวาและอ าเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. 2482,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/A/2266.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ใน
ท้องที่อ าเภอบางเขน จังหวัดพระนคร พ.ศ. 2482,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/A/1094.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งกองเสบียงสัตว์ ในท้องที่อ าเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2483,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/590.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 
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“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งกองพันทหาร ในท้องที่อ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2483,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/575.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งกองพันทหาร ในท้องที่อ าเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2483,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/572.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ ใน
ท้องที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2483,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/584.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบกเพชรบุรี ใน
ท้องที่อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2483,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/593.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบกนครราชสีมา ใน
ท้องที่อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2483,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/711.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบกนครสวรรค์ ใน
ท้องที่อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2483,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/587.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบกพิษณุโลก ใน
ท้องที่อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2483,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/705.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 
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“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ใน
ท้องที่อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2483,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/596.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบกล าปาง ในท้องที่
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง พ.ศ. 2483,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/708.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบกอุดร ในท้องที่
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2483,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/599.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งจังหวัดทหารบกอุบล ในท้องที่
อ าเภอวารินทร์ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2483,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/602.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งมณฑลทหารบกที่ 5 ในท้องที่
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2483,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/227.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งหองพันทหารม้าที่ 4 ในท้องที่
อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2483,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/295.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกรมช่างแสงทหารบก ในท้องที่
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2484,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/1481.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 
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“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกรมช่างแสนทหารบก ในท้องที่
ต าบลหันตรา อ าเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2484,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/1478.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองพันทหารราบที่ 8 ในท้องที่
อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2484,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/1487.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งจังหวัดทหารบกกรุงเทพ ในท้องที่
อ าเภอดุสิตและอ าเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พ.ศ. 2484,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/1475.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งจังหวัดทหารบกลพบุรี ในท้องที่
อ าเภอเมืองลพบุรีและอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2484,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/1484.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระบรมราชโองการ ประกาศรวมกระทรวงทหารเรือเข้ากับกระทรวงกลาโหม,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/A/394.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“พระบรมราชโองการประกาศผลัดเปลี่ยนเสนาบดี ปลัดทูลฉลองกระทรวงต่างๆ และรวมกระทรวง,” 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/180.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2561). 

“พระราชบัญญัติจัดการกรมยุทธนาธิการ,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2433/005/45_1.PDF (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559). 

“พระราชบัญญัติกรมยุทธนาธิการ,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2435/025/191_1.PDF (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559). 
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“พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2475,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/A/664.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2476,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/53.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“ค าอธิบายงบประมาณรายได้รายจ่าย พ.ศ. 2476,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/133.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2477,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/11.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2477,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/605.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2478,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/1457.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2478,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/1457.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2479,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2479/A/1.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2479,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2479/A/550.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2480,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2480/A/1.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 
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“พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2480,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2480/A/17.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2480,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2480/A/1951.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2481,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/A/1144.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2481,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/A/1152.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561). 

“พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2482-2483,” 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/A/925.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561). 

“รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7 วันที่ 13 กรกฎาคม 2475,” 
http://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer/viewer.php (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2561). 

“รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10 วันที่ 22 กรกฎาคม 2475,” 
http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/375694/10_24750722_wb.pdf?
sequence=1 (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559). 

“รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 47 วันที่ 20 ธันวาคม 2475,” 
http://drmlib.parliament.go.th/securepdf/p_375840.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2560). 

“รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 26 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2476,” 
http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/375896/26_24761123_wb.pdf?
sequence=1 (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561). 

“รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22 วันที่ 28 ตุลาคม 2476,” 
http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/375888/22_24761028_wb.pdf?
sequence=1 (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562). 
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“รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 18 วันที่ 19 ตุลาคม 2478,” 
http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/383763/18_24781019_wb.pdf?
sequence=1 (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561) 

 
 
เอกสารชั้นต้น 
 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. รายงานการประชุมคณะกรรมการราษฎรครั้งที่ 12. เรื่องประกาศ

ก าหนดหน้าที่เสนาบดีกระทรวงกลาโหม (11 กรกฎาคม 2475). 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รายงานการประชุมคณะกรรมการราษฎรครั้งที่ 26/2484, เรื่องร่าง 

พรก.จัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม (14 พฤษภาคม 2484). 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.7ก.10/2 เรื่อง พระทรงสุรเดช พระศรีสิทธิสงครามออกไปศึกษาวิธี

ป้องกันการรุกทางอากาศฯ ณ ต่างประเทศ (9 ม.ค. 2470-14 ม.ค. 2470). 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม-ร.7.รล/1 เรื่อง เบ็ดเสร็จกรมราชเลขานุการ (2474). 
 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.25/285 เรื่อง นายสกล เสนอความเห็นในการยุบมณฑล (2475). 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.25/298 เรื่อง ความเห็นของราชบุรุษกว้าง ทองทวี การศึกษา, 

การทหาร, การคมนาคม, การสหกรณ์บางรูป, การอนามัย (2475). 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ไมโครฟิล์ม ม.(2) สร.0201/16 เรื่อง ขออนุญาตและรายงานตั้งย้ายกรม

กองทหารทั่วเมือง (2476). 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.3/4 เรื่อง ส่งทหารบกไปศึกษาและดูงานในยุโรปและอเมริกา (16 

สิงหาคม 2476-11 เมษายน 2492). 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.4/17 เรื่อง การเปิดกรมป้องกันต่อสู้อากาศยาน (8 พ.ค. 2479-

19 เม.ย. 2493). 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร.0201.19/49 เรื่อง จ้างชาวต่างประเทศแผนกโรงน้ ามันของกระทรวง 

กลาโหม (พ.ศ. 2480-2486). 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม-(2) สร.0201/14 เรื่อง ตั้งต าแหน่งราชการข้ึนใหม่และยุบเลิกหรือเปลี่ยน

ต าแหน่งต่างๆ  (25 พฤษภาคม 2481-13 มีนาคม 2495). 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กต.52.5/57 เรื่อง กลาโหมขอให้ช่วยติดต่อให้รัฐบาลฝรั่งเศสอนุญาตให้

อาวุธยุทธภัณฑ์ที่สั่งไว้ในประเทศฝรั่งเศสได้ส่งเข้ามาด้วย (พ.ศ. 2482). 
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กต.52.5/61 เรื่อง ซื้อรถถัง, อาวุธและเครื่องประกอบจากประเทศญี่ปุ่น 
(2483). 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม.(2) สร.0201/14 เรื่อง จัดส่งกองทหารไปประจ าทางจังหวัดภาคใต้ 
(2483). 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. [3] สร.0201.4.1/21 เรื่อง งบประมาณกระทรวงกลาโหม [11 มี.ค. 2481-
17 พ.ย. 2495]. 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ                                                  นายปรัชญากรณ์ ลครพล 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2556: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การ

บริหารงานทั่วไป) 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปีการศึกษา 2550: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศาสตร์ 
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 

                        มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 

 
ปรัชญากรณ์ ลครพล. สรรสาระองค์กรสุขภาวะ 
แนวคิด และกรณีตัวอย่าง : องค์กรสังคมดี = Happy 
society. บรรณาธิการโดย อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล. 
นครปฐม: โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการ
ความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. 

 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2557: เจ้าหน้าที่โครงการ 

               คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 

พ.ศ. 2556: เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน
ระดับวิชาชีพ (Safety officer) 

               บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) นครปฐม 

 พ.ศ. 2554: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน
ระดับวิชาชีพ (Safety officer) 

               บริษัท ปาร์คเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์
ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด ฉะเชิงเทรา 

พ.ศ. 2552: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน
ระดับวิชาชีพ (Safety officer) 

               บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน) สมุทรสาคร 
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