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โครงร่างบทความ 
 
ชื่อบทความ บทความแนะน าหนังสือโบราณทางด้านการทหารไทยภายในห้องสมุดกองวิชา

ประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประเภทของบทความ บทความวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ผู้เขียน    นางสาว ภัททากร  สุทธิสมณ์ 
ที่ปรึกษางานวิจัย พันตรี สมโชติ  วีรภัทรเวธ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีเอกสารและหนังสือ
โบราณที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบกและการทหารไทยเป็นจ านวนมาก เนื่องจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็น
สถาบันการศึกษาหลักที่ผลิตนายทหารอาชีพของไทย จึงมีเอกสารเหล่านี้มากกว่าห้องสมุดและสถานที่อ่ืน ๆ ซึ่ง
เอกสารและหนังสือโบราณเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากส าหรับผู้ที่ศึกษาหรือสนใจประวัติศาสตร์ด้านการทหารของ
ไทย  
 สิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งคือเอกสารล้ าค่าเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้โดยมิได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนมากนัก 
มีโอกาสน้อยครั้งที่จะได้ออกมาปรากฏในการอ้างอิงในงานวิชาการที่ไม่มากนัก เพราะมีบุคลากรภายในเท่านั้นที่
ทราบว่าสถานแห่งนี้มีสิ่งล้ าค่าเช่นนี้อยู่  ปัญหาหลักคือบุคคลภายนอกมักไม่รู้ว่าที่กองวิชาประวัติศาสตร์แห่งนี้เปิด
ให้บุคคลภายนอกใช้บริการเอกสารโบราณละหนังสือต่าง ๆ ได้  และอีกปัญหาหนึ่งที่ส าคัญคือบุคคลทั่วไปมักไม่
กล้าที่จะเข้ามาใช้บริการในสถานที่ที่ค่อนข้างเป็นที่หวงห้ามเฉพาะเช่นนี้ เอกสารโบราณเหล่านี้จึงถูกปล่อยทิ้งไว้อยู่
ในตู้หนังสือ 
 อันที่จริงแล้วทางกองวิชาประวัติศาสตร์ได้จัดท าโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Books ขึ้นใน
เว็บไซต์ของห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ เพ่ือน าหนังสือโบราณต่าง ๆ มาจัดท าเข้าสู่ระบบออนไลน์ เพ่ือให้
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ง่าย แต่เนื่องจากภาระงานของทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในกองวิชา
ประวัติศาสตร์มีมากจนล้นมือ ท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะน าเอกสารโบราณที่มีอยู่จ านวนมากมายเข้าสู่ระบบ
ออนไลน์ได้ทั้งหมดในระยะเวลาอันรวดเร็ว นั่นหมายความว่า เอกสารเหล่านี้จะยังไม่ได้ออกเผยแพร่สู่บุคคลทั่วไป
ได้โดยง่าย นั่นถือเป็นการพลาดโอกาสที่บุคคลทั่วไปจะได้เห็นหรือใช้บริการเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์
การทหารของไทย 
 เมื่อพบเห็นปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนและที่ปรึกษาจึงได้หารือกันเพ่ือหาทางออกว่าควรท าเช่นไรผู้คนทั่วไปจึง
จะทราบว่าทางกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีเอกสารส าคัญอันเป็น
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ประโยชน์เหล่านี้พร้อมให้บริการแก่ทุกคนอยู่  ท้ายที่สุดแล้วก็ได้ข้อสรุปว่า วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด รวดเร็วที่สุด 
และง่ายที่สุดในขณะนี้ คือการเขียนบทความแนะน าเอกสารและหนังสือโบราณภายในกองวิชาประวัติศาสตร์  โดย
เมื่อบทความแล้วเสร็จผู้เขียนจะได้น าบทความนี้ไปลงในเว็บไซต์ออนไลน์ของกองวิชาประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็น
ช่องทางให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกองวิชาได้มีโอกาสรับรู้ว่าทางกองวิชาประวัติศาสตร์มีหนังสือเหล่านี้
พร้อมให้บริการแก่ทุกคนที่สนใจ และหากเป็นไปได้ ผู้เขียนจะได้น าบทความนี้ไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ เพ่ือ
เป็นการโฆษณาให้บุคคลทั่วไปในวงกว้างได้ทราบว่าทางกองวิชาประวัติศาสตร์มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
ทรงคุณค่าและพร้อมให้การบริการวิชาการให้กับสถาบันการศึกษาภายนอกและบุคคลโดยทั่วไป เพ่ือเพ่ิมพูนขยาย
องค์ความรู้ในเชิงวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทหารไทยอีกต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือแนะน าเอกสารโบราณที่เป็นภาษาไทย ภายในห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์  ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส าหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้าในด้านประวัติศาสตร์การทหารไทย 

2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือโบราณผ่านทางระบบออนไลน์ของห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ 
 
ขอบเขตการศึกษา  

1. เฉพาะเอกสารและหนังสือโบราณภายในห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า เฉพาะส่วนที่เป็นภาษาไทย 

2. ขอบข่ายของเนื้อหาจะเก่ียวข้องกับการทหารไทยเท่านั้น 
3. เอกสารที่ท าการศึกษาอยู่ในช่วงเวลา พ.ศ.2435-พ.ศ.2500 เท่านั้น 

 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 มกราคม 2563 - มีนาคม2563 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นแนวทางในเบื้องต้นต่อบุคคลภายนอกที่ท าการศึกษาในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทหารไทย 

2. มีการน าเอกสารไปใช้ประกอบในการอ้างอิงในแวดวงวิชาการประวัติศาสตร์มากขึ้น  
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บทความแนะน าหนังสือโบราณทางด้านการทหารไทยภายในห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์  

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ภัททากร สุทธิสมณ์1 

  

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายทหารอาชีพ (สัญญาบัตร) ของ

กองทัพบกไทย มีการจัดหลักสูตรแบบทวิภาค คือหลักสูตรทางวิชาการควบคู่ไปกับหลักสูตรทางการทหาร  บุคคล

โดยทั่วไปมองว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเขตพ้ืนที่เฉพาะ หรือเป็นดินแดนหวงห้ามส าหรับบุคคลภายนอก ท าให้ประชาชน

โดยส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้ามาเยี่ยมชม หรือใช้บริการทรัพยากรที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งนี้มีอยู่  โดย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษา จึงมีสถานที่และทรัพยากรหลายสิ่งไว้บริการ

ทางวิชาการ และให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปในหลากหลายรูปแบบ อาทิ พิพิธภัณฑ์ รร.จปร. ณ อาคารโรงเรียน จปร. 

100 ปี ซึ่งให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนายร้อย ประวัติศาสตร์การสงครามที่ทหารไทยเคยเข้า

ร่วม หรือมีบทบาท และเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติของบรรดาศิษย์เก่าที่ได้สร้างคุณงามความดีและเสียสละเพ่ือ

ประเทศชาติ  ทั้งยังมีหอสมุดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และห้องสมุดของกองวิชาต่าง ๆ ไว้ให้บริการ

หนังสือและสารสนเทศในความรู้แขนงต่าง ๆ แก่นักเรียนนายร้อย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปอีกด้วย 

กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกองวิชาหนึ่งในโรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานทั่วไป วิชาบังคับเลือกสาขา และวิชาเลือก

เสรี โดยท าการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ให้แก่นักเรียนนายร้อย ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ “ทูลกระหม่อม

อาจารย์” ของนักเรียนนายร้อย โดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นทั้งผู้บริหาร และอาจารย์ในกองวิชาประวัติศาสตร์มากว่า    

4 ทศวรรษ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากจะเสด็จพระราชด าเนินมาทรงสอนแล้ว ยังทรงร่วม

กิจกรรมที่ส าคัญกับทางโรงเรียนนายร้อยอย่างเป็นประจ า  

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานหนังสือ

เป็นจ านวนมากให้กับห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้กองวิชาประวัติศาสตร์มีหนังสือที่หายาก

โดยเป็นหนังสือเฉพาะที่จัดพิมพ์พิเศษจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีจ าหน่ายโดยทั่วไป  ทั้งยังทรงพระกรุณา

                                                           

 1 นางสาวภัททากร สุทธิสมณ์ นิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา จากคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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พระราชทานหนังสือส่วนพระองค์ และหนังสือที่ทรงซื้อจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาให้แก่ห้องสมุดกองวิชา

ประวัติศาสตร์อยู่เสมอ ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการอ่าน การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ การคิดวิเคราะห์

หลักฐานและความคิดเห็นทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นจากงานเขียนประวัติศาสตร์ใน

หลากหลายแง่มุม รวมถึงการพระราชทานหนังสือที่มีความทันสมัยอยู่สม่ าเสมอเพ่ือให้นักเรียนนายร้อย และ

บุคลากรในโรงเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองทั้งทางวิชาการ และมีความรอบรู้สอดคล้องทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย   

 อาจารย์ในกองวิชาประวัติศาสตร์ก็ได้บริจาคหนังสือส่วนตัวของตนเอง และหาซื้อหนังสือที่เห็นว่าเป็น

ประโยชน์ในแวดวงวิชาประวัติศาสตร์เข้าสู่ห้องสมุดอยู่เสมอ ท าให้หนังสือในห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์มี

เพียงพอตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการได้มากพอสมควร  ไม่เ พียงแต่หนังสือประวัติศาสตร์ที่เป็น

หลักฐานชั้นรองหรืองานเขียนสมัยใหม่เท่านั้น เพราะกองวิชาประวัติศาสตร์มีเอกสารโบราณเก็บสะสมไว้อยู่ไม่น้อย  

เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่มีคุณค่าทางวิชาการประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง หากได้ถูกน ามาใช้งานหรือปรากฏอยู่ใน

งานเขียนประวัติศาสตร์ ก็จะยิ่งเป็นการเพ่ิมความหนักแน่นของหลักฐาน และเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับงานเขียน

นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี  แต่น่าเสียดายที่มบีุคคลภายนอกน้อยคนที่จะรู้ว่าสถานที่แห่งนี้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้

บริการวิชาการได้เช่นเดียวกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ 

ก่อนหน้านั้น เมื่อครั้งที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังมีสถานที่ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนราชด าเนินนอก 

ในเขตกรุงเทพมหานคร เอกสารโบราณเหล่านี้ได้ถูกจัดเก็บอยู่ในห้องสมุดกลางของโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาล  

ที่ 9) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนนายร้อยย้ายที่ตั้งมาอยู่บริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายก 2 จึง

จ าเป็นต้องท าการขนย้ายหนังสือและเอกสารต่าง ๆ มาด้วยเช่นกัน  โดยหนังสือและเอกสารบางส่วนถูกส่งให้

หอสมุดแห่งชาติน าไปจัดเก็บ บางส่วนถูกเก็บไว้ในหอสมุดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และส่วนที่เป็น

เอกสารโบราณบางส่วนถูกน ามาเก็บไว้ที่ห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า 

เอกสารโบราณในห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ (ส่วนที่เป็นภาษาไทย) ถูกรวบรวมไว้หลากหลาย

ประเภทด้วยกัน และถูกจัดวางอยู่ในตู้ไม้โบราณถึง 11 ตู้ มีหนังสือโบราณที่อยู่ในตู้รวมเกือบพันเล่ม โดยหนังสือ

โบราณเกือบทั้งหมดจะเป็นหนังสือที่ถูกตีพิมพ์ขึ้นในช่วงต้นรัชกาลที่ 6 และไม่เกิน พ.ศ. 2500 (พบเพียงไม่ก่ีเล่มที่

                                                           
2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,  ประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,  เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า,  สืบค้นจาก http://www.crma.ac.th/crmahistory/index.asp, เข้าถึงวันที่ 19 มีนาคม 2563). 
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ถูกตีพิมพ์หลังปี พ.ศ. 2500)  เนื้อหาของหนังสือและเอกสารโบราณที่มีสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่คือ 

“หนังสือโบราณทั่วไป” และ “หนังสือโบราณที่เก่ียวข้องกับการทหาร” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. หนังสือโบราณทั่วไป 

 เอกสารที่ผู้เขียนจัดให้เป็นเอกสารทั่วไป เนื่องจากเอกสารเหล่านี้สามารถหาได้จากห้องสมุดอ่ืน ๆ อาทิ 

หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือห้องสมุดตามมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  และอาจมีการท าเป็น สื่อ

สารสนเทศต่าง ๆ ที่มีการให้บริการข้อมูลในแบบออนไลน์ให้สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้อย่างสะดวกสบายแล้ว  

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเอกสารจะถูกท าให้ใช้งานอย่างสะดวกสบายมากขึ้นอย่างไร  แต่การที่ได้จับต้องสัมผัสต้นฉบับ

อันเป็นเนื้อกระดาษที่ทรงคุณค่าตามกาลเวลา ก็ยังคงมีเสน่ห์ที่สุดอยู่เสมอ  โดยเอกสารโบราณทั่วไปที่กอง

ประวัติศาสตร์มีอยู่ มีรายการโดยสังเขปดังนี้ 

 

1.1 วรรณกรรมและวรรณคดี 

หนังสือวรรณกรรมและวรรณคดีโบราณมีเก็บสะสมอยู่ในกองวิชาประวัติศาสตร์โดยส่วนมากก็เป็นหนังสือ

ที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นหนึ่งในแบบเรียนตามหลักสูตรบังคับของกระทรวงศึกษาธิการมาตลอด

หลายยุคสมัย อาทิ ราชาธิราช รามเกียรติ์ ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี สามก๊ก อิเหนา และมหาเวสสันดรชาดก  

โดยหนังสือวรรณกรรมและวรรณคดีเหล่านี้เป็นหนังสือชุดที่กรมศึกษาธิการ3 ผลิตขึ้นภายใต้ชื่อว่า “หนังสือสอน

อ่านจินตกระวีนิพนธ์” ดังที่พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ อดีตอธิบดีกรมการศึกษาธิการได้อธิบายไว้ตั้งแต่ ร.ศ.121  (พ.ศ.

2445) ความว่า 

 

“หนังสือฉบับนี้ เปนหนังสือที่กรมศึกษาธิการได้จัดพิมพ์ขึ้น เ พ่ือให้เปนหนังสืออ่าน

ประกอบประโยชน์แก่การศึกษาทางหนึ่ง มีหลายเรื่องในพวกเดียวกันจัดเปนส ารับหนึ่ง  ให้ชื่อ

ว่า “หนังสือสอนอ่านจินตกระวีนิพนธ์” เพราะเปนหนังสือที่ท่านจินตกระวีแต่เก่าก่อนได้ร้อย

กรองไว้ด้วยถ้อยค าอันไพเราะ...อาจารย์จะใช้ส าหรับให้นักเรียนหัดอ่านก็ได้ ให้เรียนศัพท์ก็ได้ 

                                                           
3 กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน 
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บอกให้เขียนหรือเลือกใช้เปนแบบฝึกหัดไวยากรณ์ฝึกหัดการย่อความเรียงความในการแต่ง

หนังสือก็ได้  ทั้งจะได้เปนเครื่องบ ารุงความรู้ให้เจริญกว้างขวาง...”4 

 

วรรณคดีและวรรณกรรมเหล่านี้เป็นวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งล้ าค่ามาช้านาน หากใครมี

โอกาสได้อ่านเนื้อเรื่อของทุกเรื่องอย่าละเอียดถี่ถ้วนก็จะได้สัมผัสทั้งความรู้และความงดงามของภาษา วัฒนธรรม 

เกร็ดประวัติศาสตร์ และจินตนาการในคราวเดียวกัน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก็ได้ใช้หนังสือเหล่านี้เป็น

หนึ่งในหนังสือแบบเรียนในรายวิชาภาษาไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับค าสั่งและวัตถุประสงค์ของกรมศึกษาธิการหรือ

กระทรวงศึกษาธิการในแต่ละยุคสมัย    

 

1.2 หนังสืองานพระราชนิพนธ์ 

เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงเป็น

พระมหากษัตริย์อัจฉริยภาพทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การทหาร การถ่ายภาพ 

ตลอดไปจนถึงงานเขียนต่าง ๆ พระองค์มีงานพระราชนิพนธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองอยู่ไม่น้อย ตัวอย่างหนังสือ

งานพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 5 ที่มีรวบรวมอยู่ในกองวิชาประวัติศาสตร์ คือ บทละครเรื่องเงาะป่า ประชุมโคลง

สุภาษิตพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 เป็นต้น  ซึ่งงานพระราชนิพนธ์หลาย ๆ ชิ้นของพระองค์ยังคงถูกน ามาใช้

ประโยชน์ทั้งในทางประวัติศาสตร์ นาฏศิลป์ และการอบรมสั่งสอนผู้คนอยู่จนถึงปัจจุบันกาล 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ก็ทรงเป็นยอดกษัตริย์นักปราชญ์ พระปรีชา

สามารถด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ใจแก่อาณาประชาราษฎรทั่วขอบเขตพระ

ราชอาณาจักร  ด้วยงานพระราชนิพนธ์ทั้งร้อยแก้วร้อยกรองที่มีนับพันเรื่อง ซึ่งทุกเรื่องต่างถูกพระราชนิพนธ์ด้วย

ถ้อยค าอันวิจิตรงดงามและคมคายอย่างยากที่จะหาผู้ใดมีความสามารถเทียบเทียม พระองค์จึงได้รับการถวายพระ

ราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพราะประชาชนทั้งปวงให้การยอมรับว่าพระองค์คืออัจฉริยภาพ

ด้านการอักษรศาสตร์  

งานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ที่มีรวบรวมอยู่ในกองวิชาประวัติศาสตร์มีเกือบครบทุกเรื่องที่ทรงพระ

ราชนิพนธ์ไว้  มีตัวอย่างเช่น พระร่วง กุศโลบาย เวนิสวานิช พระนลค าหลวง ปล่อยแก่ และบทละครพูดต่าง ๆ ซึ่ง

                                                           
4 วิสุทธสุริยศักดิ์,  มหาเวสสันดรชาดก,  (พระนคร : กรมศึกษาธิการ, ร.ศ.128 (พ.ศ.2452), หน้า ค าน า. 
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มีหลายเรื่องด้วยกัน เช่น หาโล่ บทละครพูดเรื่องทหารบก สุดหนทาง บ่วงมาร โพงพาง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมี

งานพระราชนิพนธ์ของเจ้านายพระองค์อ่ืน ๆ ที่ได้เคยพระราชนิพนธ์ไว้อยู่เล็กน้อย เพราะถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าท้ัง

ในด้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรม

ราชจักรีวงศ์ในด้านการอักษรศาสตร์ 

 

1.3 ต านานและหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนา 

การฝึกฝนความเป็นผู้น าย่อมต้องควบคู่ไปกับหลักค าสอนอันดีงามทางศาสนา เพ่ือให้ตระหนักรู้ผิดชอบชั่ว

ดี ไม่หลงระเริงในลาภยศสรรเสริญ จนประมาทในการใช้ชีวิตหรือกระท าผิดพลาดพลั้ง ดังที่พระครูพุทธมนต์ปรีชา

ท่านได้กล่าวไว้ว่า  

 

“ธรรมเป็นส่วนหนึ่งแห่งค าสั่งสอนของพระผู้มีพระภาค ที่มีมาในพระพุทธศาสนา 

เป็นเครื่องบริหารใจ ท าอัธยาศัยของผู้ปฏิบัติให้ประณีต ท่านจึงจัดไว้เป็นหลักสูตรแห่ง

การศึกษาในพระพุทธศาสนาประเภทหนึ่ง และได้จัดไว้เป็นแผนก ๆ ตามสมควรแก่การศึกษา

อันเป็นไปตามภูมิตามชั้น...”5 

 

ในเมื่อโรงเรียนนายร้อยเป็นสถานศึกษาผลิตผู้น าทางการทหาร ซึ่งจะต้องเติบโตไปใช้ชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วย

อ านาจราชศักดิ์ แวดล้อมด้วยบริวารและผู้สรรเสริญ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตนให้ครองสติอยู่ได้อย่าง

เข้มแข็ง เพ่ือให้เป็นผู้บังคับบัญชาที่เป็นเลิศ เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่น่าชื่นชม และเป็นข้าของแผ่นดินที่ซื่อสัตย์ต่อ

ชาติบ้านเมือง ดังนั้น การที่โรงเรียนทหารจะมีหนังสือธรรมะอยู่เป็นจ านวนมากจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสม 

เพราะผู้น าที่ดีควรมีธรรมะเป็นธงน าทาง และการมีหลักธรรมต่าง ๆ ไว้ให้เข้าถึงได้โดยง่าย ก็ยิ่งเป็นการเพ่ิมโอกาส

ให้ว่าที่ผู้น าทั้งปวงได้หาทางศึกษาหลักธรรมค าสอนและน ามาปรับใช้ในชีวิตข้าราชการต่อไปได้ ตัวอย่างหนังสือ

ต านานและหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาที่มีรวบรวมอยู่ให้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ ได้แก่ ระเบียบการ

หนังสือเตือนใจนักธรรม สาธุภาษิต ขันธวิภังค์ พุทธศาสนสุภาษิต พระมหาสติปัฏฐานสูตร มงคลภาษิต ภัทรมุข

                                                           
5 พระครูพุทธมนต์ปรีชา,  ประมวลปัญหาและเฉลยธรรม,  พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2490) หน้า ค าน า. 
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มุนยกถา เรียงความแก้กระทู้ธรรม ปัจจัตตสมบัติ ขัตติยานุสรณ์ สุขุปายาคาถา ปวรคาถามารโอวาท มงคลชีวิต 

พระมงคลวิเสสกถา ค ากลอนปัญจาภิณหปัจจเวกขณ์ ฯลฯ 

การมีหนังสือธรรมะอยู่ในสถาบันแห่งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า นับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนักเรียน

นายร้อยจะถูกปลูกฝังความเป็นชายชาติทหารและความรู้ทางวิชาการแล้ว ทางสถาบันยังให้ความส าคัญต่อเรื่อง

การขัดเกลาจิตใจด้วยธรรม เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยทุกนายสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

 

1.4 หนังสือโบราณที่เป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์ 

หนังสือโบราณที่จัดให้อยู่ในกลุ่มนี้ เป็นหนังสือโบราณที่เหมาะส าหรับน าไปอ้างอิงเป็นหลักฐานชั้นต้นใน

งานเขียนประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ตามแต่ความสนใจของผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ  ซึ่งเอกสารโบราณ

เหล่านี้มีอยู่ไม่น้อย โดยมีตัวอย่างเช่น พระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยพระ

ยศเจ้าต่างกรม และยศขุนนาง  พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว       วชิรญาณเล่ม

ต่าง ๆ  หนังสือวัธนธัมไทย (พิมพ์ในช่วง พ.ศ.2486)  แบบสั่งสอนลูกเสือและเสือป่า  พระบรมราโชวาทเรื่องเสือป่า  

จดหมายเหตุความทรงจ าต่าง ๆ  พงศาวดารและประชุมพงศาวดาร  จดหมายเหตุเรื่องรับพระยาเศวตกุญชร  

จดหมายเหตุเรื่องทูตอเมริกาเข้ามาในรัชกาลที่ 3  หนังสือเก่ียวกับการศุขาภิบาล  พระราชบัญญัติต่าง ๆ เป็นต้น 

 

2. หนังสือโบราณที่เกี่ยวข้องกับการทหาร 

สิ่งที่เป็นจุดเด่นของเอกสารโบราณในห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์คือ “เอกสารโบราณที่เกี่ยวข้องกับ

การทหาร” ที่ไม่ได้มีให้บริการโดยทั่วไปเฉกเช่นเอกสารโบราณอ่ืน ๆ และน้อยมากที่เอกสารเหล่านี้จะถูกเปิดเผย

ออกไปยังบุคคลทั่วไปได้  ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากที่เอกสารเหล่านี้ถูกเก็บรวบรวมไว้แต่ในสถานที่ราชการของ

ทหาร ท าให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ยาก หรือไม่กล้าเข้ามาใช้บริการ และทางกองทัพเองก็ไม่ได้ส่งเอกสารทั้งหมด

ไปให้หอสมุดแห่งชาติหรือหอจดหมายเหตุแห่งชาติเก็บรักษา (แม้จะมีการส่งไปแล้วบางส่วน) หรือจัดท าเป็น

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) เพ่ือให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้โดยง่าย  ผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์การทหาร

จึงจ าเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามาค้นคว้าในดินแดนของทหารด้วยตัวเอง 

เมื่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนายทหารบกอาชีพของ

ไทย แน่นอนว่าประเภทหนังสือหรือเอกสารที่เป็นจุดขายของสถาบันแห่งนี้ก็คือหนังสือหลักสูตรการเรียนการสอน
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ต่าง ๆ ของนักเรียนนายร้อย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรทางวิชาการหรือหลักสูตรทางการทหาร ซึ่งเป็นเอกสารที่หาได้

ยากในสถานที่อ่ืน ๆ  แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารโบราณท่ีเกี่ยวข้องกับการทหารไม่ได้มีจ ากัดอยู่แค่เรื่องหลักสูตรและ

การฝึก เพราะยังมีเรื่องเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ของกองทัพบก และประกาศที่น่าสนใจอีกมากมาย  เอกสารโบราณที่

เกี่ยวข้องกับการทหารในห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ แบบเรียน

หลักสูตรทางวิชาการ แบบเรียนหลักสูตรวิชาทหารและการฝึก ประกาศกองทัพบก และเกร็ดความรู้ทาง

ประวัติศาสตร์กองทัพบก  ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องของกองทัพบกไทยทั้งสิ้น  ถือเป็นเอกสารที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งใน

ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ทหารบกหรือประวัติศาสตร์กองทัพบกของไทย  โดยผู้เขียนจะได้อธิบาย

ประเภทหนังสือในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 

2.1 แบบเรียนหลักสูตรทางวิชาการ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยด้วยหลักสูตรแบบทวิภาค คือ

ความรู้ทางวิชาการและความรู้ทางการทหารควบคู่กันไป นักเรียนนายร้อยจะต้องได้รับความรู้ทางวิชาการในทุก

แขนงวิชา เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยทุกนายมีความรู้ครอบคลุมในทุกด้าน พร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา

ชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง  นักเรียนนายร้อยทุกนายจึงต้องเรียนวิชาการอย่างเข้มข้นไม่ยิ่ งหย่อน

กว่าสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ซึ่งตัวอย่างหนังสือโบราณท่ีเป็นแบบเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของนักเรียนนายร้อยที่อยู่

ในห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 

2.1.1 แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  

ในช่วงสมัยต้นรัชกาลที่ 6 วิทยาศาสตร์ถือเป็นศาสตร์ใหม่ที่ประเทศสยามยังไม่คุ้นเคย ผู้คนจ านวนมากยัง

ขาดความรู้ความเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร และยังไม่มีผู้ให้ความส าคัญมากเท่าที่ควร 6 ในทางกลับกันสมเด็จฯ 

เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบกในขณะนั้น ทรงมี

พระราชด าริว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์ส าคัญที่จะน าพาประเทศไปสู่ความเจริญต่อไปได้ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้มี

การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ดังที่นายพันตรี หลวงศัลวิธานนิเทศ อดีตปลัดกรมต ารา

ทหารบก อธิบายไว้ ความว่า 

 

                                                           
6 ลอง สนุทานนท์,  ต าราวิชาฟิซิก,  (พระนคร : กรมต าราทหารบก, 2458) หน้า ค าน า 
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“...ต าราชุดนี้ได้สมภพขึ้นเพราะพระปรีชาญาณแห่งสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้า

จักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ เพราะพระองค์เป็นผู้ทรงริเริ่มให้มีการ

สอนวิทยาศาสตร์นั้นขึ้นในโรงเรียนทหารบก ณบัดนั้นข้าพเจ้าได้รับพระกระรับสั่งใส่เกล้าฯ ให้

เรียบเรียงต าราวิชานี้ขึ้นโดยเร็ว และเมื่อข้าพเจ้าได้ทูลเกล้าฯ ถวายต้นร่าง ก็ได้ทรงพระกรุรา

แก้ไขตัดรอนและเพ่ิมเติม  ทั้งแทรกหัวข้อที่บกพร่องลงจึงเป็นที่ใช้ได้ ดังนี้ ย่อมเป็นพระเดช

พระคุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงและทหารบกทั้งหลาย ที่ได้รับ

ประโยชน์จากต ารานี้”7 

 

นับตั้งแต่นั้นมา นักเรียนนายร้อยทุกนายจึงได้เรียนวิทยาศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ อย่างเข้มข้น เพ่ือน าไป

ปรับใช้ในการเรียน การท างาน และชีวิตประจ าวันต่อไป  โดยผู้เขียนได้ยกตัวอย่างต าราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนนายร้อยมาบางส่วน ได้แก่ ต าราสตาติค8 (2464) ต าราวิชาฟิซิก (2460) สุขวิทยาอนามัย (2485) แนว

สอนวิชาไฟฟ้าและแม่เหล็ก (2480) อุตุนิยมวิทยา (2484) เมแคนิคส์ทางทฤษฎี 12 เล่ม (2479) เป็นต้น   

 

2.1.2 แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เข้ามามีความส าคัญในช่วงเวลาเดียวกันกับวิทยาศาสตร์  และเป็นวิชาส าคัญ

อย่างหนึ่งที่นักเรียนนายร้อยจ าเป็นต้องเรียนให้เชี่ยวชาญ ดังวัตถุประสงค์ของกรมศึกษาธิการในสมัยนั้นที่มีอยู่ว่า 

“จ าเป็นต้องเรียนให้ช่ าชองใช้เป็นเครื่องมือได้จริง ไม่ใช่เรียนเพียงเกลา ๆ สักแต่ว่าให้เข้าใจทางไว้เท่านั้น...”9 

เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ส าคัญมากอย่างหนึ่ง สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ 

จึงทรงให้ความส าคัญกับการแต่งต าราวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนนายร้อยเป็นอย่างมาก โดนทรงตรวจสอบ

แก้ไขและเพ่ิมเติมบทเรียนด้วยพระองค์เอง ดังที่ครูวิชาเลขโรงเรียนนายร้อยทหารบกชั้นมัธยมได้อธิบายไว้ว่า 

 

“...สมุดเล่มนี้ข้าพเจ้าได้ทูลเกล้าฯ ถวาย นายพลตรีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า

กรมขุนพิศณุโลกประชานารถ ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารบก ได้ทรงพระกรุณาตรวจแก้ตลอด

                                                           
7 เร่ืองเดียวกัน, หน้า ค าน าหน้าที่ 3. 
8 เรียกอีกอย่างว่า “สถิตยศาสตร์” เป็นแขนงวิชาทางกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง (Rigid body) ที่วิเคราะห์แรง และแก้ปัญหาของ

ระบบแรง ที่กระท าต่อวัตถุหนึ่งๆ ภายใต้สภาวะสมดุล โดยเน้นการศึกษาสมดุลของแรงที่กระท าต่อวัตถุโดยที่วัตถุนั้นไม่มีการเคลื่อนที่ 
9 พระไพศาลศิลปะสาตร,  ค านวณวิธีพีชคณิตภาคต้น,  (พระนคร : กรมศึกษาธิการ, ร.ศ.125 (พ.ศ.2449), หน้า ค าน า. 



14 
 

แล้ว ซึ่งเปนพระเดชพระคุณอันล้นพ้น แก่ข้าพเจ้าผู้ เรียบเรียงและนั กเรียนทหารบก

ทั้งหลาย”10 

 

ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างตราเรียนโบราณในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนนายร้อยมาได้ดูเป็นตัวอย่าง เช่น 

ต าราพีชคณิต (2459) ต าราตรีโกณมิตร์11 ส าหรับนักเรียนทหารบก (2466) ต าราเรขาคณิต (2457-2480) เป็นต้น 

 

2.1.3 แบบเรียนวิชาภาษาไทย  

วิชาภาษาไทยเป็นวิชาส าคัญเพราะเป็นภาษาหลักของชาติ จ าเป็นที่คนไทยคนเรียนรู้ให้เข้าใจแตกฉาน 

เพราะนอกจากภาษาไทยจะเป็นภาษาประจาติแล้ว ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ชน

ชาติของเราเท่านั้น นักเรียนนายร้อยทุกนายจะได้เรียนในรายวิชาภาษาไทยอย่างเข้มข้น  โดยยึดถือหลักสูตรตาม

ค าสั่งกรมศึกษาธิการในสมัยนั้น โดยทางโรงเรียนนายร้อยจะจัดหาหนังสือที่กรมศึกษาธิการก าหนด ตลอดจน

หนังสืออ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ในทางภาษาไทยมาให้นักเรียนนายร้อยได้อ่านและฝึกหัดทักษะต่าง ๆ ทางภาษาไทย 

เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ หนังสือโบราณที่เป็นแบบเรียน

และหนังสือที่เป็นประโยชน์ในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนนายร้อยมีตัวอย่างเช่น แบบเรียนการแต่งหนังสือ 

กรมศึกษาธิการ เครื่องหมายวรรคตอน (ร.ศ.123-124)  วรรณคดีต่าง ๆ12  บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 เช่น

บทละคร  หลักภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย เป็นต้น 

 

2.1.4 แบบเรียนวิชาสังคมศาสตร์  

จากที่ผู้เขียนได้ส ารวจเอกสารโบราณที่แบบเรียนรายวิชาสังคมศาสตร์ของนักเรียนนายร้อย โดยส่วนใหญ่

พบว่าเป็นไปตามความต้องการพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละสมัย แต่จะมีการเพ่ิมเติมหนังสือที่

ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคด้วย เช่น ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 อันเป็นยุคสมัยแห่งการสร้างค่านิยม

เรื่องความเป็นสุภาพบุรุษ โรงเรียนนายร้อยก็ได้จัดหาหนังสืออันเป็นงานพระราชนิพนธ์ที่สะท้อนภาพและปลูกฝัง

ความเป็นชาตินิยมมาไว้ให้นักเรียนได้อ่าน หรือในยุคสมัยรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็พบว่า ในวิชา

สังคมศาสตร์ของนักเรียนนายร้อยมีการเรียนการสอนเรื่องวัฒนธรรมแห่งชาติและระเบียบการแต่งกาย (2482) ซึ่ง

สอดคล้องกับนโยบายการสร้างชาตินิยมและการสร้างวัฒนธรรมการแต่งกายใหม่ให้ประชาชนได้ปฏิบัติตาม 

                                                           
10 นายลอง,  ต าราเลขาคณิต,  (พระนคร : กรมบัญชาการโรงเรียนทหารบก, ร.ศ.127 (พ.ศ.2451), หน้า ค าน า. 
11 ตรีโกณมิติ 
12 อธิบายไว้แล้วในหัวข้อ 1.1. 
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ตัวอย่างหนังสือเรียนแบบเรียนโบราณวิชาสังคมศาสตร์ของนักเรียนนายร้อยมีอาทิ ธงชาติสยาม (2480) 

วัฒนธรรมแห่งชาติและระเบียบการแต่งกาย (2482) แนวการสร้างชาติและป้องกันประเทศ (2484) 

 

2.1.5 แบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์  

การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ คือการเรียนเพ่ือเข้าใจอดีตที่ส่งผลกระทบมายังปัจจุบัน และเพ่ือให้เราพัฒนา 

แก้ไข และท าปัจจุบันให้ดี เพ่ือส่งผลต่ออนาคตที่ดีต่อไป  เมื่อทหารถือเป็นก าลังส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาชาติ 

นักเรียนนายร้อยทุกนายจึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในหลากหลายมุมมอง เพ่ือให้รู้เท่าทันเหตุการณ์

และความเป็นไปของโลกและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  

แบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนนายร้อยในอดีตมีตัวอย่างเช่น วีระชนหรืออุทาหรณ์แห่งความ

กล้าหาญ (2463) ประวัติศาสตร์สากล (2474) แนวสอนประวัติศาสตร์สยาม (2478 ) เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องราว

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามและความเป็นไปของบ้านเมืองทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ  

ผู้เขียนอนุมานเอาเองว่าการให้นักเรียนนายร้อยได้เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามนั้น เป็นไปเพ่ือให้

นักเรียนนายร้อยเข้าใจแนวทางยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในการศึก พร้อมน าเอาเทคนิควิธีต่าง ๆ จากเกร็ดประวัติศาสตร์

สงครามเหล่านั้นมาปรับใช้ในการพัฒนากองทัพต่อไปในอนาคต และการเรียนประวัติศาสตร์ของนานาประเทศ ก็

เป็นเพ่ือให้รู้เขารู้เรา เพ่ือที่จะได้พอน ามาประกอบการวิเคราะห์ออกแบบกองทัพและการรับมือในด้านยุทธศาสตร์

ของแต่ละประเทศได ้

 

จากที่ผู้เขียนได้ส ารวจเอกสารโบราณภายในห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ พบว่าแบบเรียนหลักสูตรทาง

วิชาการส าหรับนักเรียนนายร้อยได้ถูกออกแบบมาให้เอ้ืออ านวยต่อหลักสูตรวิชาทหารและการฝึกด้วย กล่าวคือ 

นักเรียนนายร้อยสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนทางวิชาการไปท าให้เข้าใจบทเรียนในหลักสูตรทางวิชาทหาร

และการฝึกมากขึ้น เพราะแบบเรียนวิทยาศาสตร์ก็ถูกออกแบบมาเพ่ือการค านวณที่สามารถใช้ควบคู่กับการใช้

ยุทโธปกรณ์หรือกลไกต่าง ๆ ได้ การเรียนรู้ทางอุตุนิยมวิทยาก็เพ่ือให้สามารถคาดคะเนสภาพดินฟ้าอากาศใน

ระหว่างการศึกสงครามหรือระหว่างการฝึกภาคสนามได้  การเรียนประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

การทหาร อาจจะเพ่ือปลูกฝังและปลุกจิตส านึกของชายชาญทหารให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น  แม้แต่แบบเรียน

คณิตศาสตร์ก็มีการเขียนขึ้นเพ่ือนายร้อยทหารบกโดยเฉพาะ 

จากตัวอย่างแบบเรียนโบราณของนักเรียนนายร้อยในอดีต ท าให้สามารถวิเคราะห์ได้ในเบื้องต้นว่า 

หลักสูตรการเรียนทางวิชาการของนักเรียนนายร้อยถูกจัดให้สอดคล้องกับยุคสมัยและบริบททางประวัติศาสตร์ใน
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ช่วงเวลานั้น นั่นสะท้อนให้เห็นว่า หลักสูตรการเรียนการสอนทางวิชาการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามี

การปรับปรุงข้อมูลให้ก้าวทันยุคสมัยอยู่เสมอ ไม่ใช่การเรียนบนบรรทัดฐานเดียวอยู่ตลอดกาลอย่างที่หลายคน

เข้าใจ แต่เปิดกว้างให้นักเรียนนายร้อยได้รับทราบข้อมูลใหม่ ๆ และความเป็นไปของประเทศตามกาลสมัย 

 

2.2 แบบเรียนหลักสูตรวิชาทหารและการฝึก 

นักเรียนนายร้อยกับการฝึกถือเป็นของคู่กันชนิดที่ไม่มีทางแยกจากกันได้ นักเรียนทหารทุกนายต้องผ่าน

การฝึกอย่างหนักทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้พร้อมต่อการเข้าสู่สมรภูมิรบที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ  หลักสูตร

วิชาทหารและการฝึกของนักเรียนนายร้อยจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ทางการทหาร 

หลักสูตรวิชาทหารและการฝึกของนักเรียนนายร้อยถูกออกแบบมาเพ่ือฝึกให้นักเรียนนายร้อยทุกนายเป็น 

“ผู้บังคับบัญชาในยุทธภูมิ”  นักเรียนนายร้อยทุกนายจะต้องผ่านการเรียนรู้การเป็นผู้บังคับหมวด ผู้บังคับกองร้อย 

ผู้บังคับกองพัน  เพ่ือที่เมื่อถึงสถานการณ์จริงพวกเขาจะสามารถเป็นผู้น าที่พากองทัพไทยไปสู่ชัยชนะเหนือทุก

สนามรบให้ได้ 

จากที่ได้ส ารวจเอกสารโบราณที่เกี่ยวข้องกับการทหารแล้ว ผู้เขียนได้ท าการแยกประเภทเอกสาร

แบบเรียนหลักสูตรวิชาทหารและการฝึกของนักเรียนนายร้อยตามความเข้าใจของตนเองได้ดังนี้ 

 

2.2.1 การฝึกภาคทฤษฎีและการใช้อาวุธ 

เอกสารเรื่องการฝึกภาคทฤษฎีและการใช้อาวุธ เป็นหลักปฏิบัติ ข้อแนะน า และข้อบังคับที่จะท าให้

นักเรียนนายร้อยเข้าใจในการใช้งานยุทโธปกรณ์13 และทฤษฎีการรบต่าง ๆ ก่อนออกฝึกการรบภาคสนามจริง14  

โดยผู้เขียนได้เลือกเอารายชื่อเอกสารโบราณที่เป็นแบบเรียนการฝึกภาคทฤษฎีและการใช้อาวุธมาเป็นตัวอย่างดังนี้ 

  

ภาคทฤษฎี  เช่น  สมุดคู่มือส าหรับราชการสนาม (ม.ป.ป.)  สมุดคู่มือส าหรับการท าแผนที่ ภูมิ

ประเทศ (ร.ศ.129)  สมุดแสดงหลักการปกครองในกองทัพ (ร.ศ.131)   แบบฝึกหัดทหารม้า (ร.ศ.133)  แบบฝึก

ทหารราบ (2457)  ค าบรรยายของจเรการช่างทหารบก 5 เล่ม (2459)   ต าราสรรพวุธวิธี (2461)  ระเบียบการ
                                                           

13 สมุดคู่มือปืนใหญ่ภูเขาแบบ 63,  (พระนคร : กรมต าราทหารบก, 2469), หน้า ค าสั่งและค าชี้แจง. 
14 หัวข้อวิธีรบในสนามเพลาะ,  (พระนคร : กรมต าราทหารบก, 2467), หน้าค าชี้แจง. 
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ฝึกหัดสั่งสอนพลทหารราบ (2463)  หัวข้อรบในสนามเพลาะ (2467)  แนวสอนยุทธวิธีในกองโรงเรียนนายร้อย

ทหารบก (2468)  แบบฝึกหัดทหารปืนใหญ่ (2474)  แบบฝึกหัดทหารช่าง  ค าแนะน าว่าด้วยการค้นหาข่าวและ

การตีความ (2479)  แบบฝึกทหารสื่อสาร (2481)  การส่งก าลังยามสงคราม (2485)  เป็นต้น 

 การใช้อาวุธ เช่น  สมุดคู่มือปืนกลเร็กเซอร์  การใช้ปืนกลหนักในทางยุทธวิธี  ค าแนะน าระเบียบการ

จ่ายและเพ่ิมเติมกระสุน (2460)  สมุดคู่มือว่าด้วยการระเบิด พ.ศ. 2456 (2464)  แบบฝึกหัด ปื น ก ล ห นั ก 

ส าหรับทหารราบ (2471)  เท็ฆนิคการสร้างกระสุนปืนใหญ่ทางยุทธวิธี (2479)  ตารางยิง ส า ห รั บ ปื น ใ ห ญ่ ห นั ก

กระสุนวิถีโค้ง (2482)  แนวสอนวิชาการวัตถุระเบิด (2483)  เป็นต้น 

จากตัวอย่างที่ยกมานี้ จะเห็นได้ชัดเจนว่า นักเรียนนายร้อยทุกนายจะได้เรียนรู้วิธีการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ 

และอุปกรณ์ส าคัญต่าง ๆ ในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยทุกนายสามารถท าภารกิจส าเร็จลุล่วงได้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2.2.2 การฝึกภาคสนามและการรบ 

เมื่อมีความเข้าใจในทางทฤษฎีแล้ว ก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนนายร้อยทุกนายจะต้องลงฝึกภาคสนาม ซึ่ง

เป็นการจ าลองการรบ เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยทุกนายได้แสดงความรู้ความสามารถทั้งหมดที่ได้ร่ าเรียนมาว่าตนเอง

สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นรั้วของชาติได้ดีเพียงไร เพราะในทุกการรบมีเดิมพันคือชาติบ้านเมือง นายทหารทุกนาย

จะต้องมีสติ มีความรอบคอบ และมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างดีที่สุด 

ผู้เขียนได้ลองอ่านเอกสารโบราณว่าด้วยเรื่องการฝึกการรบภาคสนามแล้วรู้สึกเหมือนได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ 

เข้าใจหลักการฝึกของทหารมากขึ้น จากที่แต่เดิมผู้เขียนรู้สึกไปเองว่าการฝึกก็เป็นเพียงการจ าลองสถานการณ์ที่ผู้

ฝึกทราบผลอยู่แล้วว่าจะเป็นไปในทิศทางใด จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร แต่เมื่อได้ลองอ่านเอกสารแล้วพบว่า ผู้เขียน

เข้าใจเรื่องนี้ผิดมาโดยตลอด ในเอกสารเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าในทุกการฝึกนายทหารทุกนายจะรู้เพียงแค่ว่า

ตนเองจะได้ท าหน้าที่อะไรในสนาม ตรวจการฝึกจะปล่อยให้ผู้ฝึกปฏิบัติหน้าที่และเริ่มท าการฝึกโดยไม่มีการบอก

ทิศทางการฝึกแต่อย่างใด ผู้ฝึกจะต้องวางแผน แก้ปัญหา และจัดการทุกอย่างจากความรู้ที่ได้เรียนมาและจาก

ความสามารถทางสติปัญญาของตนเอง ท้ายที่สุดผู้ตรวจจึงจะให้คะแนนและลงความเห็นว่าแนวทางท่ีผู้ฝึกได้ปฏิบัติ
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นั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร15  เมื่อได้อ่านวิธีการฝึกแบบโบราณและจินตนาการภาพตามค า

บรรยายแล้ว ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยหากต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เสมือนจริงเช่นนั้น 

ผู้เขียนได้เลือกเอารายชื่อเอกสารโบราณที่เป็นแบบเรียนการฝึกภาคสนามและการรบมาเป็นตัวอย่างให้ได้

เห็นบางส่วน เช่น  ข้อบังคับราชการสนาม (2457)  แบบฝึกหัดเข้าสนามยุทธ์ส าหรับทหารราบ พ.ศ. 2457 (2460)  

ข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการเลี้ยงดูทหารในเวลาสงคราม (2463)   แนวปฏิบัติในสนามส าหรับกองพันทหารราบ 

(2479)  วิจารณ์การฝึก (2480)  ประวัติการรบของทหารราบว่าด้วยการเข้าตี (2482)  ประวัติการรบของทหารราบ

ว่าด้วยการตั้งรับ (2483)  การส่งก าลังยามสงคราม (2485)  แนวปฏิบัติของ ผบ.พัน (2497)  แนวปฏิบัติของ ผบ.

หมู่ ผบ.หมวด (2500)  คู่มือราชการสนามว่าด้วยการรบในป่า เป็นต้น 

 

2.3 ประกาศกองทัพบก   

นอกจากหนังสือโบราณและแบบเรียนต่าง ๆ ของนักเรียนนายร้อยที่น่าสนใจต่อการศึกษาประวัติศาสตร์

การทหารของไทย ห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ยังมีเอกสารโบราณเกี่ยวกับประกาศต่าง ๆ ของกองทัพบอก

รวบรวมไว้บางส่วน ตัวอย่างเช่น  

 ประกาศกระทรวงกลาโหม (2482) เป็นประกาศเพ่ือปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง และออกระเบียบ

 ข้อบังคับเพ่ือให้ข้าราชการในกระทรวงกลาโหมทุกเหล่าทัพได้ปฏิบัติตาม ซึ่งในส่วนมีอยู่ในห้องสมุด

 กองวิชาประวัติศาสตร์จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบกเท่านั้น 

 ราชกิจจานุเบกษา ถูกรวบรวมไว้ในตู้หนังสือโบราณของกองวิชาประวัติศาสตร์กว่า 65 เล่ม เป็น ร า ช

 กิจจาที่ถูกตีพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2456 – 2511 เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประกาศต่าง ๆ 

 ของกรมยุทธศึกษา ประกาศเพ่ิม/ถอด ยศ-ต าแหน่ง ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็น

 ต้น  โดยราชกิจจานุเบกษาท่ีมีอยู่นี้จะเป็นเรื่องเก่ียวกับความเคลื่อนไหวภายในกองทัพบกเป็นหลัก 

ประกาศกองทัพบกในเรื่องต่าง ๆ นี้ ถือเป็นเอกสารชั้นต้นที่ส าคัญในการใช้ประกอบการวิเคราะห์ หรือ

เป็นหลักฐานเพ่ือชี้ให้เห็นถึงความหนักแน่นของงานเขียน ทั้งยังท าให้เราเห็นภาพความเคลื่อนไหวภายในของ

กองทัพบกไทยในอดีต ที่ในปัจจุบันข้อมูลเหล่านี้อาจไม่ได้รับการพูดถึง สืบค้น หรือเผยแพร่ ซึ่งอาจท าให้

รายละเอียดเล็กน้อยถูกมองข้ามไปและอาจหายไปจากหน้าไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ในที่สุด โดยที่รายละเอียด

                                                           
15 กรมจเรทหารบก,  วิชาครูทหารว่าด้วยการฝึก,  (กรุงเทพฯ : กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2583). 
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เล็ก ๆ น้อย ๆ อาจเป็นจิ๊กซอว์ตัวส าคัญท่ีอาจเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ใหม่ได้ 

 

2.4 เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์กองทัพบก   

นอกจากเอกสารที่ได้ยกมาอธิบายข้างต้นแล้ว ยังมีเอกสารอีกจ านวนไม่น้อยที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจส าหรับ

ประวัติศาสตร์ทางการทหารบกของไทย และสามารถน าไปวิเคราะห์หรือประกอบเป็นหลักฐานเพ่ิมเติมใน

การศึกษาประวัติศาสตร์การทหารได้  ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างเอกสารโบราณที่เป็นเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์

กองทัพบกมาดังนี ้

 ยุทธโกษ  เป็นหนังสือที่รวบรวมข่าวสารสาระส าคัญและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในกองทัพบก แล้ว

 ตีพิมพ์เผยแพร่เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมและกิจการในกองทัพบกให้ได้รับทราบกันอย่างแพร่หลาย 

 ซึ่งในตู้หนังสือโบราณของกองวิชาประวัติศาสตร์ได้รวบรวมหนังสือยุทธโกษเอาไว้บางส่วน  

 หนังสือพิมพ์ทหารบก  เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่กองทัพบกใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ กิ จ ก า ร

ในกองทัพบก โดยในหนังสือพิมพ์จะมีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่เก่ียวข้องกับกองทัพบก  จึงถือเป็นเอกสาร

ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในการใช้หาข้อมูลเหตุการณ์ภายในกองทัพบกของไทย 

นอกจากนั้น ยังมีเอกสารอ่ืน ๆ อาทิ โอวาทของผู้บัญชาการกองทัพบก (2482) สุนทรพจน์และค า

แถลงการณ์ของ พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา (2481) ประสบการณ์การรบในสงครามเวียดนาม 18 เล่ม (ม.ป.ป.) 

หนังสือสัญญาว่าด้วยกฎแลธรรมเนียมการสงครามทหารบก  ซึ่งหนังสือเหล่านี้มีเนื้อหาทางประวัติศาสตร์

การทหารที่น่าสนใจ คู่ควรแก่การอ่านและน าไปใช้ประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง 

 

ตัวอย่างเอกสารโบราณต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้ยกมานี้ น่าจะพอท าให้ผู้อ่านได้เห็นว่าห้องสมุดกองวิชา

ประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีเอกสารและหนังสือโบราณที่น่าสนใจอยู่

มากมายหลายรูปแบบที่พร้อมให้บริการทางวิชาการแก่ทุกท่าน  ผู้เขียนหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าบทความชิ้นนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้อ่าน และน่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะจูงใจให้มีผู้สนใจเข้ามาสืบค้นและใช้บริการหนังสือโบราณใน

ห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์มากขึ้น บรรดาหนังสือโบราณนับพันเล่มนี้จะได้ถูกหยิบจับและน าไปใช้ประโยชน์
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ในทางวิชาการอย่างที่ควรจะเป็น เพราะคุณค่าของหนังสือจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อถูกน าออกมาเผยแพร่ให้ผู้คนได้เห็น

คุณค่า 

หากท่านใดสนใจเข้ามาใช้บริการหนังสือโบราณภายในห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ สามารถติดต่อขอ

เข้าใช้บริการผ่านทางกองวิชาประวัติศาสตร์ได้โดยตรง หรือหากท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเอง ทางกอง

วิชาประวัติศาสตร์ก็มีโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ซึ่งได้น าหนังสือโบราณบางส่วนมาจัดท าเป็นไฟล์

ดิจิตอลลงในเว็บไซต์ของห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการให้สามารถสืบค้น

เอกสารได้สะดวกยิ่งข้ึน 

 นอกจากหนังสือโบราณที่ได้อธิบายมาในข้างต้นแล้ว ทางกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยังมีโครงการหอจดหมายเหตุอันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีเอกสารจดหมายเหตุต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

ประเทศไทยไว้ให้บริการวิชาการแก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้า  โดยมีเอกสารต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมัน และจีน อันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในช่วงยุคต่าง ๆ เช่น สงครามโลกครั้งที่ 2 

สงครามเย็น เป็นต้น  หากผู้ใดสนใจเข้าใช้บริการเพ่ือค้นคว้าจดหมายเหตุต่างประเทศ สามารถท าหนังสือขอเข้าใช้

บริการที่กองประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้โดยตรง  
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