ก
อุดมการณกาํ ลังพลกองทัพบก
พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
“..ไมวาจะประพฤติการสิ่งใด ทหารจะตองยึดมั่นในประโยชนของชาติของแผนดินเปนใหญ
ทั้งจะตองระมัดระวังกายใจใหมั่นคงเที่ยงตรงในความสัตยสุจริต และความสมัครสมานสามัคคี
มีความกลาหาญ เขมแข็ง อดทน และอดกลั้น มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนใหสมบูรณทั่วถวน
พรอมกันนั้นก็จะตองขวนขวายศึกษาวิชาการใหชัดเจนชํานาญทันการณทันสมัยไมยอมตัวเปน
คนลาหลาหากมีอุปสรรคขอขัดของอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น จะตองปรองดองปรึกษาพิจารณา
ข
กันดวยเหตุผล หลักวิชา และความมีสติใหรูเทาทันปญหายางแจงจริง แลวรวมกันปฏิบัติแกไขให
คลี่คลายหมดสิ้นไปโดยมิชักชา...”
********************
( พระราชทานแกทหารรักษาพระองค ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของ
ทหารรักษาพระองค วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ ลานพระราชวังดุสิต )
ค
คําปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล
ขาพเจา (ยศ ชื่อ สกุล) ขอกระทําสัตยปฏิญาณวา
ขาพเจา จักยอมตาย เพื่ออิสรภาพ และความสงบแหงประเทศชาติ
ขาพเจา จักอยูในศีลธรรม ของศาสนา
ขาพเจา จักเทอดทูนและรักษาไว ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แหง
พระมหากษัตริยเจา
ขาพเจา จักรักษาไว ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ขาพเจา จักเชื่อถือผูบังคับบัญชาและปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด
ทั้งจักปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม
ขาพเจา จะไมแพรงพรายความลับ ของทางราชการทหารเปนอันขาด

จ
คําปรารภของ
ผูบัญชาการทหารบก
กองทัพบก ของทุกชาติ ยอมประกอบขึ้นดวย กําลังพล และยุทโธปกรณ ดังนั้น ชาติที่
ประสงคจะพัฒนา กองทัพใหเจริญกาวหนา มีขีดความสามารถเหนือกวาชาติที่อาจเปนคูอริใน
การทําสงครามใหได จึงจํ าเปนตอง เรงรัด พัฒนาองคประกอบของกองทัพ ทั้ งสองประการ
ดังกลาวขางตนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
กองทัพบกไทยของเราไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา ยุทโธปกรณ เพื่อใหมี
ความทั น สมั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการรบ ตามกํ า ลั ง งบประมาณที่ พ อจะจั ด หามาใช ไ ด แต
กองทัพบกก็ยังเล็งเห็นวา องค ประกอบที่สําคัญยิ่งกวายุทโธปกรณก็คือ “กําลังพล” หรือ “คน”
ซึ่งเปนผูใชยุทโธปกรณ ที่จะตองมีความรู มีความสามารถ มีความมุงมั่นในการทํางานมีจิตใจ
รุกรบ มีความรักชาติ มีความเสียสละ และมีอะไรอีกหลายประการ อันเปนองคประกอบของ
ความดีงาม ที่รวมเรียกวา “อุดมการณ”
เอกสาร “อุดมการณกําลังพลกองทัพบก” ฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของคําสั่งกองทัพบก
ที่มีผลใชบังคับตั้งแตบัด นี้ จึงสามารถใชเปนแนวทางใหกําลังพลในทุกหนวยพึงยึดถื อและ
ประพฤติปฏิบัตติ ามได
พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
( เชษฐา ฐานะจาโร )
ผูบัญชาการทหารบก
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๑

ช
สารบัญ
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
คําปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล
คําปรารภของผูบัญชาการทหารบก
บทที่ ๑ กลาวทั่วไป
บทที่ ๒ อุดมการณกําลังพลกองทัพบก
บทที่ ๓ การแสดงออกของกําลังพลที่มีอุดมการณ
บทที่ ๔ การปลูกฝงอุดมการณ
บทที่ ๕ การประเมินผล

หนา
ก
ค
จ
๑
๕
๑๑
๓๙
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๑
บทที่ ๑
กลาวทั่วไป
“ อุดมการณ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหความหมายวา
“อุดมคติอันสูงสงที่จูงใจมนุษยใหพยายามบรรลุถึง” และใหความหมายของคําวา “อุดมคติ” ให
หมายถึง จินตนาการถือวาเปนมาตรฐานแหงความดี ความงามและความจริงทางใดทางหนึ่ง
ที่มนุษยถือวาเปนเปาหมายแหงชีวิตตน”
อุดมการณทางศาสนาหรือลัทธิ ก็ถือวาเปนระบบความเชื่อประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะพิเศษ
ความเชื่อนั้นไดรับการยอมรับรวมกันจากกลุมชนในสังคม จะตองเกี่ยวของสัมพันธกับเรื่องที่มี
ความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของชุมชน จะตองเปนหลักการที่โนมนําคนหันเขาหา และอาศัย
เปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติและดําเนินชีวิตอยางสม่ําเสมอ และความเชื่อนั้นจะตองมี
สวนชวยในการยึดเหนี่ยวคนในกลุมเขาไวดวยกัน หรือชวยสนับสนุน สงเสริมใหคนนํามาใช
เปนขออางในการทํากิจการตางๆ ได
ดังนั้น จึงพอสรุปไดวา “อุดมการณกําลังพลกองทัพบก” ตามความตองการเพื่อการจัดทํา
เอกสารฉบับนี้ อาจมีขอบเขตครอบคลุมถึง มาตรฐานแหงความดีงาม ที่จะจูงใจใหกําลังพล
กองทัพบก มีความเชื่อวา หากไดประพฤติปฏิบัติแลวตนเองจะอยูในแนวทาง ที่จะเปนกําลัง
ที่ดีที่สุด นั่นเอง
สํ า หรั บ ความหมายของ “กํ า ลั ง พลกองทั พ บก” นั้ น หมายถึ ง นายทหารสั ญ ญาบั ต ร
นายทหารประทวน พลทหารประจําการ พลทหารกองประจําการ ขาราชการกลาโหมพลเรือน
ลูกจาง รวมทั้งกําลังพลประเภทอื่น ซึ่งสังกัดอยูในสวนราชการของกองทัพบก
วัตถุประสงคในการจัดทําเอกสารอุดมการณกําลังพลกองทัพบก มี ๔ ประการ ดังนี้
๑. เพื่อใหมีมาตรฐานของคุณลักษณะและแสดงออกถึงความมีอุดมการณ
เพื่อใหกําลังพลของกองทัพบกไดนําไปปฏิบัติ ปรับปรุงตนเอง และสรางเสริมใหไปสู
มาตรฐานที่กําหนดไว
๒. เพื่อใหทราบถึงวิธีและนําไปใชในการปลูกฝงอุดมการณแกกําลังพล
๓. เพื่อใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นใชเปนแนวทางในการตรวจสอบ ประเมินผลความมี
อุดมการณของกําลังพล

บทที่ ๒
อุดมการณกาํ ลังพลของกองทัพบก
ตามเอกสารของสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฉบับ พ.ศ.๒๕๒๗ ไดกําหนด อุดมการณของชาติไทย ไววา “การพิทักษชาติ ปกปองเอกราช
อธิปไตย คุมครองศาสนา เทิดทูนรักษาดํารงมั่นคงไวซึ่งพระมหากษัตริยขจัดความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจสังคม บําบัดทุกข บํารุงสุข ประสานประโยชนถวนหนารักษาสิทธิเสรีภาพ สรางความ
สามัคคี และคุณธรรม”
กองทัพบกไดกําหนดคําขวัญ อันมีลักษณะเปน “อุดมการณของ กองทัพบก” เพื่อให
หนวยรองของกองทัพบก ยึดมั่นในแนวทางเดียวกันวา “เพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริยและประชาชน
สํ า หรั บ กํ า ลั ง พลเป น รายบุ ค คล นอกจากจะต อ งยึ ด ถื อ อุ ด มการณ ของชาติ ไ ทย และ
อุดมการณของกองทัพบกแลว ยังจําเปนตองยึดมั่น ถือมั่นตอคําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล
และควรคํ า นึ ง ใหจ งหนั ก ต อ พระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ พระราชทานยศทหาร อั น มี
ขอความที่เปน พระบรมราโชวาทปรากฏไวทุกฉบับ ความวา “..ใหฟงคําสั่งผูบังคับบัญชา เหนือตน
และรักษาวินัยโดยเครงครัด จงเวนการควรเวน หมั่นประพฤติการควรประพฤติใหตองตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายและแบบธรรมเนียม จงทุกประการ..” ซึ่งหากพิจารณาใหถองแทแลว
จะเห็นไดวาคําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพลและพระบรมราโชวาทในประกาศพระบรม
ราชโองการยศทหารนั้น ลวนแตมีความหมาย ในการเสริมสรางอุดมการณใหกับกําลังพลของ
กองทัพบกเปนรายบุคคลทั้งสิ้น
ในการนี้ หากจะไดพิจารณานํานิยามศัพทที่กลาวแลวในบทที่ ๑ มาประกอบความหมาย
ของอุดมการณที่พึงยึดถือขางตน ก็จะทําให อุดมการณกําลังพลกองทัพบก มีนัยยะสําคัญวา
หมายถึง “การดํารงมาตรฐานแหงความดีงามที่หากไดประพฤติและปฏิบัติแลวจะเปนกําลังพล
ที่ดีที่สุด มีความสมัครสมานสามัคคี สามารถอุทิศตน เพื่อชาติ ศาสน กษัตริยและประชาชน
อยางแทจริง”
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาใหลึกซึ้งแลว จะเห็นไดวาในระดับที่ยอมรับไดของมาตรฐานแหงความ
ดีงามหรืออุดมการณดังกลาว จําเปนฯ ตองมีองค ประกอบที่สําคัญ ดังนี้
๑. ความจงรักภักดี
๒. ความยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร
๓. ความรับผิดชอบตอหนาที่
๔. ความเสียสละ

ดังนั้น ถากลาวโดยสรุปเพื่อการจดจําอยางงายๆ แลว อุดมการณกําลังพลกองทัพบก ก็คือ
“การเปนกําลังพลที่ดีที่สุด โดยมีความจงรักภักดี มีความยึดมัน่ ในเกียรติยศและศักดิ์ศรี
ของทหารมีความรับผิดชอบตอหนาที่และมีความเสียสละ”

บทที่ ๓
คุณลักษณะและการแสดงออกของกําลังพลที่มีอุดมการณ
๑. อุดมการณในดานความจงรักภักดี หมายถึง ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และผูบังคับบัญชา
ก. ความจงรักภักดีตอชาติ มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังนี้
๑) ทางกาย โดย
ก) ปกปองและสงเสริมเกียรติภูมิของชาติไทยในทุกโอกาส
ข) ปกปองและรักษาเอกราชอธิปไตย หรือบูรณภาพ แหงดินแดนของ
ประเทศไทยยิ่งกวาชีวิต
ค) แตงเครื่องแบบหรือแตงกาย ใหถูกตองตามแบบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ไทยหรือประเพณีทองถิ่น
ง) แสดงความเคารพธงชาติ ธงชัยเฉลิมพล หรือประดับธงชาติ ในสถานที่
และเวลาที่เหมาะสมหากประดับรวมกับธงชาติอื่นจะตองไมอยูในระดับต่ํากวา
จ) ปฏิบัติตอเพื่อนรวมชาติดวยความเสมอภาค โดยไมคํานึงถึง เชื้อชาติ
ศาสนา ฐานะ หรือถิ่นกําเนิด
๒) ทางวาจา โดย
ก) พูดและใชภาษาไทยใหถูกตองตามอักขรวิธีหลีกเลี่ยงการใช
ภาษาตางประเทศปะปนขณะที่พูดโดยไมจําเปน
ข) เสริมสรางความเขาใจเรื่องชาติบานเมืองในแนวทางที่ถูกตอง เพื่อไมให
เกิดความแตกแยกภายในชาติ
ค) ไมแพรงพรายความลับของทางราชการ
ง) ชวยเสริมสรางใหเกิดความเขาใจเรื่องของชาติบานเมืองในทางที่ถูกตอง
๓) ทางจิตใจ โดย
ก) มีความภาคภูมิใจในความเปนคนไทย
ข) มีความสํานึกตอหนาที่ในฐานะพลเมืองดี
ค) มีความสํานึกและทดแทนบุญคุณของชาติ

ข. ความจงรักภักดีตอศาสนา มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังนี้
๑) ทางกาย โดย
ก) ปฏิบัติตนใหเครงครัดตามหลักในศาสนาของตน
ข) ไมแสดงอาการดูหมิ่นเหยียดหยามหรือเบียดเบียนศาสนาอื่น
ค) ใหการอุปถัมภในโอกาสอันควร
๒) ทางวาจา โดย
ก) อบรม สั่งสอน ตักเตือน คนในปกครองใหยึดมั่นในหลักศาสนา
ข) ไมกลาววาจาลอเลียนถากถางบุคคลเรื่องใดๆ ในศาสนาอื่น
๓) ทางจิตใจ โดย
ก) ยึดมั่นในหลักศาสนาของตนอยางถูกตอง
ข) ชั ก จู ง ให ค นในปกครองพึ ง ระลึ ก เสมอว า ศาสนา เป น ที่ พึ่ ง
ทางจิตใจของตนเองและสังคม
ค. ความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังนี้
๑) ทางกาย โดย
ก) เมื่อจะเขาเฝาฯ ตองแตงเครื่องแบบหรือแตงกายใหถูกตองและ
เรียบรอย
ข) หมั่นฝกซอมการประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามประเพณีของ
ขาราชบริพารในราชสํานักเมื่อเขาเฝาฯ
ค) ยืน เดิน ลุก นั่ง ดวยอาการสํารวม ในทุกโอกาสที่เขาเฝาฯ ตอง
ไปถึงสถานที่กอนหมายกําหนดการ และจะกลับไดตอเมื่อเสด็จฯ ขึ้นหรือ เสด็จฯ กลับแลว เทานั้น
ง) ถวายความเคารพ ถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ
ในทุกโอกาส
๒) ทางวาจา โดย
ก) ใชราชาศัพทใหถูกตอง
ข) ไมควรนําความอันเปนพระราชกระแสไปเอยอางกับบุคคลอื่น
ค)ไมนํากิจกรรมในราชสํานักหรือพระราชฐาน ไปเป ดเผยกั บ
บุคคลอื่นโดยไมสมควร

๓) ทางจิตใจ โดย
ก) ยึดมั่นและเทิดทูนวาสถาบันพระมหากษัตริยเปนที่เคารพสักการะ
ผูใดจะละเมิดมิได
ข)พรอมที่จะสนองพระบรมราโชบาย หรือ พระราชดําริ
ง ความจงรักภักดีตอผูบังคับบัญชา มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังนี้
๑) ทางกาย โดย
ก) ปฏิบัติตามคําสั่งที่ถูกตองตามแบบธรรมเนียมทหารอยางเครงครัด
ข) ประพฤติปฏิบัติตามแบบอยางที่ดีของผูบังคับบัญชา
ค) สนองตอบตอคําสั่ง หรือนโยบายของผูบังคับบัญชาโดยไมลงั เล
๒) ทางวาจา โดย
ก) กลาวยกยองสิ่งที่ดีงามของผูบังคับบัญชาในโอกาสอันควร
ข) งดเวนหรือหลีกเลี่ยงที่จะอยูในวงสนทนาซึ่งกลาวพาดพิงถึง
ผูบังคับบัญชาในทางเสื่อมเสีย
ค) ไมควรนําผูบังคับบัญชาไปกลาวอางโดยที่ทานมิไดสั่งการ
๓) ทางจิตใจ โดย
ก) เชื่อฟงผูบังคับบัญชาเหนือตนโดยเครงครัด
ข) มีความเคารพ ยกยองและใหเกียรติแกผูบังคับบัญชาทั้งตอหนา
และลับหลัง
๒. อุดมการณในดานความยึดมั่นในเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของทหาร หมายถึง
ความเปนผูที่มีวินัย ความเปนผูที่ซื่อสัตย และความเปนผูที่มีคุณธรรม
ก. ความเปนผูมีวินัย มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังนี้
๑) ทางกาย โดย
ก) ปฏิบัติตนใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ข) ปกครองดูแลผูใตบังคับบัญชาใหเปนผูที่มีวินัย
๒) ทางวาจา โดย
ก) กํากับดูแล วากลาว ตักเตือน แกไข ผูใตบังคับบัญชา มิให
กระทําผิด
ข) หมั่นอบรมผูอยูในปกครอง เปนเนืองนิจ
๓) ทางจิตใจ โดย

ก) พึงระลึกวาวินัยเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใหหนวยอยูรวมกันอยางมี
เกียรติ เหนือกวาหมูคณะใดที่มิใชทหาร
ข) ภูมิใจในเกียรติและความมีวินัยของตนเองที่จะไมกระทําผิด
หรือเกลือกกลั้วกับอบายมุขหรือสิ่งชั่วชาทั้งปวง
ข. ความเปนผูที่ซื่อสัตย มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังนี้
๑) ทางกาย โดย
ก) กระทําตามที่ตนพูด หรือใหคําสัตยปฏิญาณไว
ข) ไมแสวงหาผลประโยชนใสตนในทางทุจริต
ค) หมั่นกระทําตนเปนคนเปดเผย ตรงไปตรงมา
๒) ทางวาจา โดย
ก) ไมพูดเท็จหรือพูดกลับกลอก
ข) ไมพูดเสแสรง หรือบิดพลิ้ว
๓) ทางจิตใจ โดย
ก) ยึดมั่นในสิ่งที่ตนพูดไวเสมอ
ข) ตระหนักวา การกระทําที่สุจริต เปนสิ่งสะทอนใหเห็น
ถึงความซื่อสัตย
ค. ความเปนผูที่คุณธรรม มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังนี้
๑) ทางกาย โดย
ก) ปฏิบัติตอบุคคลอื่นดวยความยุติธรรมเสมอ
ข) ใหความรักความเมตตาแกบุคคลอื่นเสมอหนา ไมเลือก
เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ฐานะ หรือความแตกตางดานใดๆ ของบุคคล
๒) ทางวาจา โดย
ก) ใชคําพูดที่สุภาพแกบุคคลอื่นเสมอหนากันหลีกเลี่ยง
การพูดกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดดวยอารมณโกรธ
ข) ไมพูดในทางเสียหาย ลับหลังผูอื่น

๓) ทางจิตใจ โดย
ก) มีหลั กธรรมทางศาสนาหรื อขอบัญ ญั ติทางกฎหมาย
หรือประเพณีที่เคยปฏิบัติเปนเครื่องมือชวยเหลือในการวินิจฉัยที่จะตัดสินใหความเปนธรรมใน
เรื่องใดๆ
ข) ไมลําเอียงเขาขาง หรือไมเขาขางบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ดวยเหตุอันเกิดจาก ความรัก ความหลง ความโกรธ หรือความกลัว อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยางรวมกัน
๓. อุดมการณในดานความรับผิดชอบตอหนาที่ หมายถึง ความรับผิดชอบตอ
ภารกิจตอเพื่อนรวมงาน ตอผูใตบังคับบัญชา และตอประชาชน
ก. ความรับผิดชอบตอภารกิจ มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังนี้
๑) ทางกาย โดย
ก) ใช ค วามพยายามทุ ก วิ ถี ท างในการปฏิ บั ติ ใ ห สํ า เร็ จ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
ข) ทํางานดวยความเสียสละ เวลา และความสุขสวนตัว
โดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย
ค) ปฏิ บั ติ ต อ ภารกิ จ ด ว ยการใช ส ติ ป ญ ญา ความรู
ความสามารถ และความกลาหาญ
๒) ทางวาจา โดย
ก) พูดจาเรงเราใหเกิดความรวมมือ รวมใจสราง จิตสํานึก
แกบุคคลอื่น
ข) หลีกเลี่ยงการกลาวแสดงความทอแท สิ้นหวัง
๓) ทางจิตใจ โดย
ก) มีความภูมิใจตอภาระหนาที่ตามตําแหนงของตน
ข) มีความหนักแนน มุงมั่นโดยไมยอมทอถอย
ค) มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการเลื อ กวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ด ว ยความ
รอบคอบ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข. ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมงาน มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังนี้
๑) ทางกาย โดย
ก) ใหความรวมมือตามกําลังความสามารถที่จะทําได
ข) ใหความชวยเหลือในคราวที่เพื่อนรวมงานมีความจําเปน
๒) ทางวาจา โดย
ก) กลาวถึงแตสิ่งที่ดีงามของผูอื่น
ข) ไมกลาววาจายกตน ขมผูอื่น
๓) ทางจิตใจ โดย
ก) พินิจพิเคราะห ใหเห็นคุณคา หรือความดีเพื่อจะไดเห็น
ความสําคัญที่มีอยูในตัวของเพื่อนรวมงาน
ข) ไมโอหัง เยอหยิ่ง อวดดี ตอผูอื่น
ค. ความรับผิดชอบตอผูใตบังคับบัญชา มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังนี้
๑) ทางกาย โดย
ก) ประพฤติปฏิบัติตนในทุกโอกาส ใหเปนแบบอยางที่ดี
แกผูใตบังคับบัญชา
ข) รวมทุกขรวมสุข หรือรวมเปนรวมตายในเวลาวิกฤต
โดยไมทอดทิ้งกัน
ค) สงเคราะหดูแลสวัสดิการ อยางถูกตองเหมาะสม
ง) ปกครองดวยความเปนธรรม ตามแบบธรรม เนียมทหาร
๒) ทางวาจา โดย
ก) กลาวยกยองชมเชยเมื่อกระทําดี และอบรมตักเตือนเมื่อ
กระทําผิด หลีกเลี่ยงการตําหนิ หรือดุดา ตอหนาผูอื่น
ข) ตระหนักวา วาจาหรือคําพูด เปนสื่อที่มีผลตอ
ผูใตบังคับบัญชามากที่สุด
๓) ทางจิตใจ โดย
ก) ยอมรับฟงความคิดเห็นของใตบังคับบัญชา ในโอกาส
อันควร
ข) ใหความเมตตา เสมือนเปนคนในครอบครัวเดียวกัน

ง. ความรับผิดชอบตอประชาชน มีลักษณะและการแสดงออก ดังนี้
๑) ทางกาย โดย
ก) รวมมือและสรางความสัมพันธอันดีกับสวนราชการ
พลเรือน องคกรภาคเอกชน และประชาชน
ข) ชวยเหลือและมีสวนรวมในการแกไข ในยามที่ประชาชน
ประสบกับปญหาหรือภัยพิบัติตามความเหมาะสม
ค) สรางผลงานเพื่อใหประชาชนเชื่ อถือ และเห็นความ
ปรารถนาดีของกองทัพบก
ง) ประพฤติและปฏิบัติตนตอประชาชนทั่วไปดวยความ
สุภาพและจริงใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอผูที่ตกทุกขไดยาก หรือผูดอยโอกาส
๒) ทางวาจา โดย
ก) ไมใชวาจาที่กอใหเกิดความแตกแยกในสังคม
ข) ไมใชวาจาในลักษณะยกตนขมผูอื่น
๓) ทางจิตใจ โดย
ก) มีความสํานึกและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ข) พึงระลึกเสมอวาประชาชน ทั่วไปเปรียบเสมือนญาติของตน
ค) ให ป ระชาชนเชื่ อ มั่ น ในศั ก ยภาพของกองทั พ บกใน
การปกปองผลประโยชนและรักษาอธิปไตยของชาติ
ง) ใหเกียรติกับประชาชนและสังคม โดยการเขาสมาคม
กับประชาชนทั่วไปดวยความจริงใจ เพื่อใหเกิดความรูสึกวากองทัพบกเปนของประชาชนและ
พรอมที่จะยืนเคียงขางประชาชนในทุกสถานการณ
๔. อุดมการณในดานความเสียสละ หมายถึง การอุทิศเวลาและการแสดงความ
กลาหาญโดยไมคํานึงถึงเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อการปฏิบัติหนาที่หรือเพื่อประโยชนของสวนรวม
ก. การอุทิศ เวลา เพื่ อ การปฏิบั ติ หนาที่หรื อ ประโยชน ของส วนรวม มี
คุณลักษณะและการแสดงออกดังนี้

๑) ทางกาย โดย
ก) ขยั น หมั่ น เพี ย รในหน า ที่ การงาน อุ ทิ ศ เวลาให แ ก
การทํางานตลอดเวลา
ข) ไมปลอยเวลาที่เหลืออยูหลังจากการทํางานประจําให
เปลาประโยชนควรใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการเพิ่มพูนความรูความสามารถใหแกตนเอง
และผูรวมงานรวมทั้งรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูในมาตรฐานตามเกณฑที่กองทัพบกกําหนด
๒) ทางวาจา โดย
ก) พูดใหชัดเจน กะทัดรัด และตรงประเด็น
ข) พูดเฉพาะสิ่งที่สรางสรรคเพื่อประโยชนของสวนรวม
๓) ทางจิตใจ โดย
ก) เปนคนตรงตอเวลา
ข) พึงระลึกวาเวลาเปนสิ่งที่มีคาไมควรปลอยใหลวงเลย
ไปโดยเปลาประโยชน
ข. การแสดงความกลาหาญ โดยไมคํานึงเลือดเนื้อและชีวิตของตน เพื่อ
การปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของสวนรวม มีคุณลักษณะ และการแสดงออกดังนี้
๑) ทางกาย โดย
ก) กระทําการเพื่อรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหง
พระมหากษัตริย หรือเพื่อปองกันชาติ ศาสนา และเกียรติของทหาร
ข) ทําการรบโดยมุงมั่นที่จะเอาชนะขาศึก แมจะเห็น
ภยันตรายจากขาศึกมากเพียงใดก็ตาม
ค) ในกรณีทถี่ ูกจับเปนเชลยก็จะพยายามตอสูขัดขืนหรือ
หลบหนีในทุกวิถีทางเทาที่จะทําได และจะไมยอมรับตําแหนงหรืออามิสสินจางใดๆ จากขาศึก
เปนอันขาด
๒) ทางวาจา โดย
ก) สั่ ง การด ว ยความห า วหาญแม จ ะตกอยู ใ นภยั น ตราย
ก็ไมแสดงความหวาดวิตกใหผูใดเห็น
ข) ในกรณีทตี่ กเปนเชลยศึกจะไมยอมแพรง พรายขาวสาร
ใดๆ อันจะเปนอันตรายตอเพื่อนรวมชาติ

ค) ในฐานะเชลยศึกเมื่อถูกซักถามก็จะตอบแตเพียงชื่อ ยศ
หมายเลขประจําตัวและวันเดือนปเกิดเทานั้น โดยจะไมยอมตอบคําถามอื่น แมจะถูกบังคับขมขืน
ใจเพีย งใดก็ ตาม รวมทั้ งจะไมยอมรับดวยวาจาหรื อเป นลายลั กษณ อักษร อันเป น ถอ ยแถลง
ซึ่งแสดงการทรยศ ตอชาติหรือตอพันธมิตรไมวาในทางใดๆ
๓) ทางจิตใจ โดย
ก) มีสติมั่นคงในเวลาวิกฤติ
ข) อดทนตออุปสรรคทั้งปวง โดยไมหวั่นเกรงตอภยันตราย
ค) พึงระลึกถึงคําปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล โดย
ตระหนักวาตนเองเปนนักรบของชาติไทย จะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อพิทักษเอก
ราชและอธิปไตยของชาติไทย
**********************

บทที่ ๔
การปลูกฝงและการเสริมสรางอุดมการณกําลังพลกองทัพบก
กองทัพบก มีเจตนารมย ที่จะใหกําลังพลกองทัพบกทุกคน ไดรับการปลูกฝ ง
อุดมการณเปนพื้นฐานความรูอยูในจิตใจนับตั้งแตแรกเริ่มเขามาเปนสมาชิกใหมในกองทัพบก
และเมื่อรับราชการแลว ก็ควรจะไดรับการเสริมสราง เพื่อดํารงรักษาอุดมการณกําลังพล ให
มั่นคงในจิตใจ อันจะเปนเครื่องชวยใหการปฏิบัติภารกิจหนาที่ของแตละคน โนมเอียงไปสูความ
ดีงาม ยิ่งๆ ขึ้นไป
ตอนที่ ๑ การปลูกฝงในโอกาสแรก
๑. บุคคลที่ตองไดรับการปลูกฝง ไดแก กําลังพลกองทัพบกทุกคนที่แรกเริ่มจะเขา
มาปฏิบัติหนาที่ราชการในกองทัพบก ประกอบดวย
ก. ประเภทนายทหารสัญญาบัตร คือ
๑) นักเรียนนายรอย
๒) นักเรียนแพทยทหาร
๓) นักเรียนพยาบาลกองทัพบก
๔) นักเรียนวิชาทหารชั้นปที่ ๔
๕) นักเรียนหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
๖) นายทหารใหมที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ
๗) นายทหารประทวนที่ไดรับการเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร
๘) นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ไดรับการคัดเลือกเปน
นายทหารสัญญาบัตร
๙) บุคคลอื่นนอกจาก ๘ ขอขางตน ที่เปนนายทหารสัญญาบัตรใหม
ข. ประเภทนายทหารประทวน คือ
๑) นักเรียนนายสิบทุกเหลา
๒) นักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ ๑
๓) นักเรียนผูชวยพยาบาลกองทัพบก
๔) นักเรียนดุริยางคทหารบก
๕) นักศึกษาหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นประทวนใหม
๖) บุคคลอื่น นอกจากขอ ๔ ขอขางตนที่เปนนายทหารประทวนใหม

ค. ประเภทพลทหารและลูกจาง คือ
๑) พลทหารกองประจําการ
๒) พลอาสาสมัคร
๓) อาสาสมัครทหารพราน
๔) ลูกจางประจํา
๕) ลูกจางชั่งคราว
๖) บุคคลอื่นนอกจาก ๔ ขอขางตน ที่เปนประเภทต่ํากวานายทหาร
๒. ความรับผิดชอบในการปลุกฝงอุดมการณกําลังพลกองทัพบก
ก. สถาบันการศึกษาของกองทัพบกและหนวยที่รับผิดชอบในการศึกษา อบรม
กําลังพลตามขอ ๑ ดังนี้
๑) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
๒) วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา กรมแพทยทหารบก
๓) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กรมแพทยทหารบก
๔) กรมการรักษาดินแดน
๕) โรงเรียนดุริยางคทหารบก
๖) หนวยรับการบรรจุตั้งแตระดับกองพัน หรือเทียบเทาขึ้นไป
๗) กรมยุทธศึกษาทหารบก ในฐานะหนวยรับผิดชอบในการกํากับดูแล
งานดานการศึกษาของกองทัพบก และงานดานอนุศาสนาจารย
ข. ใหกรมยุทธศึกษาทหารบก อํานวยการ และกํากับดูแล การอบรมปลูกฝง
อุดมการณกําลังพลกองทัพบก ในนามกองทัพบก
๓. วิธีการปลูกฝงอุดมการณกําลังพลกองทัพบก หนวยรับผิดชอบตามขอ ๒
อาจกระทําอยางใด ดังตอไปนี้
ก. พิ จ ารณาเพิ่ ม วิ ช าอุ ด มการณ กํ า ลั ง พลกองทั พ บกเข า ในหลั ก สู ต รเดิ ม
ในอัตราสวนของเวลาที่เหมาะสม
ข. จัดใหมีการอบรมหรือการสัมมนาเพื่อใหเกิดความเขาใจและความซาบซึ้ง
ในอุดมการณกําลังพลกองทัพบก
ค. จัดใหมีหลักเกณฑและวิธีการเพื่อวัดผลและเพิ่มความรูสําหรับผูที่มีความรู
ความเขาใจยังไมถึงระดับที่เหมาะสม

ตอนที่ ๒ การเสริมสรางในโอกาสตอไป
๑. บุคคลที่ตองไดรับการเสริมสราง ไดแก กําลังพลทุกคน หลังจากเขามารั บ
ราชการแล ว ในโอกาสอั น สมควร เพื่ อ ที่ จ ะได ไ ม ห ลงลื ม หรื อ ละเลยอั น จะเป น เครื่ อ งช ว ย
ประคับประคอง สงเสริมใหทุกคนมีเครื่อง ยึดเหนี่ยวในจิตใจ อันจะชวยใหการประกอบ
กิจการงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี
๒. ความรับผิดชอบในการเสริมสรางอุดมการณกาํ ลังพลกองทัพบก
ก) โรงเรี ย นเหล า หรื อ โรงเรี ย นสายวิ ท ยาการ ทุ ก ระดั บ ของกํ า ลั ง พลที่ เ ข า
รับการศึกษา
ข) สถาบันการศึกษาของกองทัพบกที่สูงกวาระดับโรงเรียนเหลา
ค) ผูบังคับหนวย ตั้งแตผูบังคับกองพัน หรือเทียบเทาขึ้นไป
ง) กําลังพลทุกนาย
๓. วิธีการการเสริมสรางอุดมการณกาํ ลังพลกองทัพบก
ก) จัดใหมีวิชาอุดมการณกําลังพลกองทัพบก ในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
ตามความเหมาะสม
ข) ในโอกาสที่มีการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนฐานะเลื่อนตําแหนง หรือการสอบอื่นใด
ของทางราชการ ใหผูบังคับหนวยพิจารณาแทรกวิชาอุดมการณกําลังพลกองทัพบก ไวดวยทุกครั้ง
ค) ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองจัดใหมีการอบรมเปนครั้งคราว
********************

บทที่ ๕
การประเมินผล
๑. หนวยรับผิดชอบ
ก. กรมจเรทหารบก ในนามกองทัพบก
ข. กรมกําลังพลทหารบก และกรมกิจการพลเรือนทหารบก รับผิดชอบ
ทางฝายอํานวยการ เพื่อเสนอแนะกองทัพบกในการปรับปรุง แกไขสวนที่บกพรองหรือปรับปรุง
ใหดีขึ้น
๒. แนวทางการประเมินผล โดย
ก. เฝาสังเกตการณในหวงระยะเวลา
ข. ตรวจสอบยอนหลังเกี่ยวพฤติกรรมของหนวย หรือบุคคลที่กระทํา
ละเมิดอุดมการณกําลังพลกองทัพบก
ค. การสํารวจทัศนคติ ดวยการใหตอบแบบสอบถาม เพื่อทราบผลในเชิงสถิต
*************************

