
ก 
อุดมการณกาํลังพลกองทัพบก 

พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

“..ไมวาจะประพฤติการส่ิงใด ทหารจะตองยึดม่ันในประโยชนของชาติของแผนดินเปนใหญ   
ทั้งจะตองระมัดระวังกายใจใหมั่นคงเท่ียงตรงในความสัตยสุจริต และความสมัครสมานสามัคคี 
มีความกลาหาญ เขมแข็ง อดทน และอดกลั้น มุงม่ันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีของตนใหสมบูรณทั่วถวน
พรอมกันนั้นก็จะตองขวนขวายศึกษาวิชาการใหชัดเจนชํานาญทันการณทันสมัยไมยอมตัวเปน
คนลาหลาหากมีอุปสรรคขอขัดของอยางใดอยางหน่ึงเกิดข้ึน จะตองปรองดองปรึกษาพิจารณา 

 
ข 

กันดวยเหตุผล หลกัวิชา และความมีสติใหรูเทาทันปญหายางแจงจริง แลวรวมกันปฏิบัติแกไขให
คลี่คลายหมดส้ินไปโดยมิชักชา...” 

******************** 
( พระราชทานแกทหารรักษาพระองค ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของ 

ทหารรักษาพระองค  วันอังคารท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ ลานพระราชวังดุสิต ) 
 
ค 

คําปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล 
ขาพเจา  (ยศ ชื่อ สกลุ)  ขอกระทําสัตยปฏิญาณวา 
ขาพเจา  จักยอมตาย เพ่ืออิสรภาพ และความสงบแหงประเทศชาติ 
ขาพเจา  จักอยูในศีลธรรม ของศาสนา 
ขาพเจา  จักเทอดทูนและรักษาไว ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แหง  

  พระมหากษัตริยเจา 
ขาพเจา  จักรักษาไว ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
ขาพเจา  จักเชื่อถือผูบังคับบัญชาและปฏิบัติตามคําส่ังอยางเครงครัด 

  ทั้งจักปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม 
ขาพเจา  จะไมแพรงพรายความลับ ของทางราชการทหารเปนอันขาด 

 



จ 
คําปรารภของ 

ผูบัญชาการทหารบก 
กองทัพบก ของทุกชาติ ยอมประกอบข้ึนดวย กําลังพล และยุทโธปกรณ ดังน้ัน ชาติที่

ประสงคจะพัฒนา กองทัพใหเจริญกาวหนา มีขีดความสามารถเหนือกวาชาติที่อาจเปนคูอริใน
การทําสงครามใหได จึงจําเปนตอง เรงรัดพัฒนาองคประกอบของกองทัพ ทั้งสองประการ
ดังกลาวขางตนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 กองทัพบกไทยของเราไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา ยุทโธปกรณ เพ่ือใหมี
ความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการรบ ตามกําลังงบประมาณท่ีพอจะจัดหามาใชได แต
กองทัพบกก็ยังเล็งเห็นวา องค ประกอบท่ีสําคัญยิ่งกวายุทโธปกรณก็คือ “กําลังพล” หรือ “คน” 
ซึ่งเปนผูใชยุทโธปกรณ ที่จะตองมีความรู มีความสามารถ มีความมุงม่ันในการทํางานมีจิตใจ    
รุกรบ มีความรักชาติ มีความเสียสละ และมีอะไรอีกหลายประการ อันเปนองคประกอบของ
ความดีงาม ที่รวมเรียกวา “อุดมการณ” 
 เอกสาร “อุดมการณกําลังพลกองทัพบก” ฉบับน้ี เปนสวนหนึ่งของคําส่ังกองทัพบก      
ที่มีผลใชบังคับต้ังแตบัดน้ี จึงสามารถใชเปนแนวทางใหกําลังพลในทุกหนวยพึงยึดถือและ
ประพฤติปฏิบัติตามได 
 
      พลเอก   เชษฐา   ฐานะจาโร 
       ( เชษฐา   ฐานะจาโร ) 
        ผูบัญชาการทหารบก 
                ๑๒ กมุภาพันธ ๒๕๔๑ 
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สารบัญ 
        หนา 
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ก 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
คําปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล    ค 
คําปรารภของผูบัญชาการทหารบก    จ 
บทท่ี ๑  กลาวท่ัวไป      ๑ 
บทท่ี ๒ อุดมการณกําลังพลกองทัพบก   ๕ 
บทท่ี ๓ การแสดงออกของกําลังพลท่ีมีอุดมการณ  ๑๑ 
บทท่ี ๔ การปลูกฝงอุดมการณ     ๓๙ 
บทท่ี ๕ การประเมินผล     ๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑ 
 

บทท่ี ๑ 
กลาวท่ัวไป 

“ อุดมการณ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหความหมายวา 
“อุดมคติอันสูงสงท่ีจูงใจมนุษยใหพยายามบรรลุถึง” และใหความหมายของคําวา “อุดมคติ” ให
หมายถึง จินตนาการถือวาเปนมาตรฐานแหงความดี ความงามและความจริงทางใดทางหน่ึง      
ท่ีมนุษยถือวาเปนเปาหมายแหงชีวิตตน” 
 อุดมการณทางศาสนาหรือลัทธิ ก็ถือวาเปนระบบความเชื่อประเภทหน่ึง ซึ่งมีลักษณะพิเศษ 
ความเช่ือนั้นไดรับการยอมรับรวมกันจากกลุมชนในสังคม จะตองเกี่ยวของสัมพันธกับเรื่องท่ีมี
ความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของชุมชน จะตองเปนหลักการท่ีโนมนําคนหันเขาหา และอาศัย
เปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติและดําเนินชีวิตอยางสมํ่าเสมอ และความเชื่อนั้นจะตองมี
สวนชวยในการยึดเหนี่ยวคนในกลุมเขาไวดวยกัน หรือชวยสนับสนุน สงเสริมใหคนนํามาใช
เปนขออางในการทํากิจการตางๆ ได 
 ดังนั้น จึงพอสรุปไดวา “อุดมการณกําลังพลกองทัพบก” ตามความตองการเพ่ือการจัดทํา
เอกสารฉบับน้ี อาจมีขอบเขตครอบคลุมถึง มาตรฐานแหงความดีงาม ที่จะจูงใจใหกําลังพล
กองทัพบก มีความเชื่อวา หากไดประพฤติปฏิบัติแลวตนเองจะอยูในแนวทาง ที่จะเปนกําลัง      
ที่ดีที่สุด นั่นเอง 
 สําหรับความหมายของ “กําลังพลกองทัพบก” นั้น หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร 
นายทหารประทวน พลทหารประจําการ  พลทหารกองประจําการ ขาราชการกลาโหมพลเรือน 
ลูกจาง รวมทั้งกําลังพลประเภทอ่ืน ซึ่งสังกัดอยูในสวนราชการของกองทัพบก 
 วัตถุประสงคในการจัดทําเอกสารอุดมการณกําลังพลกองทัพบก มี ๔ ประการ ดังน้ี 

๑. เพ่ือใหมีมาตรฐานของคุณลักษณะและแสดงออกถึงความมีอุดมการณ 
เพ่ือใหกําลังพลของกองทัพบกไดนําไปปฏิบัติ ปรับปรุงตนเอง และสรางเสริมใหไปสู
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 
๒. เพ่ือใหทราบถึงวิธีและนําไปใชในการปลูกฝงอุดมการณแกกําลังพล 
๓. เพ่ือใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นใชเปนแนวทางในการตรวจสอบ ประเมินผลความมี

อุดมการณของกําลังพล 
 



บทท่ี ๒  
อุดมการณกาํลังพลของกองทัพบก 

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” เพ่ือให
หนวยรองของกองทัพบก ยึดม่ันในแนวทางเดียวกันวา “เพ่ือ ชาติ ศาสน กษัตริยและประชาชน 
 สําหรับกําลังพลเปนรายบุคคล นอกจากจะตองยึดถืออุดมการณ ของชาติไทย และ
อุดมการณของกองทัพบกแลว ยังจําเปนตองยึดม่ัน ถือมั่นตอคําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล 
และควรคํานึงใหจงหนักตอพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ พระราชทานยศทหาร อันมี
ขอความท่ีเปน พระบรมราโชวาทปรากฏไวทุกฉบับ ความวา “..ใหฟงคําส่ังผูบังคับบัญชา เหนือตน 
และรักษาวินัยโดยเครงครัด จงเวนการควรเวน หมั่นประพฤติการควรประพฤติใหตองตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายและแบบธรรมเนียม  จงทุกประการ..” ซึ่งหากพิจารณาใหถองแทแลว
จะเห็นไดวาคําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพลและพระบรมราโชวาทในประกาศพระบรม   
ราชโองการยศทหารน้ัน ลวนแตมีความหมาย ในการเสริมสรางอุดมการณใหกับกําลังพลของ
กองทัพบกเปนรายบุคคลท้ังส้ิน 
 ในการน้ี หากจะไดพิจารณานํานิยามศัพทที่กลาวแลวในบทที่ ๑ มาประกอบความหมาย
ของอุดมการณที่พึงยึดถือขางตน ก็จะทําให อุดมการณกําลังพลกองทัพบก มีนัยยะสําคัญวา 
หมายถึง “การดํารงมาตรฐานแหงความดีงามท่ีหากไดประพฤติและปฏิบัติแลวจะเปนกําลังพล  
ที่ดีที่สุด มีความสมัครสมานสามัคคี สามารถอุทิศตน เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริยและประชาชน   
อยางแทจริง” 
 ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาใหลึกซึ้งแลว จะเห็นไดวาในระดับที่ยอมรับไดของมาตรฐานแหงความ
ดีงามหรืออุดมการณดังกลาว จําเปนฯ ตองมีองค ประกอบท่ีสําคัญ ดังน้ี 

๑. ความจงรักภักดี 
๒. ความยึดม่ันในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร 
๓. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
๔. ความเสียสละ 



ดังน้ัน ถากลาวโดยสรุปเพ่ือการจดจําอยางงายๆ แลว อุดมการณกําลังพลกองทัพบก กคื็อ 
“การเปนกําลังพลท่ีดีท่ีสุด โดยมีความจงรักภักดี มีความยึดมัน่ในเกียรติยศและศักด์ิศรี
ของทหารมคีวามรับผิดชอบตอหนาท่ีและมีความเสียสละ” 



 
บทท่ี ๓ 

คุณลักษณะและการแสดงออกของกําลงัพลท่ีมีอุดมการณ 
๑. อุดมการณในดานความจงรักภักดี หมายถึง ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และผูบังคับบัญชา 
 ก. ความจงรักภักดีตอชาติ มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังน้ี 
  ๑) ทางกาย โดย 
   ก) ปกปองและสงเสริมเกียรติภูมิของชาติไทยในทุกโอกาส 
   ข) ปกปองและรักษาเอกราชอธิปไตย หรือบูรณภาพ แหงดินแดนของ
ประเทศไทยย่ิงกวาชวิีต 
   ค) แตงเครื่องแบบหรือแตงกาย ใหถูกตองตามแบบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ไทยหรือประเพณีทองถิ่น 
   ง) แสดงความเคารพธงชาติ ธงชัยเฉลิมพล หรือประดับธงชาติ ในสถานท่ี
และเวลาที่เหมาะสมหากประดับรวมกับธงชาติอ่ืนจะตองไมอยูในระดับตํ่ากวา 
   จ) ปฏิบัติตอเพ่ือนรวมชาติดวยความเสมอภาค โดยไมคํานึงถึง เชื้อชาติ 
ศาสนา ฐานะ หรือถิ่นกําเนดิ 
  ๒) ทางวาจา โดย 
   ก) พูดและใชภาษาไทยใหถูกตองตามอักขรวิธีหลีกเลี่ยงการใช
ภาษาตางประเทศปะปนขณะที่พูดโดยไมจําเปน 
   ข) เสริมสรางความเขาใจเรื่องชาติบานเมืองในแนวทางท่ีถูกตอง เพ่ือไมให
เกิดความแตกแยกภายในชาติ 
   ค) ไมแพรงพรายความลับของทางราชการ 
   ง) ชวยเสริมสรางใหเกิดความเขาใจเรื่องของชาติบานเมืองในทางที่ถูกตอง 
  ๓) ทางจิตใจ โดย 
   ก) มีความภาคภูมิใจในความเปนคนไทย 
   ข) มีความสํานึกตอหนาท่ีในฐานะพลเมืองดี 
   ค) มีความสํานึกและทดแทนบุญคุณของชาติ 



  ข. ความจงรกัภักดีตอศาสนา มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังน้ี 
   ๑) ทางกาย โดย 
    ก) ปฏิบัติตนใหเครงครัดตามหลักในศาสนาของตน 
    ข) ไมแสดงอาการดูหมิ่นเหยียดหยามหรือเบียดเบียนศาสนาอ่ืน 
    ค) ใหการอุปถัมภในโอกาสอันควร 
   ๒) ทางวาจา โดย 
    ก) อบรม สั่งสอน ตักเตือน คนในปกครองใหยึดม่ันในหลักศาสนา 
    ข) ไมกลาววาจาลอเลียนถากถางบุคคลเรื่องใดๆ ในศาสนาอ่ืน 
   ๓) ทางจิตใจ โดย 
    ก) ยึดม่ันในหลักศาสนาของตนอยางถูกตอง 
    ข) ชักจูงใหคนในปกครองพึงระลึกเสมอวา ศาสนา เปนท่ีพ่ึง    
ทางจิตใจของตนเองและสังคม 
  ค. ความจงรกัภักดีตอพระมหากษัตรยิ มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังน้ี 
   ๑) ทางกาย โดย 
    ก) เมื่อจะเขาเฝาฯ ตองแตงเครื่องแบบหรือแตงกายใหถูกตองและ
เรียบรอย 
    ข) หมั่นฝกซอมการประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามประเพณีของ
ขาราชบริพารในราชสํานักเม่ือเขาเฝาฯ 
    ค) ยืน เดิน ลุก นั่ง ดวยอาการสํารวม ในทุกโอกาสที่เขาเฝาฯ ตอง
ไปถึงสถานท่ีกอนหมายกําหนดการ และจะกลับไดตอเมื่อเสด็จฯ ข้ึนหรือ เสด็จฯ กลับแลว เทาน้ัน 
    ง) ถวายความเคารพ ถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ   
ในทุกโอกาส 
   ๒) ทางวาจา โดย 
    ก) ใชราชาศัพทใหถูกตอง 
    ข) ไมควรนําความอันเปนพระราชกระแสไปเอยอางกับบุคคลอ่ืน 
    ค)ไมนํากิจกรรมในราชสํานักหรือพระราชฐาน ไปเปดเผยกับ
บุคคลอ่ืนโดยไมสมควร 
 
 
 
 



   ๓) ทางจิตใจ โดย 
    ก) ยึดม่ันและเทิดทูนวาสถาบันพระมหากษัตริยเปนท่ีเคารพสักการะ 
ผูใดจะละเมิดมิได 
    ข)พรอมท่ีจะสนองพระบรมราโชบาย หรือ พระราชดําริ 
  ง  ความจงรกัภักดีตอผูบังคับบัญชา มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังน้ี 
   ๑) ทางกาย โดย 
    ก) ปฏิบัติตามคําส่ังท่ีถูกตองตามแบบธรรมเนียมทหารอยางเครงครัด 
    ข) ประพฤติปฏบิัติตามแบบอยางท่ีดีของผูบังคับบัญชา 
    ค) สนองตอบตอคําส่ัง หรือนโยบายของผูบังคับบัญชาโดยไมลงัเล 
   ๒) ทางวาจา โดย 
    ก) กลาวยกยองสิ่งท่ีดีงามของผูบังคับบัญชาในโอกาสอันควร 
    ข) งดเวนหรือหลีกเลี่ยงที่จะอยูในวงสนทนาซ่ึงกลาวพาดพิงถึง
ผูบังคับบัญชาในทางเส่ือมเสีย 
    ค) ไมควรนําผูบังคับบัญชาไปกลาวอางโดยท่ีทานมิไดสั่งการ 
   ๓) ทางจิตใจ โดย 
    ก) เชื่อฟงผูบังคับบัญชาเหนือตนโดยเครงครัด 
    ข) มีความเคารพ ยกยองและใหเกียรติแกผูบังคับบัญชาท้ังตอหนา
และลับหลัง 
  ๒. อุดมการณในดานความยึดมั่นในเกียรติยศ และศักด์ิศรีของทหาร หมายถึง
ความเปนผูที่มีวินัย ความเปนผูที่ซื่อสัตย และความเปนผูที่มีคุณธรรม 
  ก. ความเปนผูมีวินัย มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังน้ี  
   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 เหนือกวาหมูคณะใดท่ีมิใชทหาร 
    ข) ภูมิใจในเกียรติและความมีวินัยของตนเองที่จะไมกระทําผิด
หรือเกลือกกลั้วกับอบายมุขหรือสิ่งชั่วชาท้ังปวง 
   ข. ความเปนผูท่ีซื่อสัตย มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังน้ี 
    ๑) ทางกาย โดย 
     ก) กระทําตามท่ีตนพูด หรือใหคําสัตยปฏิญาณไว 
     ข) ไมแสวงหาผลประโยชนใสตนในทางทุจริต 
     ค) หมั่นกระทําตนเปนคนเปดเผย ตรงไปตรงมา 
    ๒) ทางวาจา โดย 
     ก) ไมพูดเท็จหรือพูดกลับกลอก 
     ข) ไมพูดเสแสรง หรือบิดพลิ้ว 
    ๓) ทางจิตใจ โดย 
     ก) ยึดม่ันในสิ่งท่ีตนพูดไวเสมอ 
     ข) ตระหนักวา การกระทําท่ีสุจริต เปนสิ่งสะทอนใหเห็น
ถึงความซ่ือสัตย 
   ค. ความเปนผูท่ีคุณธรรม มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังน้ี 
    ๑) ทางกาย โดย 
     ก) ปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนดวยความยุติธรรมเสมอ 
     ข) ใหความรักความเมตตาแกบุคคลอ่ืนเสมอหนา ไมเลือก
เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ฐานะ หรือความแตกตางดานใดๆ ของบุคคล 
    ๒) ทางวาจา โดย 
     ก) ใชคําพูดท่ีสุภาพแกบุคคลอ่ืนเสมอหนากันหลีกเลี่ยง
การพูดกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดดวยอารมณโกรธ 
     ข) ไมพูดในทางเสียหาย ลับหลังผูอ่ืน 
 
 



    ๓) ทางจิตใจ โดย 
     ก) มีหลักธรรมทางศาสนาหรือขอบัญญัติทางกฎหมาย 
หรือประเพณีที่เคยปฏิบัติเปนเครื่องมือชวยเหลือในการวินิจฉัยที่จะตัดสินใหความเปนธรรมใน
เรื่องใดๆ 
     ข) ไมลําเอียงเขาขาง หรือไมเขาขางบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
ดวยเหตุอันเกิดจาก ความรัก ความหลง ความโกรธ หรือความกลัว อยางใดอยางหน่ึง หรือหลาย
อยางรวมกัน 
  ๓. อุดมการณในดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี หมายถึง ความรับผิดชอบตอ
ภารกิจตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูใตบังคับบัญชา และตอประชาชน 
   ก. ความรบัผิดชอบตอภารกิจ มีคุณลกัษณะและการแสดงออก ดังน้ี 
    ๑) ทางกาย โดย 
     ก) ใชความพยายามทุกวิถีทางในการปฏิบัติใหสําเร็จ
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
     ข) ทํางานดวยความเสียสละ เวลา และความสุขสวนตัว 
โดยไมเห็นแกความเหน็ดเหน่ือย 
     ค )  ปฏิบั ติตอภารกิจด วยการใชส ติปญญา  ความรู
ความสามารถ และความกลาหาญ 
    ๒) ทางวาจา โดย 
     ก) พูดจาเรงเราใหเกิดความรวมมือ รวมใจสราง จิตสํานึก
แกบุคคลอ่ืน 
     ข) หลีกเลี่ยงการกลาวแสดงความทอแท สิ้นหวัง 
    ๓) ทางจิตใจ โดย 
     ก) มีความภูมิใจตอภาระหนาท่ีตามตําแหนงของตน 
     ข) มีความหนักแนน มุงม่ันโดยไมยอมทอถอย 
     ค) มีความคิดริเริ่มในการเลือกวิธีการปฏิบัติดวยความ
รอบคอบ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 



   ข. ความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมงาน มคุีณลักษณะและการแสดงออก ดังนี้ 
    ๑) ทางกาย โดย 
     ก) ใหความรวมมือตามกําลังความสามารถท่ีจะทําได 
     ข) ใหความชวยเหลือในคราวท่ีเพ่ือนรวมงานมีความจําเปน 
    ๒) ทางวาจา โดย 
     ก) กลาวถึงแตสิ่งท่ีดีงามของผูอ่ืน 
     ข) ไมกลาววาจายกตน ขมผูอ่ืน 
    ๓) ทางจิตใจ โดย 
     ก) พินิจพิเคราะห ใหเห็นคุณคา หรือความดีเพ่ือจะไดเห็น
ความสําคัญท่ีมีอยูในตัวของเพ่ือนรวมงาน 
     ข) ไมโอหัง เยอหยิ่ง อวดดี ตอผูอ่ืน 
   ค. ความรบัผิดชอบตอผูใตบังคับบัญชา มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังนี ้
    ๑) ทางกาย โดย 
     ก) ประพฤติปฏิบัติตนในทุกโอกาส ใหเปนแบบอยางท่ีดี
แกผูใตบังคับบัญชา 
     ข) รวมทุกขรวมสุข หรือรวมเปนรวมตายในเวลาวิกฤต 
โดยไมทอดท้ิงกัน 
     ค) สงเคราะหดูแลสวัสดิการ อยางถูกตองเหมาะสม 
     ง) ปกครองดวยความเปนธรรม ตามแบบธรรม เนียมทหาร 
    ๒) ทางวาจา โดย 
     ก) กลาวยกยองชมเชยเม่ือกระทําดี และอบรมตักเตือนเมื่อ
กระทําผิด หลีกเลี่ยงการตําหนิ หรือดุดา ตอหนาผูอ่ืน 
     ข) ตระหนักวา วาจาหรือคําพูด เปนสื่อที่มีผลตอ
ผูใตบังคับบัญชามากท่ีสุด 
    ๓) ทางจิตใจ โดย 
     ก) ยอมรับฟงความคิดเห็นของใตบังคับบัญชา ในโอกาส  
อันควร 
     ข) ใหความเมตตา เสมือนเปนคนในครอบครัวเดียวกัน 
 
 



   ง. ความรบัผิดชอบตอประชาชน มีลักษณะและการแสดงออก ดังน้ี 
    ๑) ทางกาย โดย 
     ก) รวมมือและสรางความสัมพันธอันดีกับสวนราชการ
พลเรือน องคกรภาคเอกชน และประชาชน 
     ข) ชวยเหลือและมีสวนรวมในการแกไข ในยามท่ีประชาชน
ประสบกับปญหาหรือภัยพิบัติตามความเหมาะสม 
     ค) สรางผลงานเพ่ือใหประชาชนเชื่อถือ และเห็นความ
ปรารถนาดีของกองทัพบก 
     ง) ประพฤติและปฏิบัติตนตอประชาชนทั่วไปดวยความ
สุภาพและจริงใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอผูที่ตกทุกขไดยาก หรือผูดอยโอกาส 
    ๒) ทางวาจา โดย 
     ก) ไมใชวาจาท่ีกอใหเกิดความแตกแยกในสังคม 
     ข) ไมใชวาจาในลักษณะยกตนขมผูอ่ืน 
    ๓) ทางจิตใจ โดย 
     ก) มีความสํานึกและยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
     ข) พึงระลึกเสมอวาประชาชน ทั่วไปเปรียบเสมือนญาติของตน 
     ค) ใหประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพบกใน  
การปกปองผลประโยชนและรักษาอธิปไตยของชาติ 
     ง) ใหเกียรติกับประชาชนและสังคม โดยการเขาสมาคม
กับประชาชนท่ัวไปดวยความจริงใจ เพ่ือใหเกิดความรูสึกวากองทัพบกเปนของประชาชนและ
พรอมท่ีจะยืนเคียงขางประชาชนในทุกสถานการณ 
  ๔. อุดมการณในดานความเสียสละ หมายถึง การอุทิศเวลาและการแสดงความ
กลาหาญโดยไมคํานึงถึงเลือดเนื้อและชีวิตเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีหรือเพ่ือประโยชนของสวนรวม 
   ก. การอุทิศเวลา เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีหรือประโยชนของสวนรวม มี
คุณลักษณะและการแสดงออกดังน้ี 
 
 
 
 
 



    ๑) ทางกาย โดย 
     ก) ขยันหมั่นเพียรในหนาท่ี  การงาน อุทิศเวลาใหแก     
การทํางานตลอดเวลา 
     ข) ไมปลอยเวลาท่ีเหลืออยูหลังจากการทํางานประจําให
เปลาประโยชนควรใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการเพ่ิมพูนความรูความสามารถใหแกตนเอง
และผูรวมงานรวมท้ังรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูในมาตรฐานตามเกณฑที่กองทัพบกกําหนด 
    ๒) ทางวาจา โดย 
     ก) พูดใหชัดเจน กะทัดรัด และตรงประเด็น 
     ข) พูดเฉพาะส่ิงท่ีสรางสรรคเพ่ือประโยชนของสวนรวม 
    ๓) ทางจิตใจ โดย 
     ก) เปนคนตรงตอเวลา 
     ข) พึงระลึกวาเวลาเปนสิ่งที่มีคาไมควรปลอยใหลวงเลย
ไปโดยเปลาประโยชน 
   ข. การแสดงความกลาหาญ โดยไมคํานึงเลือดเนื้อและชีวิตของตน เพ่ือ
การปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนของสวนรวม มีคุณลักษณะ และการแสดงออกดังน้ี 
    ๑) ทางกาย โดย 
     ก) กระทําการเพ่ือรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหง
พระมหากษัตริย หรือเพ่ือปองกันชาติ ศาสนา และเกียรติของทหาร 
     ข) ทําการรบโดยมุงม่ันที่จะเอาชนะขาศึก แมจะเห็น
ภยันตรายจากขาศึกมากเพียงใดก็ตาม 
     ค) ในกรณีทีถู่กจับเปนเชลยก็จะพยายามตอสูขัดขืนหรือ
หลบหนีในทุกวิถีทางเทาท่ีจะทําได และจะไมยอมรับตําแหนงหรืออามิสสินจางใดๆ จากขาศึก
เปนอันขาด 
    ๒) ทางวาจา โดย 
     ก) สั่งการดวยความหาวหาญแมจะตกอยูในภยันตราย       
ก็ไมแสดงความหวาดวิตกใหผูใดเห็น 
     ข) ในกรณีทีต่กเปนเชลยศึกจะไมยอมแพรง พรายขาวสาร
ใดๆ อันจะเปนอันตรายตอเพ่ือนรวมชาติ 
 
 
 



     ค) ในฐานะเชลยศึกเม่ือถูกซักถามก็จะตอบแตเพียงชื่อ ยศ 
หมายเลขประจําตัวและวันเดือนปเกิดเทาน้ัน โดยจะไมยอมตอบคําถามอ่ืน แมจะถูกบังคับขมขืน
ใจเพียงใดก็ตาม รวมทั้งจะไมยอมรับดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร อันเปนถอยแถลง       
ซึ่งแสดงการทรยศ ตอชาติหรือตอพันธมิตรไมวาในทางใดๆ 
    ๓) ทางจิตใจ โดย 
     ก) มีสติมั่นคงในเวลาวิกฤติ 
     ข) อดทนตออุปสรรคทั้งปวง โดยไมหว่ันเกรงตอภยันตราย 
     ค) พึงระลึกถึงคําปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล โดย
ตระหนักวาตนเองเปนนักรบของชาติไทย จะปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เพ่ือพิทักษเอก
ราชและอธิปไตยของชาติไทย 
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บทท่ี ๔  
การปลูกฝงและการเสริมสรางอุดมการณกําลังพลกองทัพบก 

  กองทัพบก มีเจตนารมย ที่จะใหกําลังพลกองทัพบกทุกคน ไดรับการปลูกฝง
อุดมการณเปนพ้ืนฐานความรูอยูในจิตใจนับต้ังแตแรกเริ่มเขามาเปนสมาชิกใหมในกองทัพบก 
และเม่ือรับราชการแลว ก็ควรจะไดรับการเสริมสราง เพ่ือดํารงรักษาอุดมการณกําลังพล ให
มั่นคงในจิตใจ อันจะเปนเครื่องชวยใหการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีของแตละคน โนมเอียงไปสูความ
ดีงาม ยิ่งๆ ข้ึนไป 
 ตอนท่ี ๑ การปลูกฝงในโอกาสแรก 
  ๑. บุคคลท่ีตองไดรับการปลูกฝง ไดแก กําลังพลกองทัพบกทุกคนท่ีแรกเริ่มจะเขา
มาปฏิบัติหนาท่ีราชการในกองทัพบก ประกอบดวย 
  ก. ประเภทนายทหารสัญญาบัตร  คือ 

๑) นักเรียนนายรอย 
๒) นักเรียนแพทยทหาร 
๓) นักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
๔) นักเรียนวิชาทหารชั้นปที่ ๔ 
๕) นักเรียนหลกัสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร 
๖) นายทหารใหมที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ 
๗) นายทหารประทวนท่ีไดรับการเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร 
๘) นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตร ีที่ไดรับการคัดเลือกเปน

นายทหารสัญญาบัตร 
๙) บุคคลอ่ืนนอกจาก ๘ ขอขางตน ที่เปนนายทหารสัญญาบัตรใหม 

ข. ประเภทนายทหารประทวน  คือ 
 ๑) นักเรียนนายสิบทุกเหลา 
 ๒) นักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ ๑ 
 ๓) นักเรียนผูชวยพยาบาลกองทัพบก 
 ๔) นักเรียนดุริยางคทหารบก 
 ๕) นักศึกษาหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นประทวนใหม 

   ๖) บุคคลอ่ืน นอกจากขอ ๔ ขอขางตนท่ีเปนนายทหารประทวนใหม 
 
 
 



 
 
  ค. ประเภทพลทหารและลูกจาง  คือ 
   ๑) พลทหารกองประจําการ 
   ๒) พลอาสาสมัคร 
   ๓) อาสาสมัครทหารพราน 
   ๔) ลกูจางประจํา 
   ๕) ลูกจางชั่งคราว 
   ๖) บุคคลอ่ืนนอกจาก ๔ ขอขางตน ที่เปนประเภทตํ่ากวานายทหาร 
  ๒. ความรับผิดชอบในการปลุกฝงอุดมการณกําลังพลกองทัพบก 
       ก. สถาบนัการศึกษาของกองทัพบกและหนวยที่รับผิดชอบในการศึกษา อบรม 
กําลังพลตามขอ ๑ ดังน้ี 
   ๑) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
   ๒) วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา กรมแพทยทหารบก 
   ๓) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กรมแพทยทหารบก 
   ๔) กรมการรักษาดินแดน 
   ๕) โรงเรียนดุริยางคทหารบก 
   ๖) หนวยรับการบรรจุต้ังแตระดับกองพัน หรือเทียบเทาข้ึนไป 
   ๗) กรมยุทธศึกษาทหารบก ในฐานะหนวยรับผิดชอบในการกํากับดูแล
งานดานการศึกษาของกองทัพบก และงานดานอนุศาสนาจารย 
       ข. ใหกรมยุทธศึกษาทหารบก อํานวยการ และกํากับดูแล การอบรมปลูกฝง
อุดมการณกําลังพลกองทัพบก ในนามกองทัพบก 
  ๓. วิธีการปลูกฝงอุดมการณกําลังพลกองทัพบก  หนวยรับผิดชอบตามขอ ๒  
อาจกระทําอยางใด  ดังตอไปนี้ 
       ก.  พิจารณาเพ่ิมวิชาอุดมการณกําลังพลกองทัพบกเขาในหลักสูตรเดิม          
ในอัตราสวนของเวลาที่เหมาะสม 
       ข. จัดใหมีการอบรมหรือการสัมมนาเพ่ือใหเกิดความเขาใจและความซาบซ้ึง
ในอุดมการณกําลังพลกองทัพบก 
       ค. จัดใหมีหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือวัดผลและเพ่ิมความรูสําหรับผูที่มีความรู
ความเขาใจยังไมถึงระดับท่ีเหมาะสม 
 



 
 
 ตอนท่ี ๒ การเสริมสรางในโอกาสตอไป 
  ๑. บุคคลที่ตองไดรับการเสริมสราง ไดแก กําลังพลทุกคน หลังจากเขามารับ
ราชการแลวในโอกาสอันสมควร เพ่ือที่จะไดไมหลงลืม หรือละเลยอันจะเปนเคร่ืองชวย
ประคับประคอง สงเสริมใหทุกคนมีเครื่อง ยึดเหน่ียวในจิตใจ อันจะชวยใหการประกอบ 
กิจการงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ๒. ความรับผิดชอบในการเสริมสรางอุดมการณกาํลังพลกองทัพบก 
  ก) โรงเรียนเหลา หรือโรงเรียนสายวิทยาการ ทุกระดับของกําลังพลท่ีเขา           
รับการศึกษา 
  ข) สถาบันการศึกษาของกองทัพบกท่ีสูงกวาระดับโรงเรียนเหลา 
  ค) ผูบังคับหนวย ต้ังแตผูบังคับกองพัน หรือเทียบเทาข้ึนไป 
  ง) กําลังพลทุกนาย 
 ๓. วิธีการการเสริมสรางอุดมการณกาํลังพลกองทัพบก 
  ก) จัดใหมีวิชาอุดมการณกําลังพลกองทัพบก ในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
ตามความเหมาะสม 
  ข) ในโอกาสท่ีมีการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนฐานะเลื่อนตําแหนง หรือการสอบอ่ืนใด
ของทางราชการ ใหผูบังคับหนวยพิจารณาแทรกวิชาอุดมการณกําลังพลกองทัพบก ไวดวยทุกครั้ง 
  ค) ผูบังคับบัญชาทุกระดบัชั้นตองจัดใหมีการอบรมเปนครั้งคราว 
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บทท่ี ๕ 
การประเมินผล 

๑. หนวยรบัผิดชอบ 
   ก. กรมจเรทหารบก ในนามกองทัพบก 
   ข. กรมกําลังพลทหารบก และกรมกิจการพลเรือนทหารบก รับผิดชอบ
ทางฝายอํานวยการ เพ่ือเสนอแนะกองทัพบกในการปรับปรุง แกไขสวนที่บกพรองหรือปรับปรุง
ใหดีข้ึน 

๒. แนวทางการประเมินผล โดย 
   ก. เฝาสังเกตการณในหวงระยะเวลา 
   ข. ตรวจสอบยอนหลังเกี่ยวพฤติกรรมของหนวย หรือบุคคลท่ีกระทํา
ละเมิดอุดมการณกําลังพลกองทัพบก 
   ค. การสํารวจทัศนคติ ดวยการใหตอบแบบสอบถาม เพ่ือทราบผลในเชิงสถิต 
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