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ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเกณฑ์ทหารแบบใหม่ ท�ำให้เกิดการรวมศูนย์อ�ำนาจ
เข้าสู่ส่วนกลาง ลดอ�ำนาจในการควบคุมไพร่พลที่เคยอยู่ ในอ�ำนาจการควบคุม
ของขุนนาง ให้ทหารทุกคนขึ้นตรงต่อรัฐที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์กลาง
ซึ่ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแนวทางในการรวมศู น ย์ อ� ำ นาจทางการเมื อ ง
การปกครอง เพือ่ รับมือกับสถานการณ์ทางการเมืองทีถ่ กู ล่าอาณานิคมในช่วงเวลา
ดังกล่าว และยังสามารถใช้ทหารทีค่ ดั สรรรูปแบบใหม่ในการจัดการกับความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักรด้วย
แต่เดิมเรื่องการครอบครองไพร่หรือทาสหรือทหารรับใช้เป็นอภิสิทธิ์อย่างหนึ่ง
ของขุนนางทีม่ มี าแต่เดิมตัง้ แต่กอ่ นการปฏิรปู ทางด้านสังคมให้ยกเลิกระบบไพร่
และระบบทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 และความคิดความเชือ่ เกีย่ วกับอภิสทิ ธิข์ องขุนนาง
ดังกล่าวยังคงสืบทอดอยู่ต่อเนื่องมา เมื่อสถาบันทางทหารเริ่มมีอ�ำนาจอีกครั้ง
จึงเป็นการหวนกลับไปสู่การเกิดระบบทหารรับใช้ต่อนายทหารชั้นผู้ ใหญ่ และ
กลายเป็นที่ยอมรับสืบทอดต่อกันมาโดยไม่ ได้ถูกตั้งค�ำถามอย่างจริงจังใน
สังคมไทยแต่อย่างใด
การน�ำพลทหารเกณฑ์ ไปเป็นทหารบริการแก่นายทหารระดับสูงทั้งในและ
นอกราชการ หรือการปฏิบัติต่อพลทหารด้วยความรุนแรง ก็เป็นรูปแบบวิธีคิด
การจัดระเบียบความสัมพันธ์แบบขุนนาง-ไพร่ ทีด่ ำ� รงอยูต่ งั้ แต่อดีต และสืบเนือ่ ง
มาจนถึงปัจจุบนั ทีพ่ ลทหารเกณฑ์ (ไพร่ ในอดีต) ต้องยอมรับสภาพความเป็นอยู่
ของชีวิตทั้งดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับสภาพความเมตตาของนายทหารชั้นผู้ ใหญ่
(ขุนนาง) เฉพาะตัวบุคคลนั่นเอง
ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการปฏิรูปกองทัพหรือระบบการคัดสรรทหาร
รูปแบบใหม่ๆ ก็ตามที แต่ทว่าสังคมยังไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบวิธีคิดเกี่ยวกับ
การจัดล�ำดับความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมให้มีความเท่าเทียมกัน รวมทั้ง
ยังเต็มไปด้วยความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
พลทหารเกณฑ์ลักษณะต่างๆ ย่อมไม่ ได้รับการแก้ ไขอย่างยั่งยืน เป็นแต่เพียง
การเปลี่ยนรูปลักษณ์ของความเหลื่อมล�้ำออกไปเท่านั้นเอง
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ค�ำน�ำ
การเกณฑ์ ท หารมี ค วามเป็ น มาที่ ย าวนานและ
เปลีย่ นแปลงไปตามบริบทของยุคสมัย ในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่สองและหลังสงคราม นานาประเทศน�ำการ
เกณฑ์ทหารมาใช้กนั อย่างกว้างขวาง แต่เมือ่ สงครามเย็น
สิ้นสุดลง บางประเทศได้ปรับยุทธศาสตร์ ใหม่ โดย
ให้ความส�ำคัญกับการสร้างกองทัพที่เป็นมืออาชีพ
และยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ขณะทีบ่ างประเทศยังไม่มี
ฉันทามติร่วมกันและยังคงอภิปรายโต้แย้งกันอยู่ด้วย
เหตุผลทั้งด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ

เป็นความพยายามรวบรวมข้อมูลบางส่วน โดยหวังว่า
จะช่วยส่งเสริมให้คนในสังคมมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องนี้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นพื้นฐานการ
ศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทางมูลนิธฟิ รีดริค เอแบร์ท ขอขอบคุณผูเ้ ขียนรายงาน
คื อ อาจารย์ ธนั ย เกตวงกต และที่ ป รึ ก ษา คื อ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ทีร่ ว่ มกัน
ท�ำให้งานเรื่องนี้ปรากฏขึ้น

ในประเทศไทย การเกณฑ์ทหารเป็นหน้าทีต่ ามกฎหมาย
ของชายสัญชาติไทยทุกคน เรื่องนี้จึงส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในวงกว้าง ที่ผ่านมามีการอภิปรายกัน
ตามสื่อต่างๆ พอสมควร แต่ยังไม่ค่อยมีรายงานการ
ศึกษาเรือ่ งนี้ ในเชิงวิชาการมากนัก รายงานการศึกษา
เรื่อง ประวัติศาสตร์การเกณฑ์ทหารในสังคมไทย

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
พฤศจิกายน 2560
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ประวัติศาสตร์การเกณฑ์ทหารในสังคมไทย - บทน�ำ

บทน�ำ
ตั้งแต่ ในอดีตทุกสังคมการเมืองคาดหวังจากสมาชิก
ในสังคมการเมืองของตนให้เสียสละทรัพยากรต่างๆ
เพื่อความอยู่รอดของสังคมการเมือง ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรทางด้านรายได้ (ภาษี) หรือทรัพยากร
บุคคล (แรงงาน) เป็นต้น และเมื่อสังคมต่างๆ ได้
ทรั พ ยากรเหล่ า นั้ น จะด� ำ เนิ น การจั ด สรรและใช้
ทรัพยากรเพื่อจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ ว ่ า
จ ะเป ็ น เรื่ อ งการ รั ก ษาค วามส งบเ รี ย บร ้ อ ย
สงคราม หรือภัยพิบัติต่างๆ ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่สังคมให้
ความส�ำคัญตั้งแต่อดีตคือ เรือ่ งของการระดมทรัพยากร
ในสังคมมาใช้

ดังต่อไปนี้
1) ประวัติศาสตร์ความเป็นมาก่อนการเกณฑ์ทหาร
แบบสมัยใหม่ของไทย ซึ่งจะอธิบายปัจจัยต่างๆ ที่
น�ำไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารของไทย
ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
2) ประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาการเกณฑ์ทหารของไทย
จะอธิบายถึงแนวทางในการเกณฑ์ทหารของไทยว่ามี
แนวทางในการบริหารจัดการคัดสรรทหารอย่างไร
3) ข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นจากการเกณฑ์ทหารสมัยใหม่
จะอธิบายถึงข้อผ่อนผันและข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นหลัง
จากการออกพระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะเกณฑ์ ท หาร
พ.ศ. 2448
4) พัฒนาการของข้อยกเว้นในการเกณฑ์ทหารของ
ไทย: นักศึกษาวิชาทหาร จะอธิบายจุดก�ำเนิดของ
การศึกษาวิชาทหาร ที่ ได้กลายเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ของการหลีกเลี่ยงการเป็นทหารเกณฑ์
5) พระราชบัญญัติก�ำลังพลส�ำรอง พ.ศ. 2558:
การเน้นย�้ำถึงแนวทางการสร้างก�ำลังพลส�ำรอง
6) ปัญหาของการเกณฑ์ทหารในสังคมไทย จะอธิบาย
ถึงภาพบางส่วนของปัญหาการเกณฑ์ทหารที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทยหลังจากการเปลี่ยนแนวทางการเกณฑ์
ทหารแบบเดิมไปเป็นการเกณฑ์ทหารแบบใหม่ ผ่าน
การน�ำเสนอประเด็นของกลุ่มต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน
7) แนวทางใหม่ ข องการเกณฑ์ ท หาร จะเป็ น การ
พยายามอธิบายถึงความพยายามในสังคมไทยที่จะ
ปรั บ ปรุ ง ระบบการเกณฑ์ ท หารของไทยให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมี ความสอดคล้อ งกั บ
สภาพสั ง คมปั จ จุ บั น
8) สรุปผลการศึกษา

การเกณฑ์ ท หารเป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของการระดม
ทรัพยากรในสังคมขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองสังคม
การเมืองนั้นๆ ซึง่ การเกณฑ์ทหารในทีต่ า่ งๆ มีรปู แบบ
ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทและปัจจัยเฉพาะของ
แต่ละประเทศ บางประเทศเน้นการเกณฑ์ทหารทีม่ อง
ทีค่ วามเท่าเทียมกันทัง้ หมดทุกเพศสภาพ ไม่ว่าจะเป็น
ชายหรือหญิงเมื่อมีอายุตามเกณฑ์จ�ำเป็นต้องเป็น
ทหารรับใช้ประเทศในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือบาง
ประเทศเลือกเกณฑ์ทหารเฉพาะเพศชายที่อายุถึง
เกณฑ์ โดยไม่มีข้อยกเว้น หรือบางประเทศเปลี่ยน
รูปแบบจากบังคับเกณฑ์ทหารไปสู่รูปแบบของระบบ
อาสาสมัครที่ตอบแทนด้วยสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
แต่ส�ำหรับประเทศไทยยังคงใช้รูปแบบการเกณฑ์
ทหารทีม่ หี ลายรูปแบบทับซ้อนกัน ทัง้ การเกณฑ์ทหาร
ของเพศชายตามปกติเมือ่ ถึงเกณฑ์อายุ และช่องทางการ
ยกเว้นของการศึกษาวิชาทหาร จึงเป็นทีน่ า่ ศึกษาว่า
เพราะเหตุใดรูปแบบการคัดเลือกเป็นทหารของ
ไทยจึ ง มี ส องรู ป แบบซ้อนทับ กัน และรูปแบบ
ทั้ ง สองมี พัฒ นาการเกิด ขึ้น มาอย่างไร รวมถึ ง
บรรยากาศการโต้ เ ถี ย งที่ มี ต ่ อ รู ป แบบการ
เกณฑ์ทหารในสังคมการเมืองไทยปัจจุบัน
จากค�ำถามดังกล่าวข้างต้น งานชิ้นนี้จะพยายามตอบ
ค�ำถามดังกล่าวโดยแบ่งการตอบค�ำถามออกเป็น 8 ส่วน
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ประวัติศาสตร์การเกณฑ์ทหารในสังคมไทย - ประวัติศาสตร์ความเป็นมาก่อนการเกณฑ์ทหารสมัยใหม่ของไทย

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาก่อนการเกณฑ์ทหารสมัยใหม่ของไทย
การจะเข้ า ใจความเป็ น มาของการเกณฑ์ ท หาร
ของไทย จ� ำ เป็ นต้อ งเข้าใจถึงรูปแบบเดิม ของการ
เกณฑ์ทหารในรัฐโบราณของไทย ตั้งแต่ปลายสมัย
อยุ ธ ยาจนถึ ง ต้ น รั ต นโกสิ น ทร์ ที่ น� ำ แนวทางการ
บริหารจัดการคนโดยลอกแบบมาจากสมัยอยุธยา
และต้องท�ำความเข้าใจถึงปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่หนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวความคิด
การเกณฑ์ทหารให้น�ำไปสู่การเกณฑ์ทหารแบบใหม่

มี ห น้ า ที่ รั บ ราชการปี ละหนึ่ ง เดื อ น เป็ น ต้ น 2
ต่อมาในปลายสมัยอยุธยา ได้ก�ำหนดวิธีผ่อนผันการ
เกณฑ์ทหาร โดยยอมให้ ไพร่จ่ายเงินให้แก่ขุนนาง
เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับราชการทหาร โดยก�ำหนด
อัตราในการผ่อนผันไม่ตอ้ งเข้ารับราชการอยูท่ เี่ ดือนละ
6 บาท หรือคิดรวมเป็นปี ปีละ 18 บาท ซึ่งเจ้ากรม
ปลัดกรมต่างๆ มีหน้าที่เก็บเงินส่งกรมพระสุรัสวดี
และมี ส ่ ว นแบ่ ง บางส่ ว นให้ แ ก่ เ จ้ า กรมปลั ด กรม
และนายกองนายหมวด ในฐานะผู้ควบคุมคนเหล่านั้น
ด้วยเหตุนี้ท�ำให้ ไพร่พลจ�ำนวนมากจึงยอมเสียเงิน
แทนการรับราชการเป็นส่วนมาก3 ส่วนคนที่ถูกเกณฑ์
เป็นทหารในช่วงเวลานี้จึงถูกมองว่ามีสถานะที่ต�่ำกว่า
ไพร่ทั่วไป คือเป็นคนที่ ไม่มีเงิน หรือเป็นคนต้องโทษ
หรื อ เป็ น คนไม่ มี ท างเลื อ กอื่ น แล้ ว จึ ง มาเป็ น ทหาร
ดั ง พระราชด� ำ รั ส ระหว่ า งพระบาทสมเด็ จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) กับกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ว่าด้วยเรื่องทหารเกณฑ์ ดังนี้

รู ป แบบการเกณฑ์ ท หารในรั ฐ สมั ย โบราณ
ของไทย
รั ฐ สมั ย โบราณของไทยไม่ มี ก ารเกณฑ์ ท หารตาม
แนวคิ ดสมั ยใหม่ แต่ร าษฎรจะมีส ถานะเป็ น ไพร่
หมายถึ ง ราษฎรมีพันธะในการท�ำงานให้รั ฐ ผ่ า น
การเกณฑ์แรงงานในแต่ละปี ซึ่งโดยทั่วไปขุนนาง
จะเป็นผู้ควบคุมไพร่ มีพันธะที่จ�ำเป็นต้องอุปถัมภ์
ไพร่ ในเรื่องการตัดสินคดี การปัดเป่าความเดือดร้อน
ต่างๆ แต่ก็แลกกับการที่ ไพร่อาจถูกขุนนางเรียกไป
ใช้สอยได้1

“...เพราะคนที่ส่งมาเป็นทหารนั้น เฉพาะแต่คนที่ ไม่มี
เงินเสียส่วนประการหนึ่ง คนที่เปนโทษบางอย่าง
ประการหนึ่ง ฤๅผู้ที่เลวทรามที่สุดในพื้นเมืองนั้น คือ
จะท�ำอะไรไม่ ได้เปนต้นก็มี...” (ส�ำเนาราชหัตถเลขา
39/143 สวนดุสิต 23 เมษายน ร.ศ. 122)4

ความสัมพันธ์แบบขุนนางและไพร่ ถือเป็นรูปแบบ
วิธีการเกณฑ์ทหารแต่ โบราณ หรือที่เรียกว่า วิธีการ
เกณฑ์ เลข ซึ่ งมีลักษณะคือ ชายทุกคนที่ มีอ ายุ
ตั้งแต่ 18 – 60 ปี มีห น้าที่รับราชการ ต้ อ งมา
เข้ า ทะเบี ยนที่ ก รมพระสุรัส วดี และเจ้ า พนั ก งาน
สั ก ท้ อ งมื อ เพื่ อ แสดงตนว่ า เป็ น คนสั ง กั ด กรมใด
ก็ขึ้นตรงต่อขุนนางคนนั้น ซึ่งไพร่พลที่สักแล้วจะมี
ก�ำหนดรับราชการต่างๆ เช่น คนทีอ่ ยูห่ วั เมืองชัน้ ใน
โดยรอบกรุ ง เทพฯ ด้ า นเหนื อ ตั้ ง แต่ เ มื อ งชั ย นาท
ลงมา ด้านใต้ตั้งแต่เมืองเพ็ชรบุรี (เขียนตามต้นฉบับ)
ขึ้นไป ด้านตะวันออกตัง้ แต่เมืองปราจีนและฉะเชิงเทรา
เข้ามา ด้านตะวันตกตั้งแต่เมืองราชบุรี ต้องเข้ามา
รับราชการในกรุงเทพฯ ปีละ 2 เดือน และมีการ
ระดมปีละครั้ง แต่ถ้าไพร่พลที่อยู่ห่างไกลจากนั้น
ให้ สั ง กั ด เป็ น ไพร่ พ ลของขุ น นางในเมื อ งนั้ น ๆ

“คนในมณฑลอี ส านซึ่ ง เลื อ กคั ด ส่ ง มารั บ ราชการ
ทหารอย่างทุกวันนี้ ตกอยู่ ในชนชั้นเลวที่มีความผิด
หรือไม่สามารถจะกระท�ำการอย่างอื่นได้แล้วจึงส่ง
มาเป็นทหาร พาให้คนทั้งหลายแลเห็นว่า ทหารเป็น
บุคคลจ�ำพวกที่เลวทรามกว่าพลเมืองสามัญ” (กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ไปรเวตที่ 27/1083 ศาลา
ว่ากลางมหาดไทย 27 เมษายน ร.ศ. 122)5
นอกเหนือจากไพร่ที่ถูกเกณฑ์เป็นทหารจะถูกมองว่า
มีสถานะทีต่ ำ�่ กว่าไพร่ทวั่ ไปแล้ว เวลาเป็นทหารยังจ�ำเป็น
ต้องท�ำหน้าที่เหมือนผู้ ใช้แรงงานโดยไม่มีทางเลือก
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ท� ำ ให้ ส ถานะของไพร่ ที่ เ ป็ น ทหารในสายตาของ
คนทั่ วไปจึ ง มี ลั ก ษณะที่เ ลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีก ดั ง ที่
กรมหลวงนครไชยศรีแสดงความเห็นว่าประชาชน
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ อ ยากเป็ น ทหารเพราะมองว่ า ทหาร
ท�ำหน้าที่เหมือนกุล6ี

ปัจจัยความไม่สงบภายในช่วงรัชกาลที่ 5
ช่วงรัชกาลที่ 5 จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ภายในของ
ไทยไม่สู้ดีนัก นอกจากการปราบฮ่อใน พ.ศ. 2428 –
2431 แล้ว รัฐไทยในช่วงเวลาดังกล่าวยังเจอกับการ
กบฏหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็น กบฏผีบุญ ร.ศ. 120
(พ.ศ. 2444 – 2445) รวมถึงผู้ร้ายที่ก่อการจลาจล
ในมณฑลพายัพเมื่อ ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) ซึ่งการ
ปราบปรามกบฏและการจลาจลต่างๆ จ�ำเป็นต้องใช้
ทหารที่ มี ก ารฝึ ก ฝนและอาวุ ธ สมั ย ใหม่ ในการ
ปราบปราม9

ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงมีความรู้สึกหวาดกลัวต่อการ
เป็นทหารมาโดยตลอดตั้งแต่อดีต ดังเห็นได้จาก
เหตุการณ์การเปิดโรงเรียนขึ้นตามวัด เริ่มจากที่วัด
มหรรณพารามในกรุงเทพฯ เมื่อถึงวันเปิดโรงเรียน
บิดามารดาที่ ได้สง่ ลูกหลานมาเรียนทีว่ ดั แห่งนี้ ได้พากัน
ขอถอนเด็กลูกศิษย์วดั ไปเกือบทัง้ หมด อันเนือ่ งจากมี
ข่าวลือว่าเด็กที่เข้าโรงเรียนแล้วจะต้องถูกเกณฑ์เป็น
ทหารนั่นเอง7

ปัจจัยจากลัทธิล่าอาณานิคมของตะวันตก
ทางด้านสถานการณ์จากภายนอก ได้เกิดการคุกคาม
ของลัทธิลา่ อาณานิคมจากโลกตะวันตก ดังเห็นได้จาก
การที่อังกฤษสามารถรบชนะจีนได้ จนท�ำให้จีนต้อง
ยอมลงนามในสนธิ สัญญานานกิ ง เมื่ อ วั น ที่ 24
สิงหาคม พ.ศ. 2385 บังคับให้จีนเปิดเมืองกวางตุ้ง
เอ้หมึง ฟูเจา นิงโป และเซี่ยงไฮ้ ให้อังกฤษเข้าไป
ค้าขายและตั้งกงสุลประจ�ำอยู่ทุกเมือง และส่งผลให้
จีนเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในเมืองเหล่านั้น คือ
คนอังกฤษเมื่อเกิดคดีขึ้นที่เมืองเหล่านั้นจะขึ้นศาล
ของอังกฤษไม่ ใช่ศาลของจีน และหลังจากนั้นจีนก็
พยายามจะต่อสูก้ บั ตะวันตกอีกหลายครัง้ แต่กพ็ า่ ยแพ้
อย่างต่อเนือ่ ง จนต้ อ งยอมท� ำ สนธิ สัญญาเที ย นสิ น
พ.ศ. 2401 และท�ำพิธศี าลบ๊อกเซอร์ (Boxer Protocal)
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2444 ท�ำให้จีนต้องเสีย
ทั้งที่ดิน และจ่ายเงินจ�ำนวนมากเป็นค่าปฏิกรรมสงครามแก่ ต ่ า งประเทศ รวมทั้ ง ต้ อ งอนุ ญ าตให้
กองทหารต่างด้าวเข้าไปตัง้ เพือ่ คุม้ ครองรักษาสถานทูต
ความปลอดภัยของชาวตะวันตก10

ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์กบฏที่เมืองหลวงพระบาง
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเป็นผู้บัญชาการทหารหน้า
ได้ ใช้วิธีเกลี้ยกล่อมหาคนสมัคร โดยให้สัญญาว่าเมื่อ
รับราชการทหารอยู่ครบก�ำหนดปีแล้วจะปล่อยพ้น
จากราชการทั้งปวง ท�ำให้ครั้งนั้นมีชาวเมืองราชบุรี
เพ็ชรบุรี สมั ครเข้ามาเป็นทหารจ�ำนวนมาก และ
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ได้อาศัยพลทหารเหล่านี้
ในการขึ้นไปปราบฮ่อที่เมืองหลวงพระบาง แต่วิธีการ
ดังกล่าวก็ส�ำเร็จเพียงครั้งเดียว เพราะหลังจากนั้น
ก็ ไม่มี ใครสนใจจะสมัครเป็นทหารอีก8
จากรูปแบบการเกณฑ์ทหารแบบโบราณที่กล่าวมา
จะเห็ น ได้ ว ่ า รั ฐ มี ฐ านก� ำ ลั ง ทางทหารจ� ำ นวนน้ อ ย
อ�ำนาจทางการทหารกระจายตัวอยู่กับขุนนางต่างๆ
ที่ควบคุมไพร่อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเกิดสงคราม
พระมหากษัตริย์จ�ำเป็นต้องเรียกระดมไพร่พลจาก
ขุนนางต่างๆ และให้ขุนนางไปเกณฑ์จากไพร่ ในสังกัด
ของขุนนางอีกคราหนึ่งเพื่อมารับใช้หลวง ท�ำให้ ไพร่
ส่วนใหญ่ที่กลายสถานะเป็นทหารไม่ ได้รับการฝึกฝน
เกี่ยวกับการใช้อาวุธสมัยใหม่ที่เชี่ยวชาญ เป็นเสมือน
ชาวนาที่เปลี่ยนจากการถือจอบมาถือดาบเพื่อสู้กับ
อริราชศัตรู พร้อมทั้งการเกณฑ์ทหารแบบโบราณ
ไม่สามารถรับมือกับบริบททางการเมืองทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ดังต่อไปนี้

นอกจากนีเ้ หตุการณ์สำ� คัญอีกเหตุการณ์หนึง่ คือ การที่
อังกฤษสามารถรบชนะสงครามกับพม่า จนพม่าต้อง
เซ็ น สนธิ สัญญาสั น ติ ภ าพกั บ อั ง กฤษ ที่ เรี ย กว่ า
The Treaty of Yandabo เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2368 โดยเสียเมืองยะไข่ ตะนาวศรี อัสสัม
และมณี ปุ ร ะให้ อ ยู ่ ใ นการครอบครองของอั ง กฤษ
พร้อมทั้งเสียเงินค่าปฏิกรรมสงครามอีก 1,000,000
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ปอนด์สเตอร์ลิงด้วย และพม่ายังได้พ่ายแพ้อังกฤษ
อีกสองครั้ง คือ ปี พ.ศ. 2405 ท�ำให้พม่าเสียดินแดน
ทางใต้ทั้งหมด และต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.
2428 พม่าได้เสียเอกราชแก่อังกฤษ และกลายเป็น
ส่วนหนึ่งในการปกครองอินเดียของอังกฤษ (British
India)11

จ� ำ เป็ น ต้ อ งคิ ด ถึ ง แนวทางการปฏิ รู ป โครงสร้ า ง
พื้นฐานของประเทศให้มีความศิวิไลซ์ และคิดถึงการ
ปฏิรูปกองทัพ13 เพือ่ ชดเชยกับกองก�ำลังทหารรูปแบบ
เดิมมีจ�ำนวนไม่เพียงพอ และจัดหาและฝึกฝนการใช้
อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย

ในอีกด้านหนึง่ ฝรัง่ เศสได้บกุ มาทางตะวันออกของไทย
สามารถยึดญวนเป็นครัง้ แรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2401
และขยายอ�ำนาจต่อไปยังเขมรอันเป็นประเทศราช
ของไทยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2403 และต่อมา
ฝรั่ ง เศสได้ ข อให้ ไ ทยท�ำ สนธิ สั ญ ญายกเขมรให้ แ ก่
ฝรั่งเศสในการลงนาม ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม พ.ศ. 2410 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2431
ฝรั่งเศสได้เรียกร้องว่าประเทศราชของประเทศไทย
ทั้งหมดบนฝั่งซ้ายของแม่น�้ำโขง คือ สิบสองปันนา
หัวพันทั้งห้าทั้งหก หลวงพระบาง และจ�ำปาศักดิ์
เป็นประเทศราชของเมืองเว้ ซึ่งอยู่ ใต้อารักขาของ
ฝรั่งเศส อันหมายถึงเป็นส่วนหนึ่งของประเทศราช
ของฝรั่งเศส และหลังจากนั้นฝรั่งเศสยังรุกรานตาม
แนวชายแดนเรื่อยมา จนกระทั่ง พ.ศ. 2436 ได้เกิด
การรบพุง่ ระหว่างทหารไทยและทหารฝรัง่ เศส ส่งผล
ให้ฝรั่งเศสด�ำเนินการปิดปากอ่าวไทย บีบบังคับให้
ไทยท�ำสัญญาสันติภาพ สละพืน้ ทีฝ่ ง่ั ซ้ายของแม่นำ�้ โขง
และยอมให้ฝรั่งเศสยึดจันทบุรี และตราด ไว้จนกว่า
จะจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามเป็นเงินสองล้านแฟรงค์
ให้เสร็จสิน้ และแม้วา่ ต่อมาภายหลังไทยจะปฏิบตั ติ าม
ข้อสัญญาแล้ว ฝรั่งเศสก็ยังไม่ยอมถอนทหารจาก
จันทบุรีอยู่ด12ี
เมื่อสังคมไทยเผชิญกับวิกฤติของลัทธิล่าอาณานิคม
จากโลกตะวันตก ประกอบกับได้เห็นเหตุการณ์ที่
ประเทศจีนพ่ายแพ้สงครามต่อประเทศญี่ปุ่น ท�ำให้
ประเทศจีนถูกประเทศอืน่ (ประเทศตะวันตก) เรียกร้อง
สิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย และส�ำหรับบริบทของ
รัฐสยามได้ถกู อังกฤษและฝรัง่ เศสขนาบไว้ทงั้ สองด้าน
มีเพียง “สัญญา” ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันจะใช้สยาม
เป็นรัฐกันชน ท�ำให้สยามอยู่ ในสถานะที่ยากล�ำบาก
และในสถานการณ์ภายในของสยามเอง ที่มีกบฏ
หัวเมืองต่างๆ เช่น กบฏผีบญ
ุ กบฏเงีย้ ว ท�ำให้รชั กาลที่ 5
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ประวัติศาสตร์ความเป็นมาการเกณฑ์ทหารของไทยสมัยใหม่
ในช่วงการเริ่มต้นของการพยายามปรับปรุงกองทัพ
ให้มคี วามทันสมัย เกิดขึน้ ในช่วงเวลาเดียวกับทีน่ ายทหาร
ที่ถูกส่งออกไปศึกษาวิชาทหารในยุโรปกลับเข้ามาถึง
ไทย ได้แก่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ซึ่งถือเป็นบุคคลส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลง
กองทัพของไทยอย่างมาก ซึ่งในช่วงเวลานั้นได้มีการ
ประเมินถึงสถานการณ์ทางด้านการทหารของไทยว่า
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั กล่าวคือ ก�ำลังพล
ไม่เพียงพอ ซึ่งได้ประเมินว่าขณะนั้นมีก�ำลังพลอยู่
ประมาณ 4,000 – 5,000 นายประจ�ำที่บางกอก
ท�ำให้เวลาพระมหากษัตริย์ต้องเดินทางไปต่างเมือง
และมีทหารติดตามไป 500 – 1,000 นาย จะเหลือ
ก�ำลังทหารในบางกอกไม่เพียงพอทีจ่ ะดูแลความสงบ14
จึงได้เริ่มมีแนวคิดที่จะปรับปรุงระบบการคัดเลือก
ทหารใหม่ ให้มีความเหมาะสม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระประสงค์
จะให้ด�ำเนินการกับมณฑลนครราชสีมาด้วยพร้อมกัน
ดังมีพระราชหัตถเลขาถึงกรมหลวงด�ำรงราชานุภาพ
(ยศในขณะนั้น) ความว่า
“...ด้วยได้รับหนังสือมีมาที่กรมขุนสมมตอมรพันธุ์ที่
961/5501 ลงวันที่ 11 เดือนนี้ว่า ได้มีสารตราถึง
มณฑลพิศณุโลกแลมณฑลนครสวรรค์ ให้จัดการใช้
ข้อบังคับลักษณะเกณฑ์ทหารในวันที่ 1 กันยายน
ร.ศ. 122 ส่งส�ำเนาสารตราที่ ได้มี ไปยังมณฑลทัง้ สอง
แลส�ำเนาข้อบังคับมานัน้ ให้ตรวจดู เห็นว่าเป็นทีเ่ รียบร้อย
พอใจแล้ว มณฑลนครราชสีมาควรจะจัดให้เข้าแบบ
ได้ฤๅยังทีท่ ำ� อยูเ่ ดีย๋ วนีเ้ ข้าใจว่ายังไม่มหี ลัก...”17
หลังจากการออกข้อบังคับลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ. 122
ขึน้ ถือเป็นครัง้ แรกทีพ่ ยายามจะใช้วธิ กี ารเกณฑ์ทหาร
รูปแบบใหม่ ในสังคมไทย แต่ก็ ไม่ ได้เป็นการใช้ ในทุก
พื้นที่อย่างเท่าเทียมกันหมด แต่เป็นไปในลักษณะ
ทดลองใช้ ในมณฑลนครราชสี ม าเป็ น มณฑลแรก
อันเนื่องจากการเกณฑ์ทหารจ�ำเป็นต้องให้ทางฝ่าย
พลเรือนจัดท�ำส�ำมะโนครัวของพลเมืองให้เรียบร้อย
ก่อน ซึ่งก�ำหนดแล้วเสร็จในปี ร.ศ. 122 พุทธศักราช
2446 ที่มณฑลนครราชสีมาเป็นที่แรก และเมื่อ
ทดลองใช้แล้วส�ำเร็จ จึงประกาศใช้ต่อมากับมณฑล
นครสวรรค์ มณฑลพิษณุโลก และมณฑลราชบุร18ี

ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึ ง ได้ ร ่ ว มประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั บ เสนาบดี ต ่ า งๆ
ถึ ง แนวทางเกี่ยวกับการคัดเลือกคนเป็นทหารใหม่
โดยให้มีการคัดสรรคนเป็นทหารแบบเท่าเทียมกัน
แต่อาจจะเริ่มเกณฑ์ทหารจากทีละมณฑลที่มีความ
พร้อม เพราะเกรงว่าหากมีการเกณฑ์ทหารพร้อมกัน
ทั้งประเทศจะน�ำไปสู่การเกิดขบถทั่วราชอาณาจักร
ทั้งนี้ยังมีการเสนอให้ ใช้เงินเป็นตัวช่วยจัดการในการ
เกณฑ์ทหาร คือ ประชาชนที่มาเป็นทหารต้องได้รับ
เงินอย่างเพียงพอเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน15

ต่อมาเมือ่ ทดลองใช้ลกั ษณะการเกณฑ์ทหารใน 4 มณฑล
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าได้ผลเป็นอย่างดี และไม่สง่ ผล
ให้เกิดความตื่นตะหนกหรือเกิดขบถขึ้น ประกอบกับ
บริบทของสถานการณ์ภายนอกประเทศที่ทางด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยถูกฝรั่งเศสบีบ ท�ำให้
ช่วงเวลานั้นไทยไม่สามารถตัดสินใจที่จะล้มเลิกการ
เกณฑ์ทหารได้ เพราะถ้ายกเลิกในช่วงเวลานี้อาจจะ
ไม่ ส ามารถเกณฑ์ ท หารในมณฑลอี ส านได้ อี ก เลย
อันเนื่องด้วยจะถูกฝรั่งเศสมองว่าทางฝ่ายไทยก�ำลัง
จะเตรียมก�ำลังพลเพื่อสู้รบกับทางฝรั่งเศส จนอาจ

ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์การจลาจลของพวกเงี้ยวใน
มณฑลพายัพ จึงจ�ำเป็นต้องเกณฑ์พลทหารและไพร่พล
ไปปราบปราม แต่เนือ่ งด้วยไม่มพี ลทหารทีม่ กี ารฝึกฝน
การใช้อาวุธในหัวเมืองใกล้เคียง16 กรมหมืน่ นครไชยศรีฯ
(ยศในขณะนัน้ ) จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใช้ ข ้ อ บั ง คั บ ลั ก ษณะการเกณฑ์ ท หารที่ ม ณฑล
พิษณุโลก และมณฑลนครสวรรค์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน
ร.ศ. 122 (พ.ศ. 2446) อันเรียกข้อบังคับนีว้ า่ “ข้อบังคับ
ลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ. 122” ซึ่งในช่วงเวลานั้น
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มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลปัตตานี มณฑล
สุราษฎร์ธานี มณฑลภูเก็ต และมณฑลเพ็ชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2459 เป็นอันว่าได้ ใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารทั่วทั้งพระราชอาณาจักร
เมื่อปี พ.ศ. 2459 นั่นเอง22 รวมเวลาทั้งสิ้น 11 ปี

จะน�ำไปสู่สงครามนั่นเอง ดังที่กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพได้เขียนบันทึกแสดงความคิดเห็นตอบแก่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปรเวตที่
27/1083 เมื่อวันที่ 27 เมษายน ร.ศ. 122 ความว่า
“...ถ้าเลิกเสียครั้งหนึ่งแล้ว และจะตั้งขึ้นใหม่อีกคงจะ
เกิดปากเสียงข้างทางฝรั่งเศสกล่าวหาว่าเราจะตระ
เตรียมกองทัพเพื่อจะรบพุ่งกับฝรั่งเศส จะเป็นเหตุให้
จัดตั้งกองทหารในมณฑลอีสานขึ้นได้ โดยยาก...”19

ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการจั ด การเกณฑ์ ท หารแบบใหม่
ท�ำให้เกิดการรวมศูนย์อำ� นาจเข้าสูส่ ว่ นกลาง ลดอ�ำนาจ
ในการควบคุมไพร่พลที่เคยอยู่ ในอ�ำนาจการควบคุม
ของขุนนาง ให้ทหารทุกคนขึ้นตรงต่อรัฐที่มีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นศูนย์กลาง ซึง่ ถือได้วา่ เป็นส่วนหนึง่ ของ
แนวทางในการรวมศู น ย์ อ� ำ นาจทางการเมื อ งการ
ปกครอง เพื่อรับมือกับสถานการณ์ทางการเมืองทีถ่ กู
ล่าอาณานิคมในช่วงเวลาดังกล่าว และยังสามารถใช้
ทหารที่คัดสรรรูปแบบใหม่ ในการจัดการกับความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรด้วย

ด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ จึงน�ำไปสู่การประกาศใช้
พระราชบัญญัตลิ กั ษณะเกณฑ์ทหาร รัตนโกสินทรศก 124
(พ.ศ. 2448) ขึ้น โดยมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ขณะนัน้ ด�ำรงพระยศเป็นจเรทหารบก
และเป็นที่ปรึกษาของกรมหลวงนครไชยศรีฯ อยู่ ใน
เวลานั้นเป็นผู้เรียบเรียงขึ้น20 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แก้ ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความไม่ยุติธรรมของการ
คัดเลือกเป็นทหาร ที่แต่เดิมมีการยกเว้นไพร่พลบาง
จ�ำพวก เช่น ไพร่ทยี่ อมเสียเงินแทน เป็นต้น ให้ ไม่ตอ้ ง
รับราชการทหาร และแก้ ไขการไร้ความสามารถของ
ไพร่ ในการใช้อาวุธสมัยใหม่21
หลั ง จากการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะ
เกณฑ์ทหาร ร.ศ. 124 ซึง่ พระราชบัญญัตนิ นั้ ใช้บงั คับ
มณฑลนครราชสีมา มณฑลนครสวรรค์ มณฑล
พิษณุโลก และมณฑลราชบุรี ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้
(ตามข้อบังคับลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ. 122 เดิม)
และค่อยๆ ขยายออกไปยังมณฑลต่างๆ ในปีต่อๆ มา
ได้แก่ มณฑลกรุงเก่า มณฑลนครไชยศรี เมื่อวันที่
1 เมษายน ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) มณฑลปราจีน
เมื่อวันที่ 1 เมษายน ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450) มณฑล
กรุงเทพ และมณฑลจันทบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน
ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ซึ่งเป็นสองมณฑลสุดท้ายใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ที่ถือว่าอยู่ ในพระราชอาณาเขต
นอกเหนือจากมณฑลเหล่านี้ ให้ ใช้ข้อบังคับเกณฑ์คน
เป็นต�ำรวจภูธร เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยแก่การฝึกหัด
เสียก่อน หลังจากนัน้ จึงมาประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ลักษณะเกณฑ์ทหารเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ 6 คือ
มณฑลภาคพายัพ มณฑลอุดร มณฑลอุบลราชธานี
มณฑลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2457
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ข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นจากการเกณฑ์ทหารสมัยใหม่
จากสภาพสั ง คมการเมื อ งไทยที่ แ ต่ เ ดิ ม การรั บ
ราชการทหารไม่ ได้ถกู ได้รบั การยกย่องมากนัก เป็นแต่
เพียงผู้ที่ ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจึงกลายมาเป็นทหาร
และเดิ ม ไพร่ ก็ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งการเป็ น ทหารได้
ด้วยการส่งส่วยแก่ขุนนาง ดังนั้นเมื่อรูปแบบของการ
เกณฑ์ทหารเปลี่ยนไปสู่การพยายามรวมศูนย์อ�ำนาจ
เข้าสู่ศูนย์กลาง ให้ทหารทุกคนรับใช้กษัตริย์และรั ฐ
ส่ วนกลาง ท� ำ ให้ ไพร่ที่เ ปลี่ย นเป็นราษฎรพยายาม
หาช่ อ งทางในการหลี ก หนี ก ารเกณฑ์ ท หารด้ ว ย
ช่องทางต่างๆ ทั้งการติด สินบนเจ้าพนักงาน หรื อ
การกระท�ำตัวให้อยู่ในข้อยกเว้นของการเกณฑ์ทหารต่างๆ

ยกเว้นแต่ผู้ทุพพลภาพ เยอรมนียกเว้นแก่ญาติ สเปน
เคยให้การยกเว้นแก่ผู้ที่เสียเงินก้อนโตในการบ�ำรุง
ทหาร แต่ปัจจุบันได้เลิกแล้ว อิตาลี่ เดนมาร์ก ญี่ปุ่น
ยกเว้นตามการศึกษาและอายุ และประเด็นที่สอง
การที่ ให้ช่างมาเป็นทหารนั้น จะท�ำให้ ได้ทหารช่างที่
มีฝมี อื เจริญแก่บา้ นเมือง หรือถ้าคนฉลาดมาเป็นทหาร
ก็จะสูร้ บสะดวกมากขึน้ และส�ำหรับกรณีนี้ ในต่างประเทศ
นัน้ สามารถหาช่างมาท�ำงานแทนกันได้งา่ ย ด้วยเหตุนี้
จึงเสนอให้ ไม่มีการยกเว้นด้วยความกรุณา เพราะจะ
น�ำไปสู่ความยุ่งยาก ราษฎรจะหาทางเข้าหาขุนนาง
เพื่อถามหาความกรุณา24

ลักษณะของข้อผ่อนผันและข้อยกเว้นในการเกณฑ์
ทหารได้ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการพิจารณา
เกีย่ วกับแนวทางการเกณฑ์ทหารควบคูก่ นั โดยเสมอมา
ดังปรากฏในการประชุม เรื่อ งทหาร ณ พระที่ นั่ ง
ราชกรัญสภา ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 120
กรมหมืน่ นครไชยศรี (ยศขณะนัน้ ) ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อยกเว้นของชายไทยที่ ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร
คือ ผู้ที่จ�ำเป็นต้องเลี้ยงดูมารดาของตนเพียงคนเดียว
ย่อมควรทีจ่ ะดูแลมารดาของตนมากกว่าจะเป็นทหาร23

ภายหลังจากการอภิปรายเรือ่ งข้อผ่อนผันและข้อยกเว้น
ส�ำหรับบุคคลที่ ไม่ต้องเกณฑ์ทหารนั้น ส่งผลให้ โดย
ภาพรวมพระราชบัญญัตลิ กั ษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ. 124
ได้คาดหมายให้ชายฉกรรจ์ที่มีอายุตามเกณฑ์ต้อง
เข้ามาขึ้นทะเบียนเป็นทหารรับราชการประจ�ำ  2 ปี
เมื่อรับราชการครบ 2 ปีแล้ว ปลดออกเป็นกองหนุน
ชัน้ ที่ 1 และเมือ่ อยู่ในกองหนุนชัน้ ที่ 1 ครบก�ำหนด 5 ปี
แล้ว จะท�ำการปลดออกเป็นกองหนุนชั้นที่ 2 และเมื่อ
อยู่ในกองหนุนชัน้ ที่ 2 ครบก�ำหนด 10 ปี แล้ว จึงพ้นจาก
ราชการทหาร ทั้งหมดนี้เป็นข้อบังคับที่ ใช้ โดยทั่วกัน

อีกเหตุการณ์หนึ่งทีม่ ีการพิจารณาเกี่ยวกับข้อผ่อนผัน
หรือยกเว้นแก่ราษฎรที่ ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร คือ กรณี
ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ได้
สอบถามกรมหลวงนครไชยศรีสุร เดช เสนาบดี
กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ร.ศ. 124
(พ.ศ. 2448) ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
เพียง 5 วันว่า รูปแบบการเกณฑ์ทหารแบบใหม่
จะท�ำให้เสียช่างฝีมือจ�ำนวนมาก เช่น ช่างเขียน
ช่างแกะช้าง ช่างไม้+ก่อ และอาจส่งผลต่อการเสียการ
เสี ยงานนั้ น ให้น�ำกลับไปศึกษาเปรีย บเทียบกั บ
ต่างประเทศใหม่ ซึง่ หลังจากได้ทำ� การศึกษามากรมหลวง
นครไชยศรีสุรเดชกล่าวตอบออกเป็นสองประเด็นว่า
ประเด็นแรก ในเรื่องเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารของ
แต่ละประเทศได้มีข้อยกเว้นแตกต่างกัน เช่น ฝรั่งเศส

อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดการออกพระราชบัญญัติ
ลักษณะการเกณฑ์ทหาร ร.ศ. 124 ยังคงข้อผ่อนผัน
และข้อยกเว้นของการเกณฑ์ทหารไว้ดว้ ย อันเนือ่ งจาก
ความซั บ ซ้ อ นและความหลากหลายของสั ง คมที่
ประกอบด้วยกลุ่มคนหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มยังคง
คุณค่าและหน้าทีต่ า่ งๆ ทีจ่ ะช่วยให้สงั คมการเมืองไทย
ก้าวต่อไปได้ ดังต่อไปนี้
ข้อยกเว้นส�ำหรับการเกณฑ์ทหาร
ข้อยกเว้นส�ำหรับการเกณฑ์ทหารครั้งแรกได้ถูกระบุ
ไว้ ในพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ. 124
หมวดที่ 4 ว่าด้วยการยกเว้นราชการทหาร ดังต่อไปนี้
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“มาตรา 14 บุคคลบางจ�ำพวกซึง่ อยู่ในข้อทีก่ ล่าวต่อไปนี้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเว้นขาดไม่ตอ้ งมีหน้าที่
รับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ คือ
1. จีน คือจีนใหม่ทมี่ าจากเมืองจีนและบุตรของจีนผูน้ นั้
2. คนป่า คนดอย คือจ�ำพวกคนทีอ่ ยูป่ า่ และอยูบ่ นเขา
บนดอย ซึง่ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม
เห็นว่าควรยกเว้นโดยไม่สามารถจะให้เข้ารับราชการ
ทหารได้
3. คนพิการอันไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
4. คนทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเว้นโดยฉะเพาะ”

ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2516 ฉบับที่ 47 พ.ศ. 2518 และ
ฉบับที่ 74 พ.ศ. 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 โดยก�ำหนดให้
มีความสอดคล้องกับโรคในปัจจุบัน เช่น ตาผิดปกติ
หูผิดปกติ มีปัญหาทางด้านหัวใจหรือหลอดเลือด
ระบบหายใจ ระบบปัสสาวะ จิตเวช และโรคอื่นๆ
เช่น กระเทย มะเร็ง ตับอักเสบร้ายแรง ตับแข็ง เป็นต้น26
จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นได้ว่าข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน ชายไทยยากที่จะหลีกเลี่ยงการเป็นทหาร
ด้วยข้อยกเว้นถาวรได้เลย เพราะก�ำหนดโดยหลักการ
ให้มกี ารยกเว้นแต่นกั บวชทีม่ สี มณศักดิ์ ซึง่ ต้องใช้เวลา
ในการศึกษาทางธรรมหลายปีกว่าจะเป็นนักบวชที่มี
สมณศั ก ดิ์ ผู ้ พิ ก ารด้ า นต่ า งๆ ตามมุ มมองของรั ฐ
และชาวเขาในบางท้องที่เท่านั้น ซึ่งถ้านับข้อยกเว้น
ตามกฎหมายจะถือได้ว่าชายไทยเกือบทั้งประเทศ
จ�ำเป็นต้องเป็นทหารประเภทใดประเภทหนึ่งเสมอ
ท�ำให้คนจ�ำนวนมากพยายามหลีกเลี่ยงการเป็นทหาร
เกณฑ์ด้วยการท�ำให้ตนเป็นส่วนหนึ่งของข้อผ่อนผัน
ส� ำ หรั บ การเกณฑ์ ท หารซึ่ ง มี ลัก ษณะที่ สามารถจะ
เป็นได้ง่ายกว่า

หลังจากนั้นข้อยกเว้นเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารก็ ได้มี
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปโดยตลอดตามบริบทของ
สังคมการเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อ
ให้การเกณฑ์ทหารมีความเหมาะสมกับยุคสมัยนั้นๆ
นั่น เอง ดั ง เห็ นได้จากการเปลี่ย นแปลงข้อ ยกเว้ น
ตามพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ. 2460
ได้ก�ำหนดให้ยกเว้นแก่บุคคล 3 ประเภท คือ 1) คน
พิการทุพพลภาพอันแพทย์ ได้ตรวจแล้วว่าไม่สามารถ
จะรับราชการทหารได้เลย 2) พระภิกษุในศาสนาพุทธ
ที่ ได้รับสมณศักดิ์และที่เป็นเปรียญ และ 3) คนป่า
คนดอย  ซึง่ การเปลีย่ นแปลงครัง้ นีก้ เ็ นือ่ งมาจากปัญหา
ที่ มี บุ ค คลหนี ไ ปบวชเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเป็ น ทหาร
ในช่วงเวลาดังกล่าว ท�ำให้จ�ำต้องก�ำหนดสมณศักดิ์
ของพระภิกษุขึ้นมานั่นเอง

ข้อผ่อนผันส�ำหรับการเกณฑ์ทหาร
ส�ำหรับข้อผ่อนผันส�ำหรับการเกณฑ์ทหารครั้งแรกได้
ถู ก ระบุ ไ ว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะเกณฑ์ ท หาร
ร.ศ. 124 หมวดที่ 4 ว่าด้วยการยกเว้นราชการทหาร
ดังต่อไปนี้

จวบจนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น พระราชบั ญ ญั ติ รั บ ราชการ
ทหาร พ.ศ. 2497 ซึ่งเป็นฉบับที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบัน
ได้ก�ำหนดการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ�ำการ เป็น 3 จ�ำพวก คือ 1) พระภิกษุที่มี
สมณศักดิ์ หรือที่เป็นเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวนทีม่ สี มณศักดิ์ 2) คนพิการ
ทุพพลภาพ ซึง่ ไม่สามารถเป็นทหารได้ และ 3) บุคคล
ซึ่ ง ไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ ที่ จ ะเป็ น ทหารได้ เ ฉพาะบางท้ อ งที่
ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งบุคคลจ�ำพวกที่สาม
นี้ ในกฎกระทรวงระบุ ถึ ง การยกเว้ น ส� ำ หรั บ บุ ค คล
สัญชาติไทยที่เป็นคนชาวเขาชนเผ่าต่างๆ25

“มาตรา 13 บุคคลบางจ�ำพวกซึ่งแจ้งอยู่ ในข้อต่อไปนี้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเว้นชั่วคราวไม่ต้อง
มี ห น้ า ที่ รั บ ราชการทหาร ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ในระหว่างที่ยกเว้นนั้น คือ
1. พระภิกษุสามเณรรู้ธรรม และนักบวช ยกเว้น
ตลอดเวลาบวช
2. นักเรียนวิชา ซึ่งรัฐบาลได้ก�ำหนดว่าเป็นวิชาชั้น
อุดมศึกษา, ยกเว้นตลอดเวลาเรียนภายในอายุ 30 ปี
3. ข้าราชการพลเรือน ที่มีต�ำแหน่งรับพระราชทาน
เบี้ยหวัดเงินเดือน ยกเว้นตลอดเวลามีต�ำแหน่งที่ ได้
รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือน

การก�ำหนดลักษณะคนพิการและทุพพลภาพซึ่งไม่
สามารถเป็นทหารได้นั้น ก�ำหนดไว้ ในกฎกระทรวง
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4. เจ้าหน้าทีป่ กครองท้องทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ กครอง
ท้องที่ รัตนโกสินทรศก 116 ยกเว้นตลอดเวลาที่มี
ต�ำแหน่งรับราชการอยู่นั้น
5. บุตรทีต่ อ้ งปฏิบตั บิ ดิ าหรือมารดาผูท้ พุ พลภาพ ยกเว้น
ตลอดเวลาทีป่ ฏิบตั บิ ดิ าหรือมารดา แต่ถา้ มีบตุ รหลายคน
ด้วยกันให้บิดาหรือมารดาผู้ทุพพลภาพนั้นเลือกไว้
ปฏิบัติได้ 1 คน ถ้าทุพพลภาพทั้ง 2 คน ให้เลือกไว้ ได้
คนละคน
6. บิดาหรือมารดา ซึง่ มีบตุ รต้องเข้ารับราชการทหาร
ประจ�ำอยู่ในคราวใดๆ ซึง่ จะต้องประจ�ำการอยูถ่ งึ 3 คน
แล้ว เมือ่ มีบตุ รทีจ่ ะต้องเข้ารับราชการอีกในระหว่างนัน้
ให้ยกเว้นให้อยูป่ ฏิบตั บิ ดิ ามารดาคน 1 แล้วแต่บดิ ามารดา
จะเลือกให้ยกเว้นบุตรคนใด
7. บิดาที่ต้องเลี้ยงบุตรอันเป็นก�ำพร้าหรือพี่ชายที่
เลี้ยงน้องอันเป็นก�ำพร้าบิดามารดา ซึ่งเด็กก�ำพร้านั้น
ยังไม่สามารถจะเลี้ยงตัวเองได้ ยกเว้นตลอดเวลา
กว่าจะไม่จ�ำเป็นต้องเลี้ยงบุตรหรือน้อง คือ ถ้าบุตร
หรือน้องนั้นเป็นชาย ยกเว้นให้จนอายุ 18 ปี ถ้าเป็น
หญิงยกเว้นจนมีสามี ถ้ายังไม่มีสามียกเว้นให้จนอายุ
21 ปี แต่ถ้าบิดาหรือพี่ซึ่งจะต้องยกเว้นนี้ ไม่ ได้มีกิจ
จ� ำ เป็ น ที่ ต ้ อ งเลี้ ย งบุ ต รหรื อ น้ อ งด้ ว ยประการใด
โดยที่ ได้มีผู้อื่นปกครองอยู่ต่างหากแล้ว ก็ ไม่ต้อง
ยกเว้นให้
8. คนประกอบการท�ำไร่นาค้าขายมาก ได้เสียภาษี
อากรตามจ� ำ นวนเงิ น ซึ่ ง จะได้ ก� ำ หนดอั ต ราโดยได้
ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาให้ทราบว่าใน
เมืองมณฑลใด เป็นอัตราเท่าใดนั้น ยกเว้นตลอด
เวลาที่ ได้เสียภาษีอากรอยู่ ไม่ต�่ำกว่าก�ำหนดอัตราที่
ได้ประกาศไว้
9. การค้าขาย ซึ่งลงทุนท�ำด้วยกันหลายคนให้นับว่า
เป็นบริษัท ถ้าบริษัทนั้นได้เสียภาษีอากรตามจ�ำนวน
เงินซึ่งจะได้ก�ำหนดอัตรา โดยได้ประกาศในหนังสือ
ราชกิ จจานุ เ บกษา ว่าในเมือ งมณฑลใดเป็น อั ต รา
เท่าใดนัน้ แล้ว ให้ยกเว้นผูอ้ ำ� นวยการของบริษทั คนหนึง่
และผู้จัดการของบริษัทนั้นในแห่งซึ่งได้เสียภาษีตาม
อัตราตลอดเวลาที่เป็นผู้อ�ำนวยการ และผู้จัดการ
ของบริษัทที่ ได้เสียภาษีอากรอยู่ ไม่ต�่ำกว่าก�ำหนด
อัตราที่ ได้ประกาศไว้
10. คนป่วยเจ็บยังทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถจะรับ
ราชการทหารได้นนั้ ยกเว้นตลอดเวลาทีย่ งั ทุพพลภาพ

11. คนที่ต้องราชทัณฑ์อยู่ ในที่คุมขัง ยกเว้นตลอด
เวลาที่ต้องคุมขัง
12. ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้
ยกเว้ น ชั่ วคราวเป็ น พิ เศษ ยกเว้ น ตลอดเวลาตาม
พระราชประสงค์
ข้อผ่อนผันที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการเกณฑ์ทหาร
อย่างเท่าเทียมกันได้น�ำคนจ�ำนวนมาก ในทุกสถานะ
และอาชีพมารับใช้รัฐ ซึ่งในสังคมสมัยใหม่ที่มีความ
ซับซ้อนของสังคม บุคคลต่างๆ มีหน้าที่ที่หลากหลาย
ภายในสังคมการเมืองนั้นๆ อันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ประคับประคองและค�้ำจุนให้สังคมการเมืองด�ำรงอยู่
ต่อไป ดังนั้นการเปลี่ยนให้ชายไทยที่มีอายุในระหว่าง
การเกณฑ์ ท หารต้ อ งกลายเป็ น ทหารทั้ ง หมดจะ
กระทบต่อระบอบสังคมการเมืองโดยรวม27 จึงก่อให้
เกิดการผ่อนผันหรือการยกเว้นชั่วคราวในบางกรณี
ดังที่กล่าวมา ดังเช่น การผ่อนผันเป็นการชั่วคราวแก่
กลุม่ บุคคลทีเ่ สียภาษีเป็นจ�ำนวนมาก กลุม่ ผูม้ กี ารศึกษา
และกลุ่มผู้ที่เป็นข้าราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่ปกครอง
ท้ อ งที่ ก็ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ภาพความเหลื่ อ มล�้ ำ ของ
คนในสังคมในช่วงเวลานัน้ อันเนือ่ งจากช่วงเวลาดังกล่าว
ประเทศไทยอยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศให้มีความ
ทันสมัย บุคคลในกลุ่มดังกล่าวจึงมีความส�ำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีการศึกษาใน
ระดับชั้นอุดมศึกษา ที่จะกลายเป็นผู้พัฒนาชาติ ไทย
ในอนาคต หรือกลุม่ ข้าราชการและเจ้าหน้าทีป่ กครอง
ท้องที่ที่เป็นกลไกของรัฐในการบริหารประเทศ และ
กลุ ่ ม ผู ้ เ สี ย ภาษี จ� ำ นวนมากที่ จ ะได้ ค อยช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุนรัฐไทยในการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เช่น
ด้านการคมนาคม การสือ่ สาร และสาธารณูปโภคอืน่ ๆ
ต่ อ มาข้ อ ผ่ อ นผั น ของการเกณฑ์ ท หารก็ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทั้งการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ให้การเกณฑ์ทหารมีความเหมาะสมกับยุคสมัย ดังเช่น
การพยายามจ�ำกัดข้อผ่อนผันให้มีลักษณะที่เป็นธรรม
และใช้ ได้อย่างแท้จริงมากขึน้ จากเดิมทีพ่ ระราชบัญญัติ
ลักษณะการเกณฑ์ทหาร ร.ศ. 124 ได้ผ่อนผันให้แก่
นั ก บวชโดยไม่ ไ ด้ ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจน
ท�ำให้มีคนจ�ำนวนมากหนี ไปบวชเพื่อหลีกเลี่ยงทหาร
ดั ง นั้ น จึ ง ได้ มี ค วามพยายามแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว
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ผ่านการแก้ ไขพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร
พ.ศ. 246028 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้กล่าวถึงเหตุผลของการ
แก้ ไขพระราชบัญญัตลิ กั ษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ. 2460
อันเนื่องมาจากมีข้อจ�ำกัดที่ยกเว้นไว้จ�ำนวนมาก เช่น
กรณีนกั บวช ไม่ ได้กำ� หนดคุณสมบัตขิ องนักบวชทีช่ ดั เจน
เป็นต้น ท�ำให้น�ำไปสู่ปัญหาของความไม่เสมอภาค
จึงได้แก้ ไขใหม่เพื่อให้มีความเสมอภาคมากยิ่งขึ้น29

ซึง่ ก็เป็นไปตามช่องทางต่างๆ ทีพ่ อจะเอือ้ ให้ประชาชน
สามารถหนีทหารได้ ดังเช่น ในช่วงแรกของการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ ประชาชนจ�ำนวนมาก
หันไปรับราชการตามกระทรวงพลเรือน ทั้งที่ ได้เงิน
เดือนและไม่ ได้เงินเดือนเพื่อจะหลีกเลี่ยงจนกระทั่ง
พ้นอายุการเกณฑ์ทหาร33 หรือในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มี
ประกาศแก้ ไขพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร
ร.ศ. 124 มาตรา 13 – 14 ที่เปลี่ยนคุณสมบัติของ
ข้าราชการทีจ่ ะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งรับราชการทหาร
แก้ ไขเป็น ข้าราชการที่มีเงินเดือนมากกว่า 20 บาท
ต่อปีจึงจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับราชการ34 ท�ำให้
ข้ า ราชการจ� ำ นวนมากจ� ำ เป็ น ต้ อ งขอยกเว้ น การ
เกณฑ์ทหารเป็นกรณีพเิ ศษจากทางกระทรวงต้นสังกัด
และจากตัวข้าราชการเอง ดังเช่นใน พ.ศ. 2455
ข้าราชการในสังกัดกระทรวงวังขอยกเว้นจากการ
เกณฑ์ทหารถึง 1,191 คน แบ่งเป็นกรมมหาดเล็ก
745 คน กรมพระต�ำรวจ 47 คน และกรมวัง 399 คน35

นอกจากนี้ ในหลายกรณีการแก้ ไขข้อยกเว้นก็เป็นไป
ตามบริบททางสังคมการเมืองในเวลานั้นๆ ว่าใคร
เป็นผู้มีอ�ำนาจก็จะละเว้นไว้แก่คนกลุ่มนั้น เช่น ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ. 247530
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 247931 ได้ ให้
สิทธิพิเศษเพิ่มเติมแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะ
ไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในยามปกติ อันเป็นผล
สืบเนื่องจากการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ซึ่งสิทธิ
พิเศษของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ถูกยกเลิกไปใน
พระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร พ.ศ. 2497 อันเป็น
ช่วงเวลาหลังจากการรัฐประหาร พ.ศ. 2490 ซึง่ ถือเป็น
ยุคที่ก้าวเข้าสู่ระบอบอ�ำนาจนิยมนั่นเอง

ต่อมาอ�ำนาจในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นทหารอยู่
ในอ�ำนาจของฝ่ายปกครอง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอ�ำเภอ สัสดีอ�ำเภอ และคณะทหารผู้ควบคุมการ
คัดเลือก ส่งผลให้แนวทางในการหลีกเลี่ยงการเป็น
ทหารจึงย้ายไปสู่การใช้จ่ายเงินติดสินบนบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว เช่น เหตุการณ์ ในหนังสือพิมพ์
ประชาธิปไตย วันที่ 18 เมษายน 2493 เกิดกระแส
ข่าวว่ามีการมอบเงินจ�ำนวน 800 บาท เพื่อไม่ต้อง
เป็นทหาร เหตุเกิดที่ท้องถิ่น อ.เมือง อ.ศรีประจันต์
อ.สามชุก อ.เดิม อ.บางปางบวช อ.บางปลาม้า
อ.สองพ่อน้อง และ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี36 หรือ
เหตุ ก ารณ์ ที่ ป ระชาชนแจ้ ง ให้ ด� ำ เนิ น การสอบสวน
เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารของอ�ำเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะด�ำเนินการตรวจเลือกวันที่
3 – 4 เมษายน 2528 ณ วัดสามกอ อ�ำเภอเสนา
ปรากฏว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับการเกณฑ์ทหารได้เรียก
เงิ น จากผู ้ ที่ จ ะเกณฑ์ ท หารหรื อ ทหารกองเกิ น โดย
เจตนาหลีกเลี่ยงเพื่อช่วยเหลือให้พ้นจากการเข้ารับ
ราชการทหาร โดยก�ำหนดราคาหัวละ 12,000 บาท
เฉพาะผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ งเสนาหรื อ ต� ำ บล
เสนา ส่วนนอกเขตเทศบาลหัวละ 10,000 บาท และ
จ่ายให้หน้าม้าหรือนายหน้า 10% ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ความหมายต่อข้อยกเว้นและข้อผ่อนผันของการ
เกณฑ์ทหาร
จากการพิจารณาการผ่อนผันและข้อยกเว้นส�ำหรับ
การเกณฑ์ทหาร ได้แสดงให้เห็นถึงนัยยะที่สะท้อน
ปัญหาที่ ใหญ่ที่สุดของการเกณฑ์ทหารของไทย และ
ยังเป็นผลต่อเนือ่ งมาถึงปัจจุบนั คือ ประชาชนจ�ำนวนมาก
ไม่ต้องการเป็นทหาร จึงพยายามหาวิธีการหลีกเลี่ยง
ต่างๆ เพือ่ ให้พน้ จากการรับราชการทหาร เช่น ในช่วงแรก
ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์
ทหาร พ.ศ. 2448 ได้เกิดคดีทขี่ นุ สุนทรหิรญ
ั รัตน (แซ่ม)
เรียกรับเงินจากราษฎรเพื่อช่วยให้พ้นจากการเกณฑ์
ซึ่ ง ท� ำ ให้ มี ก ารจั บ กุ ม และต้ อ งออกประกาศแจ้ ง แก่
ราษฎรเพิ่มเติมว่าการกระท�ำดังกล่าวไม่สามารถพ้น
จากการเป็นทหารได้จริง32
หลังจากเกิดเหตุการณ์ ในครั้งนั้น ประชาชนก็ยังคง
พยายามอย่างต่อเนือ่ งในการหนีการรับราชการทหาร
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ผู้ ใหญ่บ้านหรือลูกน้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
เกณฑ์ทหาร ผู้ที่จ่ายเงินสินบนดังกล่าวแล้วไม่ต้องมา
ในวั น เกณฑ์ ท หารหรื อ ไม่ ต ้ อ งจั บ ใบด� ำ ใบแดง
เป็นต้น37

11

ประวัติศาสตร์การเกณฑ์ทหารในสังคมไทย - พัฒนาการของข้อยกเว้นในการเกณฑ์ทหารของไทย: นักศึกษาวิชาทหาร

พัฒนาการของข้อยกเว้นในการเกณฑ์ทหารของไทย: นักศึกษาวิชาทหาร
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ชายไทยจ�ำนวนมากพยายาม
หาทางหลีกเลี่ยงการเป็นทหารเกณฑ์ด้วยช่องทาง
ต่างๆ ท้ายทีส่ ดุ รัฐไทยก็ ได้สร้างอีกช่องทางหนึง่ ขึน้ มา
เพือ่ ให้ชายไทยที่ ไม่อยากจะเป็นทหารเกณฑ์มที างเลือก
ในการฝึกวิชาทหารให้ส�ำเร็จ จะสามารถปลดจาก
ทหารกองประจ�ำการไปเป็นทหารกองหนุน ซึง่ หมายถึง
ว่าจะไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์ 2 ปี นั่นเอง ซึ่งช่องทาง
พิเศษนีม้ จี ดุ เริม่ ต้นหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจตกต�ำ่ ทัว่ โลก
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และต่อเนื่องไปจนหลัง
การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกระทั่งเป็น
ปั จจั ยหนึ่ ง ที่ ก ่ อให้เ กิด การรัฐ ประหารเมื่อ วัน ที่ 8
พฤศจิกายน พ.ศ. 249038

ของรัฐสภาในการสร้างความชอบธรรมแก้ ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังเห็นได้จากการจัดตั้งวุฒิสภา
จ�ำนวน 100 คน ให้ปฏิบตั หิ น้าที่ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2490 (ภายหลังการรัฐประหาร 11 วัน) และ
วุฒสิ ภาชุดนี้ ได้พจิ ารณารับหลักการการแก้ ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร
เมื่ อ วั น ที่ 25 ธั น วาคม พ.ศ. 2490 และวุ ฒิส ภา
ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว เมือ่ วันที่
15 มกราคม พ.ศ. 2491 และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 จะเห็นได้วา่
กระบวนการทั้งหมดไม่เกิน 3 เดือน
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร
พ.ศ. 2491 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแบ่งอ�ำนาจหน้าที่
ของกระทรวงกลาโหม และพระราชบัญญัติดังกล่าว
ได้จัดวางโครงสร้างภายในกระทรวงกลาโหมใหม่
ซึง่ ด้านหนึง่ ได้จดั ให้มกี รมการรักษาดินแดน ให้มหี น้าที่
เกี่ ย วกั บ กิ จ การรั ก ษาดิ น แดน เพื่ อ เป็ น เครื่องมื อ
ของกองทัพในการป้องกันราชอาณาจักร41 และอธิบาย
เพิ่มเติมในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดระเบียบการป้องกัน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 249042 ให้เหตุผลของการจัดตัง้
กรมการรักษาดินแดนเพิ่มเติมว่า เพื่อให้กิจการรักษา
ดิ น แดนเป็ น ไปอย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยวิ ธี ก ารฝึ ก หั ด ให้
พลเมืองปกป้องท้องทีข่ องตนเอง อันเป็นวิธที ปี่ ระหยัด
งบประมาณแผ่นดิน และพลเมืองไม่เสียเวลาในการ
ประกอบอาชีพ

เหตุ ก ารณ์ รัฐ ประหารเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2490 น�ำโดย พล.ท. ผิน ชุณหะวัณ ทีร่ ฐั ประหาร
พล.ร.ต.ถวัลย์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ ซึ่งการรัฐประหาร
ในครั้งนั้นได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2489
และน�ำรัฐธรรมนูญ (ฉะบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490
หรือทีม่ ฉี ายาว่า “ฉบับใต้ตมุ่ ” ออกมาใช้ ซึง่ รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ ได้ยกเลิกหลักการของประชาธิป ไตยและก้าว
เข้าสู่ระบอบอ�ำนาจนิยม ดังเห็นได้จากการก�ำหนดให้
มีวุฒิสภาซึ่งมาจากการแต่งตั้ง และเปิดช่องทางให้
ข้าราชการประจ�ำด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองอีกด้วย
ส่วนสภาผู้แทนราษฎรแม้จะมีการเลือกตั้งโดยตรงใน
วันที่ 29 มกราคม 2491 แต่สถานการณ์ทางการเมือง
ภายใต้ระบอบอ�ำนาจนิยม ท�ำให้นักการเมืองฝ่าย
อนุรักษ์นิยมและอ�ำนาจนิยมเป็นผู้กุมอ�ำนาจในสภา
ผู้แทนราษฎร39

“ก็ เ พื่ อ จั ด การรั ก ษาดิ น แดนของประเทศตามส่ ว น
ภูมิภาคให้ทั่วถึงกันโดยวิธีประหยัดเงินงบประมาณ
ของประเทศด้วยการฝึกหัดพลเมืองให้ป้องกันท้องที่
ของตนเอง เป็นการช่วยก�ำลังทหารในยามที่ส่งหรือ
ใช้กำ� ลังทหารไปช่วยเหลือได้ ไม่ทนั ท่วงที ดังทีป่ ระเทศ
ในเครือสหประชาชาติ ได้จัดเป็นผลดีมาแล้วในมหา
สงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น”43

หลังจากการรัฐประหารครัง้ นัน้ ฝ่ายทหารผูก้ มุ อ�ำนาจ
ได้ ใช้ เ วที ข องรั ฐ สภาในการด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง
อ�ำนาจทางการทหารต่างๆ ที่ส�ำคัญคือ การแก้ ไข
พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการจั ด ระเบี ย บป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร ซึง่ เกีย่ วข้องกับการจัดโครงสร้างกระทรวง
กลาโหมใหม่ โดยรัฐบาลของคณะรัฐประหารได้เสนอ
ร่างแก้ ไขพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว40 และได้อาศัยกลไก
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“...กรมนี้ตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะฝึกหัดพลเมือง
ที่เป็นชายฉกรรจ์และไม่ ได้เข้าประจ�ำการในกองทัพ
ทั้งสาม ให้มีความรู้ ในวิชาทหารและอาวุธและวิธีรบ
และจะใช้เวลาสั้นๆ ท�ำหลายๆ หน ซึ่งพลเมืองจะได้
ไม่เสียเวลาประกอบการอาชีพ โดยฉะเพาะอย่าง
ยิ่งในเริ่มต้นนี้ เราจะได้วางโครงการฝึกคนที่จะใช้
เป็นผูบ้ งั คับบัญชาเช่นนายสิบ และนายทหารชัน้ ผูน้ อ้ ย
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ประเทศให้ เ หมาะสมกั บ ภาวะ
สงครามเบ็ดเสร็จในอนาคตต่อไป...”44

ราษฎรรู้จักใช้อาวุธของกรมการรักษาดินแดน46 และ
ในเดือนพฤษภาคม 2492 ได้เปิดการศึกษาวิชาทหาร
ตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีรายละเอียด
คือ จะไม่เก็บค่าเล่าเรียน รับเฉพาะนักเรียน ม. 7 – 8
นักศึกษามหาวิทยาลัย และนักเรียนอาชีวะชั้นสูง
และหลักสูตรจะใช้เวลา 5 ปี ซึ่งในช่วงแรกของการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เป็นการฝึกในกรุงเทพมหานคร
และขยายต่อไปยังหัวเมืองต่างจังหวัด47
ภายหลังจากการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกรมการ
รักษาดินแดนเพียง 2 ปี คณะรัฐมนตรี ในเวลานัน้ จึงได้
เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
พ.ศ. 2494 โดยให้เหตุผลว่า ผูส้ ำ� เร็จการฝึกวิชาทหาร
ยังไม่ ได้รบั สิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายแต่อย่างใด
จึงสมควรก�ำหนดสิทธิและประโยชน์ตอบแทน เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความนิยมในการฝึกวิชาทหารมากยิง่ ขึน้
อันจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการที่จะใช้เป็นก�ำลัง
หนุนในยามสงคราม ดังเห็นได้จาก มาตรา 7 บัญญัตวิ า่
“บุ ค คลซึ่ ง อยู ่ ในระหว่ า งการฝึ ก วิ ช าทหารตาม
หลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก�ำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ย่อมได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร”48

นอกจากนี้ พล.ท.หลวงชาตินักรบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมในเวลานั้น ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า
ได้ น� ำ แบบมาจากประเทศอั ง กฤษที่ เ รี ย กว่ า
“Territorial Army” ที่อังกฤษใช้ระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่ 2 (ในช่วงสงครามเรียกชื่อ Home Guard และ
ภายหลังเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิม) และของอเมริกาที่
เรียกว่า “National Guard” และมีความตัง้ ใจมุง่ หมาย
จะฝึกหัดพลเมืองให้ ใช้อาวุธและรู้จักวิธีรบโดยไม่ต้อง
เป็นทหาร ซึ่งรูปแบบนี้เหมาะสมกับสังคมไทยในช่วง
เวลานั้นที่อยู่ท่ามกลางสงคราม (ช่วงเวลาหลังจาก
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2488) และ
ด้วยงบประมาณที่จ�ำกัด ท�ำให้ ไม่สามารถจะจัดตั้ง
กองทัพประจ�ำการขนาดใหญ่ ต้องอาศัยพลเมืองที่
ได้รับการฝึกจากกรมการรักษาดินแดนช่วยเหลือ

นอกจากนี้ เมื่ อ มี ก ารเสนอพระราชบั ญญั ติส่ ง เสริ ม
การฝึกวิชาทหาร อันจะส่งผลต่อสิทธิของบุคคลในการ
ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ดังนัน้ จ�ำเป็นต้องแก้ ไขกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการก�ำหนดบุคคลที่มีสิทธิ ได้รับการ
ยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารให้มีความสอดคล้องกัน
รัฐบาลจึงได้เสนอแก้ ไขพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2494 ขึน้ พิจารณาในสภาผูแ้ ทน
และวุฒิสภาต่อเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ฝึกวิชาทหาร โดยมีเนือ้ หาการแก้ไขทีส่ ำ� คัญคือ การแก้ ไข
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. 2479 ในวงเล็บที่ 4 และให้ ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน

“...ทีนี้ประเทศไทย ฐานะทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
ชีช้ ดั อยูว่ า่ ไม่สามารถจะหลีกเลีย่ งจากการสงครามได้
และสงครามอันมีลักษณะชะนิดเบ็ดเสร็จที่กล่าวมา
แล้วนัน้ ประกอบกับความจ�ำกัดในงบประมาณการทหาร
บังคับให้เราทวีก�ำลังกองทัพประจ�ำอยู่ ในฐานะสิ้น
หวังที่จะท�ำได้ การจัดก�ำลังรักษาประเทศประเภทนี้
นอกจากกองทัพประจ�ำจึงมีความจ�ำเป็นยิ่งส�ำหรับ
ประเทศไทย...”45
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2492 กรมการรักษาดินแดน
กระทรวงกลาโหม ได้เริ่มโครงการวางแผนป้องกัน
ประเทศ โดยได้เริ่มโครงการฝึกอาวุธให้แก่ราษฎร
โดยส่งนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้น
ประทวน พร้อมด้วยนายสิบจ�ำนวน 500 คน ออกไป
แนะน�ำราษฎรในจังหวัดต่างๆ ทางภาคอีสาน เพื่อให้

“(4) “ทหารกองหนุนประเภทที่ 1” หมายความว่า
ทหารที่ปลดจากกองประจ�ำการ โดยรับราชการใน
กองประจ�ำการจนครบก�ำหนด หรือทหารกองเกิน
ซึ่งส�ำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และได้ขึ้นทะเบียนกอง
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ประจ� ำ การแล้ ว ปลดเป็ น กองหนุ น ตามพระราชบัญญัตินี้”49

แต่ยงั ต้องการประชาชนทีม่ คี วามรูท้ างด้านการทหาร
ให้สามารถเป็นกองหนุนที่ส�ำคัญยามเกิดวิกฤตได้53

การพิจารณาพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว เริม่ จากสภาผูแ้ ทนพิจารณารับหลักการ
และลงมติพร้อมกันในวันที่ 22 มีนาคม 2494 และ
เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภารับหลักการวาระที่ 1
ในการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2494
และการพิจารณารับรองพระราชบัญญัติวาระที่ 2
และวาระที่ 3 ในการประชุมวุฒสิ ภา วันที่ 10 เมษายน
2494 รวมระยะเวลาการพิจารณาทัง้ หมดเพียง 20 วัน

จากที่กล่าวมาสรุป ได้ว่า หลังจากการรัฐประหาร
พ.ศ. 2490 ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวง
กลาโหมใหม่ ผ ่ า นการแก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ จั ด
ระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2491 ซึ่งก�ำหนด
ให้มกี ารจัดตัง้ กรมการรักษาดินแดน ซึง่ เป็นส่วนราชการ
ใหม่ ในกระทรวงกลาโหม และตั้งแต่ช่วงเวลานั้นเอง
ที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้มีแนวทางในการจะสร้าง
ช่องทางใหม่ที่มีสถานะพิเศษในการยกเว้นให้ชายไทย
บางกลุ่มไม่จ�ำเป็นต้องรับราชการเป็นทหารเกณฑ์

ระหว่างการพิจารณาพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ ได้
มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่จะก่อให้เกิด
ความไม่ เ สมอภาคในการเข้ า รั บ การเกณฑ์ ท หาร
อย่างไม่ทั่วถึง คือ นายสวัสดิ สาระศาสิน สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งข้อสังเกตใน
การแก้ ไขพระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2494 ได้ ให้ความเห็นไว้ว่า คุณสมบัติของผู้เข้า
รับการฝึกวิชาทหารจะเป็นแต่เฉพาะผู้มีการศึกษา
และมีทรัพย์เท่านัน้ 50 และพันตรี หลวงสรสิทธยานุการ
สมาชิกวุฒิสภา ได้ ให้ความเห็นไว้ว่าบุคคลที่ผ่านการ
ฝึ ก วิ ช าทหารแต่ ไ ม่ เ คยถู ก อบรมในกองทหารเลย
จะท�ำให้ ไม่มีชีวิตและจิตใจเป็นทหารจริงๆ51

ต่อมากรมการรักษาดินแดนได้ริเริ่มจัดท�ำโครงการ
วางแผนป้องกันประเทศ โดยการฝึกอาวุธให้แก่พลเมือง
ที่เป็นนักเรียน นักเรียนอาชีวะขั้นสูง และนักศึกษา
และหลังจากการเปิดโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี
อันเป็นช่วงเวลาก่อนที่นักศึกษาวิชาทหารรุ่นแรกจะ
จบการศึกษา จึงได้ออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2494 และแก้ ไขพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2494 ให้สิทธิ
พิ เ ศษแก่ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารที่ เ รี ย นจบการศึ ก ษา
วิชาทหารจะได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหาร
มี ส ถานะปลดจากกองทหารประจ� ำ การเป็ น ทหาร
กองหนุนประเภทที่ 1 ท�ำให้ตงั้ แต่นนั้ เป็นต้นมาถือได้วา่
เป็นจุดก�ำเนิดของช่องทางพิเศษของสังคมไทยในการ
ทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการเกณฑ์ทหารของคนไทยนับแต่นนั้ มา

พล.ร.ต. หลวงสุนาวินวัฒน์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
กลาโหม ชีแ้ จงเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผูฝ้ กึ วิชาทหารว่า
รับนักเรียนเตรียมอุดมมหาวิทยาลัยขึ้นไปจะท�ำการ
ฝึกให้สามารถเป็นผู้บังคับหมู่หรือผู้บังคับหมวด และ
จัด ฝึ ก ในเวลาการศึกษา รวมถึงไม่มีการเสี ย เงิ น
แต่ประการใด โดยกรมรักษาดินแดนอาจจะเอารถไป
รับหรือฝึกในโรงเรียนเหล่านั้น ซึ่งในปัจจุบันมีความ
มุ่งหวังจะให้ โครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารขยาย
ออกไปทั่วประเทศ แต่ตอนนี้ท�ำได้เพียงหัวเมืองใหญ่
ก่อน52 และอธิบายเหตุผลของการจัดโครงการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารแทนการเรียกเกณฑ์ชายฉกรรจ์
ทุกคนเป็นทหารว่า กระทรวงกลาโหมมีงบประมาณ
ไม่เพียงพอในการเกณฑ์ชายฉกรรจ์ทุกคนเข้าเป็น
ทหาร จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า กระทรวงกลาโหม
สามารถเกณฑ์ทหารได้ปหี นึง่ เพียงร้อยละ 21 เท่านัน้

อย่ า งไรก็ ต ามจะเห็ น ได้ ว ่ า ไม่ ใ ช่ ทุ ก คนจะสามารถ
เรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้ แต่นกั ศึกษาวิชาทหาร
เป็ น ช่ อ งทางพิ เ ศษส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนักเรียนอาชีวะขึ้นไป
ถึงจะมี โอกาสได้รบั การศึกษาวิชาทหาร ท�ำให้ประชาชน
โดยทัว่ ไปที่ ไม่ ได้รบั การเรียนหนังสือในระบบการศึกษา
จะไม่มี โอกาสได้เข้าสู่ช่องทางดังกล่าว และหลาย
โรงเรียนในพื้นที่ชนบทหลายแห่งไม่ ได้สนับสนุนหรือ
เอื้อให้นักเรียนของตนเข้าศึกษาวิชาทหารได้ ส่งผล
ต่อความยากล�ำบากในการฝึกวิชาทหาร เพราะหาก
นักเรียนคนดังกล่าวสนใจอาจจะต้องติดต่อไปเรียน
วิชาทหารด้วยตนเอง ทางโรงเรียนไม่ช่วยติดต่อให้
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พระราชบัญญัติก�ำลังพลส�ำรอง พ.ศ. 2558:
การเน้นย�้ำถึงแนวทางการสร้างก�ำลังพลส�ำรอง
ลักษณะที่ส�ำคัญของก�ำลังพลของทุกกองทัพจ�ำเป็น
ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มของกองทั พ ให้ มี ขี ด
ความสามารถในการรั บ มื อ กั บ สงครามหรื อ
วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือที่
เรียกว่า “การเตรียมพล” ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการ
ก�ำหนดให้มีการเตรียมก�ำลังพลของทหารประเภท
ต่างๆ ให้มีการทบทวนความรู้และทักษะทางด้านการ
สงครามต่างๆ และก็เช่นเดียวกันกับรัฐไทย ได้กำ� หนด
ให้ทั้งทหารที่ปลดประจ�ำการและผู้ส�ำเร็จการศึกษา
วิชาทหารจ�ำเป็นต้องให้มีการทบทวนความรู้ต่างๆ
เพือ่ พร้อมต่อสงครามและวิกฤตการณ์ตา่ งๆ โดยครัง้ แรก
ได้ก�ำหนดถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมดังกล่าว
ดังปรากฏชัดจากการออกข้อบังคับทหารบกว่าด้วย
การเตรียมพล 81 ตามค�ำสัง่ ชีแ้ จงของรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงกลาโหม ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2481
ซึ่ ง ข้ อ บั ง คั บ ดั ง กล่ า วมี จุ ด มุ ่ ง หมายให้ ก องทั พ บก
สามารถเรียกก�ำลังพลส�ำรองที่เป็นทหารกองหนุน
กลับมาฝึกทบทวนความรู้ทางด้านการทหารได้ ใน
ยามปกติ54

ก� ำ หนดให้ ก องทั พ สามารถเรี ย กระดมก� ำ ลั ง พล
ส�ำรองเพื่อฝึกทบทวนความรู้ ได้ ไม่เกิน 60 วัน
ดั ง ที่ ได้ ก ล่ า วมาจะเห็ น ได้ ว ่ า รั ฐ ไทยได้ มี ค วาม
พยายามจะเตรียมพลมาตั้งแต่อดีต แต่กฎเกณฑ์และ
การบังคับอยู่ในรูปแบบของข้อบังคับทหารบก ข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม และระเบียบปฏิบตั ปิ ระจ�ำกองทัพบก
แต่ ไม่สามารถจะน�ำไปสู่การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้แต่แรก ท�ำให้ก�ำลังพลส�ำรองบางส่วนหนีจาก
การถูกเรียกให้มาฝึกทบทวนวิชาทหาร อันเนือ่ งมาจาก
หลายสาเหตุ เช่น การไปประกอบอาชีพนอกภูมลิ ำ� เนา
ที่ปรากฏในทะเบียนบ้าน หรือญาติปกปิดไม่ ให้หมาย
เรียกตัวส่งถึงก�ำลังพลส�ำรอง หรือก�ำลังอยู่ระหว่าง
การทดลองงานในบริษทั เอกชนท�ำให้อาจจะถูกเลิกจ้าง
หากลาไปฝึกวิชาทหาร ซึง่ ถึงแม้จะมีประกาศคุม้ ครอง
แรงงานฉบับที่ 11 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2532
และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 35 ที่ก�ำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินเต็มจ�ำนวน
แก่ลูกจ้างระหว่างลาไปฝึกวิชาทหาร แต่นายจ้างมัก
ไม่ ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร57

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของการเตรียม
ก�ำลังพล ผ่านการแก้ ไขข้อบังคับทหารบกว่าด้วย
การเตรียมพล 81 ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ณ ช่วงเวลาต่างๆ ดังเช่น การออกข้อบังคับกระทรวง
กลาโหมว่าด้วยข้อบังคับทหารบกว่าด้วยการเตรียมพล
81 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503  การออกข้อบังคับกระทรวง
กลาโหมว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. 2515 ให้มีการ
บังคับใช้ทั้งทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ
ในการเตรียมพล55 และการออกระเบียบปฏิบตั ปิ ระจ�ำ
กองทัพบกว่าด้วยการเรียกพล พ.ศ. 2527 เพื่อ
ก� ำ หนดให้ ก ารเรี ย กพลด� ำ เนิ น การไปด้ ว ยความ
เรี ย บร้ อ ยตามพระราชบั ญ ญั ติ รั บ ราชการทหาร
พ.ศ. 2497 ข้อ บังคับกระทรวงกลาโหมว่ า ด้ วย
การเตรียมพล พ.ศ. 2515 และข้อบังคับทหารว่าด้วย
การแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ. 248256
เป็นต้น ซึ่งจากข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ดังกล่าว

ภายหลังจากสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมทางด้านการทหารไม่ประสบความส�ำเร็จนัก
ท� ำ ให้ มี ค วามพยายามจะเสนอกฎหมายในระดั บ
พระราชบัญญัติเพื่อแก้ ไขปัญหาข้างต้น กล่าวคือ
กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม (ธน.กห.) ได้เสนอ
ผ่านสภากลาโหม ครัง้ ที่ 9/2558 เมือ่ วันที่ 22 กันยายน
พ.ศ. 2548 ให้ยก “ร่างพระราชบัญญัติก�ำลังส�ำรอง
แห่งชาติ พ.ศ. ....” โดยมีหลักการส�ำคัญในการเสนอ
ร่างคือ ตอกย�้ำหน้าที่ของก�ำลังพลส�ำรองที่จ�ำเป็น
ต้องฝึกทบทวนวิชาทหารหากถูกเรียกเตรียมพล และ
ให้นายจ้างสนับสนุนการเข้ารับราชการทหารของ
ก�ำลังพลส�ำรอง เพื่อให้ระบบก�ำลังพลส�ำรองประสบ
ความส�ำเร็จนั่นเอง58
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อย่างไรก็ตามร่างพระราชบัญญัตกิ ำ� ลังส�ำรองแห่งชาติ
พ.ศ. .... ไม่ ได้ผา่ นการพิจารณาและออกมาเป็นกฎหมาย
จนกระทัง่ ภายหลังจากการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 ภายใต้รัฐ บาลของพลเอกประยุ ท ธ์
จันทร์ โอชา คณะรัฐมนตรี ได้เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่ ง ชาติ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก� ำ ลั ง พล
ส�ำรอง พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ครั้งที่ 44/2558 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ซึ่ ง สภานิ ติ บั ญ ญั ติ ไ ด้ ล งมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า ง
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าว59 โดยให้เหตุผลของการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่า เพื่อก�ำหนดประเภท
สิทธิและหน้าที่บุคคลที่เป็นก�ำลังพลส�ำรองในการเข้า
รับราชการทหาร อันเป็นการพัฒนากิจการก�ำลังพล
ส�ำรองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น60

ซึ่งจะเป็นการฝึกในเรื่องของวิชาทหารตามต�ำแหน่ง
หน้าที่อยู่ประมาณ 9 วัน แล้วก็มีการตรวจสอบด้วย
อีก 1 วัน ก็จะท�ำให้เกิดเป็นภาระต่างๆ กับส่วนของ
ภาระของเจ้ า ของกิ จ การกั บ ลู ก จ้ า งซึ่ ง ก็ ค งจะเป็ น
ก�ำลังพลส�ำรองในส่วนต่างๆ นั่นเอง ก็คิดว่าจะเป็น
สิ่งที่ ไม่ยาวนานนัก...”63
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเรียกก�ำลังพลส�ำรองเพื่อฝึก
เตรียมความพร้อมไม่ ได้เป็นกฎหมายใหม่ แต่การ
ออกกฎหมายเพื่ อ ตอกย�้ ำ แนวทางการเตรี ย มพล
ได้ก่อให้เกิดการตั้งค�ำถามของสังคมเกี่ยวกับความ
จ� ำ เป็ น และความเหมาะสมของการเรี ย กก� ำ ลั ง พล
ส�ำรองเพื่อฝึกทบทวน ทั้งในมุมมองของความจ�ำเป็น
ของสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันที่ ไม่ ได้อยู่ ใน
ยุคที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสงคราม64 คล้ายกับการ
ย้อนกลับไปสู่ยุคสงครามอีกครั้ง ที่พลเมืองของรัฐ
จ�ำเป็นต้องพร้อมรับมือกับการคุกคามของศัตรูของชาติ

สาระส� ำ คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ ก� ำ ลั ง พลส� ำ รอง
พ.ศ. 2558 คือ มาตรา 20 ที่ก�ำหนดให้ก�ำลังพล
ส�ำรองจ�ำเป็นต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียก
ก�ำลังพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร เพื่อปฏิบัติ
ราชการ และเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และในการ
ระดมพล และเมือ่ พิจารณาพร้อมกับมาตรา 43 ที่ ให้นำ�
กฎกระทรวง กฎ ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผน ประกาศ
ค�ำสั่ง หรือมติของสภากลาโหมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียกพลหรือระดมพลมาใช้ ได้ ท�ำให้กรอบระยะเวลา
ในการเรียกก�ำลังพลส�ำรองมาได้ ไม่เกิน 60 วัน61
ซึง่ ในกรณีนพี้ ลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงกลาโหม ได้ชแี้ จงเกีย่ วกับระยะเวลาก�ำหนด
ห้วงการฝึกไว้ 2 เดือนนั้นจริงๆ จะเรียกฝึกประมาณ
10 วัน แบ่งเป็นการฝึกวิชาทหารตามต�ำแหน่งหน้าที่
9 วัน และการตรวจสอบ 1 วัน รวมถึงจะมีการแจ้ง
ล่วงหน้าทั้งนายจ้างและลูกจ้างให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ ให้
เป็นภาระของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง62

นอกจากนี้การน�ำคนออกจากระบบแรงงานเป็นเวลา
2 เดือน เพื่อเปลี่ยนเป็นทรัพยากรของรัฐ ได้ก่อให้
เกิดภาระกับเอกชน ไม่ว่าผู้ถูกเลือกจะเป็นลูกจ้าง
หรือนายจ้างก็ตาม กล่าวคือ ฝ่ายนายจ้างจ�ำเป็น
ต้องอนุญาตให้ลกู จ้างลาเพือ่ รับราชการทหารพร้อมทัง้
จ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างไม่เกิน 60 วันต่อปี ซึ่งหาก
ลูกจ้างคนดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีทักษะความช�ำนาญ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ถูกเลือกให้ ไปฝึกเตรียมความพร้อม
เป็นระยะเวลาถึง 2 เดือน นายจ้างอาจจะไม่สามารถ
หาบุคลากรมาแทนที่ ได้ หรือในกรณีที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวถูกเรียกตัวเสียเอง
จะส่งผลเสียต่อธุรกิจดังกล่าวอย่างมาก65
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการออกพระราชบัญญัติ
ก�ำลังพลส�ำรอง พ.ศ. 2558 แม้ว่าโดยเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนในการเตรียมพลเพื่อให้พร้อม
รับมือกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองจะไม่ ใช่อะไรใหม่
เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในกฎหมายระดับย่อย แต่การออก
พระราชบั ญ ญั ติ ค รั้ ง นี้ จึ ง เป็ น เพี ย งการตอกย�้ ำ
กฎหมายระดับย่อยให้ถูกบัญญัติไว้ ในกฎหมายระดับ
ที่ ใหญ่ ขึ้ น เท่ า นั้ น และด้ วยบริ บ ทของการเมื อง
ระหว่ า งประเทศของไทยที่ ไม่ อ ยู ่ ใ นสภาวะความ

“ส�ำหรับเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลายาวนานในการฝึกที่
ท่านได้สอบถามว่า ก�ำหนดห้วงการฝึกถึง 2 เดือนไว้
ก็เรียนว่าเพื่อให้เกิดความครอบคลุม แต่ ในปัจจุบันนี้
จริงๆ แล้วการฝึกนี้เราไม่ ได้ท�ำในช่วงเวลายาวนาน
มากนัก ในรอบปีหนึ่งขณะนี้อยู่ประมาณเพียง 10 วัน
เท่านั้นเอง เพื่อไม่ ให้เกิดเป็นภาระ แล้วก็เกิดเป็น
ปัญหากับตัวของก�ำลังพลส�ำรองเองหรือว่านายจ้าง
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เสี่ยงต่อการเกิดสงครามได้ก่อให้เกิดการตั้งค�ำถาม
กับแนวคิดการเตรียมพลดังกล่าวว่าไม่มีความเหมาะ
สมและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง
ปั จจุ บั น รวมถึงบางครั้งได้น�ำไปสู่การตั้งค� ำ ถาม
ในภาพรวมต่อปัญหาในระดับรูปธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เกีย่ วกับวิธคี ดิ และแนวทางการจัดการการเกณฑ์ทหาร
ของไทย
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ปัญหาของการเกณฑ์ทหารในสังคมไทย
ตัง้ แต่ทรี่ ฐั ไทยหันมาใช้แนวทางการเกณฑ์ทหารในการ
ระดมก�ำลังพลแทนการเรียกใช้ ไพร่ ในด้านหนึง่ คือการ
พัฒนากองทัพให้มีความทันสมัย แต่ ในอีกด้านหนึ่งก็
ก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาหลายประการ ดังต่อไปนี้

ต่อมาเมือ่ การคมนาคมดีมากยิง่ ขึน้ มีการเกณฑ์ทหาร
ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ อย่างเท่าเทียมมากขึน้ กล่าวคือได้มกี าร
คัดเลือกการเกณฑ์ทหารในทุกจังหวัดและทุกอ�ำเภอ
แบ่งสรรก�ำลังพลในระดับที่ ใกล้เคียงกัน แต่ก็ ไม่ ได้
หมายความว่ า ปั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ ำ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ทหารเกณฑ์จะหมดไป แต่ปัญหาความเหลื่อมล�้ำใน
บางด้านยังคงต่อเนือ่ ง และบางด้านได้เปลีย่ นรูปแบบ
ออกไป ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับการคัดสรรบุคคลเป็น
ทหารเกณฑ์ ปัญหาเกี่ยวกับความเหลื่อมล�้ำทางด้าน
ระยะเวลาการเป็นพลทหารเกณฑ์ ความเหลื่อมล�้ำ
ทางการฝึกระหว่างพลทหารเกณฑ์และนักศึกษาวิชา
ทหาร เป็นต้น

ปั ญ หาความไม่ เ สมอภาค/ความเหลื่ อ มล�้ ำ ต่ อ
แนวทางการเกณฑ์ทหาร
ปัญหาเรือ่ งความไม่เสมอภาคในการเกณฑ์ทหารได้ถกู
หยิบยกมาเป็นที่ถกเถียงตั้งแต่เริ่มการเปลี่ยนแปลง
แนวทางจากการยกเลิ ก ระบบไพร่ ไ ปสู ่ ก ารเกณฑ์
ทหารสมัยใหม่ อันเนือ่ งจากในช่วงแรกของการเกณฑ์
ทหาร จะเกิดขึน้ เฉพาะบางจังหวัดทีเ่ ป็นจุดยุทธศาสตร์
ทางการทหารก่อน ดังเช่น การประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ. 2448 ที่บังคับใช้
ในหั ว เมื อ งด้ า นนอกพระนครที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ก่ อ น
จึงมาบังคับใช้ทพี่ ระนคร และหัวเมืองอืน่ ๆ และต่อมา
ในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ขยายออกไปถึงนอกพระราชอาณาเขต จนกระทัง่ เกณฑ์ทหารอย่างทัว่ ถึงทัง้ ประเทศ
ตามความมุ่งหวังในเชิงหลักการเมื่อ พ.ศ. 2459

ส�ำหรับปัญหาเกีย่ วกับการคัดสรรบุคคลเป็นทหารเกณฑ์
ดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าชายไทยตั้งแต่อดีตส่วนใหญ่
ไม่มคี วามประสงค์จะเป็นทหาร ต่างหาทางทีจ่ ะหลีกเลีย่ ง
การเป็นทหารมาโดยตลอด ทัง้ การท�ำตัวให้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของข้อผ่อนผันหรือข้อยกเว้นดังที่กล่าวมา
แล้ว หรือการติดสินบนเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การคัดเลือกพลทหาร เพื่อให้รอดพ้นจากการเป็น
ทหารเกณฑ์

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีและการ
คมนาคมขนส่งของไทยยังไม่มีความก้าวหน้า ดังนั้น
การจัดการเกณฑ์ทหารจึงไม่มคี วามทัว่ ถึง ดังเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2480 – 2500 ที่มีปัญหา
บางจังหวัดได้รบั การเกณฑ์ทหาร แต่บางจังหวัดได้รบั
การยกเว้น เป็นเหตุให้พลเมืองรูส้ กึ ถึงความไม่เท่าเทียมกัน
ทัง้ นีร้ ฐั มนตรี ในช่วงเวลานัน้ ได้ตอบต่อกรณีดงั กล่าวว่า
การเรียกเข้ารับราชการทหาร ย่อมเป็นไปตามที่ตั้ง
ของกองทหาร ซึ่งถ้ามีกองทหารตั้งอยู่จังหวัดใด
จะเรียกเกณฑ์ทหารในจังหวัดใกล้เคียงก่อน เพือ่ สะดวก
ในการป้องกันประเทศ และการส่งทหารไปประจ�ำ
หน่วยทหารทีห่ า่ งไกลจะท�ำให้เสียก�ำลังใจ และส่งผล
ให้เกิดการหนีทหารเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงเป็นการ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนทหารไปยังที่ตั้งหน่วย
ทหาร และยากต่อการระดมพลเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน66

การติดสินบนเจ้าหน้าที่มีความต่อเนื่องยาวนานจน
กลายเป็นส่วนหนึง่ ของระบบการคัดเลือกทหารของไทย
ดั ง เ ห็ น ไ ด ้ จ า ก ข ่ า ว ที่ ป ร า ก ฏ ทั่ ว ไ ป ต า ม ห น ้ า
หนังสือพิมพ์ตั้งแต่อดีต เช่น มีการแจ้งความสอบสวน
การด� ำ เนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ การเกณฑ์ ท หารที่ มี ผู ้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเกณฑ์ ท หารเรี ย กรั บ เงิ น จากผู ้ ที่
ต้องการหลีกเลี่ยงการเป็นทหารในจังหวัดอยุธยา
เมื่อ พ.ศ. 252867 หรือในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันโดย
ทั่ ว ไปว่ า หากต้ อ งการที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งจากการเป็ น
ทหาร สามารถหาช่องทางในการติดต่อกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเกณฑ์ทหารเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็น
ทหารเกณฑ์ด้วยวิธีต่างๆ ได้68
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นอกจากนี้การก�ำหนดคุณวุฒิพิเศษส�ำหรับการลด
หย่อนให้ทหารเกณฑ์อยู่ ในกองประจ�ำการน้อยกว่า
2 ปี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2508)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. 249769 ได้ก�ำหนดคุณวุฒิพิเศษ 13 ประการ
เช่น การลดหย่อนระยะเวลาการเป็นพลทหารเกณฑ์
ของข้าราชการฝ่ายต่างๆ หรือผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า เป็นต้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจาก
การออกกฎกระทรวงดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความ
มุ ่ ง หวั ง ของรั ฐ ไทยที่ จ ะให้ ผู ้ ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีหรือข้าราชการต่างๆ ได้กลายเป็นหนึ่งใน
ฟันเฟืองด้านอื่นๆ ต่อการพัฒนาประเทศนอกเหนือ
จากการเป็นทหาร หรือหากจ�ำเป็นต้องมาเป็นทหาร
เกณฑ์ ก็ ให้ลดระยะเวลาจากเดิมที่ต้องเป็นพลทหาร
จ�ำนวน 2 ปี ให้ลดระยะเวลาเหลือเพียง 1 ปี หรือ
หากสมัครเป็นพลทหารด้วยตนเองก็จะเป็นพลทหาร
เพียง 6 เดือน

เลือกใช้เป็นนโยบายที่สนับสนุนให้ประชาชนมีระดับ
การศึกษาโดยรวมทีส่ งู ขึน้ แต่สำ� หรับทหารเกณฑ์ยงั คง
มีระดับการศึกษาที่ ไม่สงู มากเช่นเดิม กล่าวคือ ส่วนมาก
เป็นผู้มีการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี ดังเห็นได้จาก
ผลส�ำรวจพลทหารกองประจ�ำการ หน่วยทหารปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยาน 14 หน่วย จ�ำนวน 350 คน ระหว่าง
พ.ศ. 2543 – 2544 พบว่า มีผู้ ไม่ ได้เรียนหนังสือ
ร้อยละ 2.31 จบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 13.07 จบ
ชั้นมัธยมศึกษาร้อยละ 67.69 ปวช. ร้อยละ 11.54
ปวส. ร้อยละ 2.31 ปริญญาตรีร้อยละ 3.08 และ
ไม่มีผู้จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี71 ด้วยเหตุนี้
ท�ำให้หน่วยทหารที่ดูแลทหารเกณฑ์จ�ำเป็นต้องมีการ
สนับสนุนให้ทหารเกณฑ์ ได้เรียนหนังสือระหว่างการ
ฝึกเพื่อปรั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาให้ สูง ขึ้ น รวมทั้ ง การฝึ ก
อาชีพซึ่งเป็นสิ่งที่ทหารเกณฑ์ทุกคนจะได้รับหลังจาก
การเป็นทหารจ�ำนวน 2 ปี อันเป็นนโยบายเกีย่ วกับ
การพัฒนาก�ำลังพลของกองทัพ72

ด้วยเหตุทงั้ หมดนีพ้ ลทหารเกณฑ์มกั จะเป็นคนชนชัน้ ล่าง
ในสังคมมาโดยตลอด คือ ส่วนมากพลทหารเกณฑ์
จึงเป็นคนที่ทั้งไม่มีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิด
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกทหาร
เกณฑ์ ไม่มเี งินทีจ่ ะจ่าย และไม่ ได้มกี ารศึกษาทีส่ งู พอ
จะเลือกสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารอันเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางส�ำหรับการหลีกเลี่ยงการเป็นทหารเกณฑ์
ดังเห็นได้จากระดับการศึกษาของพลทหารเกณฑ์ ใน
ปี พ.ศ. 2498 สามารถแบ่งได้ดังนี้ ผู้ ไม่รู้หนังสือเลย
มีจ�ำนวนคิดเป็นร้อยละ 15.99 ผู้มีระดับการศึกษา
ต�่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจ�ำนวนคิดเป็นร้อยละ
25.45 ผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจ�ำนวนคิดเป็น
ร้อยละ 48.44 ผู้จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ�ำนวน
คิดเป็นร้อยละ 5.34 ผู้จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีจ�ำ นวนคิ ดเป็ นร้อ ยละ 4.36 ผู้จบชั้นเตรี ย ม
อุดมศึกษา มีจ�ำนวนคิดเป็นร้อยละ 2.99 และผู้จบ
ชั้นมหาวิทยาลัย มีจ�ำนวนคิดเป็นร้อยละ 0.8970

นอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมด ประเด็นเกี่ยวกับ
การฝึกพลทหารเกณฑ์เมื่อเทียบกับอีกช่องทางหนึ่ง
ของการเป็นทหารคือนักศึกษาวิชาทหารจะพบได้ถึง
ความแตกต่างทั้งในเรื่องของระยะเวลาการฝึกและ
เนื้อหาการฝึกอย่างชัดเจน กล่าวคือ พลทหารเกณฑ์
ใช้เวลาการเป็นทหาร 2 ปี มีฝึกพื้นฐานประมาณ 10
สัปดาห์ รวมถึงหลังจากการฝึกก็เป็นการลงปฏิบัติ
หน้าที่ ในพื้นที่จริงตามกรมกองต่างๆ ซึ่งเรื่องราว
ความยากล�ำบากของการเป็นพลทหารได้ถูกเล่าผ่าน
เรื่ อ งราวของพลทหารจ� ำ นวนมากที่ อ อกมาเล่ า ถึ ง
ประสบการณ์ที่ยากล�ำบากต่างๆ ขณะที่นักศึกษาวิชา
ทหารจะใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ปี ปีละ 20 วัน วันละ
4 ชั่วโมง หรือประมาณ 240 ชั่วโมง (ไม่นับฝึกภาค
สนาม) ซึง่ จะแบ่งเป็นภาคปฏิบตั แิ ละภาคทฤษฎีอย่างละ
ครึง่ หนึง่ และไม่ ได้คาดหวังถึงลักษณะความเป็นทหาร
ของนักศึกษาวิชาทหารตลอด 24 ชั่วโมงเหมือนเช่น
พลทหารเกณฑ์ และส่วนมากนักศึกษาวิชาทหารจะ
ไม่มีความสนใจต่อการศึกษาวิชาทหารมากนัก ตั้งแต่
ในอดีตทีน่ กั ศึกษาวิชาทหารจ�ำนวนมากไม่ยอมไปฝึก73
จนถึงปัจจุบันที่ประชาชนจ�ำนวนมากเลือกเรียนวิชา
ทหารเพือ่ หลีกเลีย่ งการเป็นทหารเกณฑ์นนั่ เอง ดังนัน้
จะเห็นได้ว่ามันจึงมีความเหลื่อมล�้ำอย่างมากในเชิง

ส�ำหรับในปัจจุบันทหารเกณฑ์ ได้มีระดับการศึกษาที่
สูงขึ้น อันเนื่องจากสังคมได้หันมาให้ความส�ำคัญกับ
ด้านการศึกษา รวมถึงนโยบายการศึกษาต่างๆ ทั้งที่
ระบุไว้ ในรัฐธรรมนูญและนโยบายที่พรรคการเมือง
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เปรียบเทียบระหว่างพลทหารเกณฑ์และนักศึกษา
วิชาทหาร

บาดเจ็บและเสียชีวิตหรือไม่ ดังเช่น กรณีพลทหาร
วิเชียร เผือกสมเสียชีวิตตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนกระทั่ง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) ยังไม่มีการน�ำผู้กระท�ำผิดมา
ลงโทษได้

ปั ญ หาการปฏิ บั ติ ที่ ไม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ พลทหาร
เกณฑ์

อีกประเด็นหนึง่ ทีส่ งั คมตัง้ ค�ำถามต่อการเกณฑ์ทหารคือ
การน� ำ ทรั พ ยากรของรั ฐ หรื อ ทหารเกณฑ์ ไ ปเป็ น
พลทหารรับใช้หรือทหารบริการแก่นายทหารระดับ
สูงทั้งในและนอกราชการ ดังเห็นได้จากการส�ำรวจ
ของพีเพิลโพล (ประเทศไทย) ที่ท�ำการส�ำรวจความ
คิดเห็นของประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่น PeoplePoll
บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม
2559 ถึง 10 กันยายน 2559 ในประเด็นเกี่ยวกับ
มุมมองของการน�ำ “พลทหาร” มารับใช้ ในบ้านนายทหาร
ระดับสูง ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมตอบแบบส�ำรวจทัง้ สิน้ 1,123 คน
พบว่าผู้ตอบแบบส�ำรวจจ�ำนวน 819 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 72.9 เห็นว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ ไขเร่งด่วน76

การปฏิบัติที่ ไม่เป็นธรรมต่อพลทหารเกณฑ์กลายเป็น
ประเด็นในสังคม จะถูกน�ำเสนอผ่านช่องทางการ
สื่อสารของสื่อมวลชน โดยมากประเด็นที่สื่อมวลชน
หยิบยกเป็นประเด็นในการน�ำเสนอข่าวจะแยกออกเป็น
2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การท�ำร้ายร่างกายพลทหาร
และการน�ำพลทหารของรัฐไปเป็นทหารรับใช้หรือ
ทหารบริการแก่นายทหารชั้นผู้ ใหญ่ทั้งที่ยังปฏิบัติ
ราชการและนอกราชการ
แม้ ว ่ า โดยโครงสร้ า งระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ ก� ำ หนดไว้
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476
มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 จะก�ำหนดเกีย่ วกับ
การลงโทษวินัยทหารไว้ 5 สถานคือ ภาคทัณฑ์
ทัณฑกรรม กัก ขัง และจ�ำขัง โดยก�ำหนดให้ผู้มี
อ�ำนาจลงทัณฑ์จะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ ได้
รับมอบอ�ำนาจบังคับบัญชา แต่ ในทางปฏิบัติพบว่ามี
พลทหารจ�ำนวนมากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก
การถูกพลทหารรุ่นพี่ที่เป็นผู้ช่วยฝึกและครูฝึกลงโทษ
หรือที่เรียกว่า “ซ่อม” เสมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นทางการของการฝึกพลทหารเกณฑ์ ดังเช่น
เหตุการณ์ครูฝึกลงโทษพลทหารวิเชียร เผือกสม
จนเสียชีวิตเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 255474 หรือ
เหตุการณ์ลงโทษพลทหารฉัตรภิศุทธิ์ ชุมพันธ์ และ
พลทหารทรงธรรม หมุดหมัด จนท�ำให้พลทหาร
ฉัตรภิศุทธิ์บาดเจ็บ และพลทหารทรงธรรมเสียชีวิต
เมื่อเดือนเมษายน 255975 เป็นต้น

การน�ำพลทหารไปรับใช้ ในบ้านนายทหารระดับสูง
ถูกสังคมตั้งค�ำถามใน 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็น
ปัญหาในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน อันเนื่องจาก
นายทหารระดับสูงทั้งที่อยู่ ในราชการและอยู่นอก
ราชการใช้ทรัพยากรบุคคลของรัฐเป็นการส่วนตัว
และประเด็นเรือ่ งการปฏิบตั ทิ ี่ ไม่เป็นธรรมต่อพลทหาร
รับใช้ดังกล่าว อันเนื่องจากมีข่าวจ�ำนวนหนึ่งระบุถึง
ความโหดร้ายของนายทหารระดับสูงที่ปฏิบัติต่อพล
ทหารรับใช้
ประเด็นเรื่องการน�ำพลทหารเกณฑ์ ไปรับใช้ตามบ้าน
ของนายทหารระดั บ สู ง เป็ น ปั ญ หาที่ ถู ก รั บ รู ้ แ ละ
ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในสังคมไทย โดยฝ่ายทหาร
ก็ออกมายอมรับถึงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นความจริง ซึ่ง
พลทหารเหล่านั้นจะไปช่วยดูแลบังคับบัญชาระดับสูง
ที่มีภารกิจจ�ำนวนมาก โดยจะคัดเลือกจากพลทหารที่
มีความสามารถระดับหนึ่ง กล่าวคือจะเลือกจากพล
ทหารที่มีความประพฤติดี มีวินัย หรืออาศัยความ
สมัครใจ หรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เลือกเอง77

ทุกๆ ครั้งที่ปรากฏข่าวการท�ำร้ายร่างกายพลทหาร
จนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะก่อให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์จากสังคมเกี่ยวกับประเด็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของพลทหารเกณฑ์ และตั้งค�ำถามถึงความ
เหมาะสมของการปฏิบตั ขิ องผูฝ้ กึ สอน และหน่วยงาน
ทางทหารต้นสังกัดที่รับผิดชอบ ซึ่งจะเกี่ยวโยงถึง
การด�ำเนินคดีที่เกี่ยวข้องว่าจะมีความเป็นธรรมต่อผู้

“...มีเพียงส่วนน้อยนะครับ เราดูแลผู้บังคับบัญชา
และอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วย
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เพราะภารกิจของผูบ้ งั คับบัญชาก็มเี ยอะ ท่านไม่มเี วลา
มากพอทีจ่ ะดูแลในเรือ่ งชีวติ ส่วนตัวได้มาก ท่านก็ตอ้ ง
ทุม่ เทเวลาให้กบั ราชการเช่นเดียวกัน เพราะฉะนัน้ สิง่ ใด
ที่เราสามารถที่จะช่วยดูแลและอ�ำนวยความสะดวก
ให้ท่านได้ เราก็มีความยินดีที่จะดูแลท่าน เพื่อที่ท่าน
จะได้เอาเวลาไปท�ำงานให้กับทางราชการ...”78

ต้ อ งการจะเปลี่ ย นแปลงกฎลั ก ษณะปกครองและ
ระเบี ย บการภายในส� ำ หรั บ กองทั พ บกให้ มี ค วาม
ยื ด หยุ ่ น มากขึ้ น จึ ง ได้ เสนอเป็ น วาระหนึ่ ง ในการ
พิ จ ารณาระหว่ า งการประชุ ม ใหญ่ ข องกระทรวง
กลาโหม เมื่อ พ.ศ. 2463 นั่นเอง ถึงแม้ว่าท้ายที่สุด
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎก็ตาม แต่ก็ ได้พยายาม
แก้ ไขในกรณีที่ข้าราชการกระทรวงกลาโหมจะต้อง
ไปราชการต่างจังหวัดและจ้างคนไม่ ได้ ให้สโมสร
กลาโหมเป็นผู้ช่วยเหลือหาจ้างคนติดตามให้80

ส�ำหรับประเด็นเกี่ยวกับการน�ำพลทหารไปเป็นทหาร
รับใช้หรือทหารบริการนัน้ เป็นสิง่ ทีส่ บื เนือ่ งมาตัง้ แต่อดีต
กล่าวคือ ในอดีตก่อนที่จะมีการปฏิรูปทางการทหาร
ให้มคี วามทันสมัย ขุนนางเป็นผูค้ วบคุมไพร่และสามารถ
จะมี ไพร่ตดิ ตามคอยรับใช้ทเี่ รือนได้ตลอดเวลา ต่อมา
ภายหลังการปฏิรูปทางสังคมยกเลิกระบบไพร่และ
ระบบทาส ส่งผลให้ขุนนางไม่สามารถจะมี ไพร่หรือ
ทาสไว้รับใช้ที่เรือนได้ จ�ำเป็นต้องใช้เงินในการจ้าง
ตอบแทน ขณะที่ฝ่ายทหารเกือบทุกกรมกองและ
ล�ำดับชั้นก็ ไม่สามารถจะมีนายทหารรับใช้ ยกเว้น
นายทหารสัญญาบัตรที่มีหน้าที่ปกครองทหารในกรม
กองทหารและผูบ้ งั คับบัญชาตามล�ำดับชัน้ ขึน้ ไปเท่านั้น
ทีม่ อี นุญาตให้มที หารรับใช้ ได้ เพราะเป็นการประหยัด
พระราชทรัพย์ของพระเจ้าอยู่หัว ตามกฎลักษณะ
ปกครองและระเบียบการภายในส�ำหรับกองทัพบก
ข้อ 50 มีวา่ “ฉเพาะนายทหารสัญญาบัตร์ ซึง่ มีหน้าที่
ปกครองทหารในกรมกองทหารกั บ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามล�ำดับชัน้ ขึน้ ไปเท่านัน้ จะมีทหารรับใช้ ได้ นายทหาร
ผู้ช่วยพลรบถึงแม้ประจ�ำอยู่ ในกรมกองทหาร ก็มิให้
มีทหารคนใช้”79

จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ แต่เดิมเรือ่ งการครอบครอง
ไพร่หรือทาสหรือทหารรับใช้เป็นอภิสิทธิ์อย่างหนึ่ง
ของขุ น นางที่ มีมาแต่ เดิ มตั้ ง แต่ ก ่ อ นการปฏิ รู ป ทาง
ด้านสังคมให้ยกเลิกระบบไพร่และระบบทาสในสมัย
รัชกาลที่ 5 และความคิดความเชื่อเกี่ยวกับอภิสิทธิ์
ของขุนนางดังกล่าวยังคงสืบทอดอยู่ต่อเนื่องมา เมื่อ
สถาบันทางทหารเริ่มมีอ�ำนาจอีกครั้ง จึงเป็นการ
หวนกลับไปสู่การเกิดระบบทหารรับใช้ต่อนายทหาร
ชั้นผู้ ใหญ่ และกลายเป็นที่ยอมรับสืบทอดต่อกันมา
โดยไม่ ไ ด้ ถู ก ตั้ ง ค� ำ ถามอย่ า งจริ ง จั ง ในสั ง คมไทย
แต่อย่างใด
ขณะที่ ป ระเด็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ
ทหารบริการ เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงในสังคมไทยในช่วง
เวลาที่ มี เ หตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงต่ อ พลทหารจน
ปรากฏเป็นข่าวสาธารณะ เช่น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2558 พลทหารเอนก ผู้เป็นทหารบริการที่บ้านของ
นายพลเรือเกษียณอายุราชการคนหนึ่ง ได้หนีมาร้อง
ทุกข์ต่อศูนย์บริการประชาชน ส�ำนักงานปลัดส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าถูกนายพลเรือลงโทษให้ลา่ มโซ่ทเี่ อว
และปลายโซ่ล่ามกับยางรถยนต์ จนทนไม่ ไหวต้องหนี
ออกมาขอความช่วยเหลือ81 เป็นต้น เหตุการณ์ ในครัง้ นี้
ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางถึงความ
เหมาะสมของการน�ำพลทหารที่ถูกจ้างด้วยภาษีของ
ประชาชนไปเป็นทหารบริการส่วนตัว และความยุตธิ รรม
ของนายทหารที่ปฏิบัติต่อพลทหาร

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความ
ไม่พอใจแก่นายทหารผู้ช่วยพลรบต่างๆ จ�ำนวนมากที่
ไม่สามารถมีทหารรับใช้ ได้ ต้องการจะเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์ดงั กล่าว อันเนือ่ งจากก่อให้เกิดความไม่สะดวก
ต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพ เช่น นายทหาร
ในกรมบัญชาการกรมเสนาธิการทหารบก กรมยุทธสาตร์
ทหารบก (ภาษาตามต้นฉบับ) กรมจเรทหารเหล่าต่างๆ
มีหน้าที่ต้องท�ำการติดต่อกับกรมกองทหารอยู่เสมอ
และต้องท�ำการตรวจตรากรมกองทหาร เหมือนกับ
นายทหารซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ป กครองทหารในกรมกอง
ทหารเหมือนกัน และการจ้างคนก็ตอ้ งใช้เงินจ�ำนวนมาก
และได้คนที่ ไม่สามารถเชื่อใจได้ เป็นต้น ดังนั้นจึง

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ปัญหาการปฏิบัติต่อ
ทหารเกณฑ์ยงั ถูกเล่าผ่านเรือ่ งเล่าต่างๆ จนกลายเป็น
ที่ รั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ สภาพชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ใ นค่ า ยของ
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ทหารเกณฑ์ที่ ไม่มีคุณภาพนัก กล่าวคือ อาหารไม่ถูก
สุขลักษณะและไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินชีวิต เช่น
อาหารโดยส่วนมากจะมีข้าวและกับข้าว 2 อย่าง
แม้จะเติมได้ ไม่จ�ำกัด แต่ก็เป็นอาหารที่ขาดเนื้อสัตว์
และบางครั้งอาจจะพบกับก้อนกรวดในอาหารที่ทาน
ด้วย82 รวมถึงประเด็นเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่างๆ เช่น กระท�ำการช่วยตนเองต่อหน้าครูฝึก และ
ครูฝึกสามารถจะบันทึกภาพเหตุการณ์เหล่านั้นได้
หรือการบังคับให้พลทหารเกณฑ์แก้ผา้ 83 ซึง่ การบังคับ
ให้ พ ลทหารเกณฑ์ แ ก้ ผ ้ า ได้ รั บ การยอมรั บ เป็ น
ยุทธศาสตร์หนึ่งของการทดสอบความเข้มข้น เพื่อให้
ทหารสามารถปฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง โดยไม่ ตั้ ง ค� ำ ถาม
แต่หากมองด้วยมุมมองของอุดมการณ์แบบเสรีนิยม
หรื อ แนวคิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนย่ อ มจะถื อ ว่ า เป็ น การ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
“...อันนั้นอาจจะไม่ ใช่เรื่องของการลงโทษ อาจจะเป็น
เรื่ อ งของการกระบวนการฝึ ก ที่ มี ช ่ ว งที่ เ รี ย กว่ า
ทดสอบก�ำลังใจหรือสัปดาห์แห่งการสร้างความเข้มข้น
กระบวนการต่างๆ เราต้องถูกทดสอบและถูกผ่าน
กระบวนการนั้ น เพราะอาชีพอย่างเราคงจะไป
ลักษณะหน่อมแน้มคงไม่ ได้ อะไรที่เราต้องผ่านการ
เผชิญสภาวะภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลง ต้องลุยน�ำ้ ลุยฝน
ลุยโคลน หนาวเย็น เปีย กปอน อดหลับอดนอน
ถูกยุงถูกริน้ อะไรกัดเนีย่ ในสภาวะทีเ่ ราก�ำลังปฏิบตั กิ าร
ในสภาวะกลางคืนอันยากล�ำบาก อันถูกกดดันต่อ
อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเรา การฝึกเป็นเรื่องส�ำคัญ
และจ�ำเป็นต่อการสร้างคน แต่กระบวนการฝึกมีวิธี
การและกระบวนการของมันอยู่...”84
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แนวทางในการปรับปรุงการเกณฑ์ทหารในสังคมไทย
จากสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการเกณฑ์ทหารของไทย
ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละช่วงเวลาได้มีความ
พยายามจะเปลี่ ย นแปลงและปรั บ ปรุ ง การเกณฑ์
ทหารของไทยให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยในช่วง
เวลาที่ผ่านมา หลังจากที่เกิดเหตุการณ์พฤษภาคม
2535 ส่งผลให้สถานะและบทบาทของกองทัพถูกมอง
ในแง่ลบและถูกลดบทบาททางการเมืองอย่างมาก
ในช่ วงเวลาดั ง กล่าวนั้น ได้มีค วามพยายามจะ
เปลี่ ย นแปลงกองทั พ ให้ เ ป็ น ไป ในทิ ศ ทางที่ เ ป็ น
เสรีนิยมประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ดังเห็นได้จากการ
พยายามปฏิรูปกองทัพในมิติต่างๆ และการออกแบบ
ระบบคัดเลือกทหารเกณฑ์แบบใหม่ หรือที่เรียกว่า
ระบบการคัดเลือกทหารแบบอาสาสมัคร

เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ ภั ย คุ ก คามและ
สงครามที่อาจจะเกิดขี้น85 แต่จะเห็นได้ว่านโยบาย
ดังกล่าวไม่ประสบความส�ำเร็จ
ต่อมาหลังเหตุการณ์พฤษภาคม พ.ศ. 2535 กล่าวได้วา่
เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่ส�ำคัญครั้งหนึ่ง ที่ฝ่าย
ทหารถูกลดบทบาทและอ�ำนาจในสังคมการเมืองไทยลง
แต่ เหตุ ก ารณ์ ในครั้ ง นั้ น กลั บ ไม่ น� ำ ไปสู ่ ก ารคิ ด และ
ถกเถี ย งเกี่ ย วกั บ การปรั บ บทบาทความสั ม พั น ธ์
ระหว่างทหารและพลเรือนอย่างจริงจัง รวมถึงรัฐบาล
ยุคหลังเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ไม่มีนโยบายที่
เป็นรูปธรรมถึงแนวทางของการปฏิรูปกองทัพอีกเลย
ยกเว้นแต่รัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ที่เสนอ
เรื่องการให้มีการปรับปรุงระบบการคัดเลือกทหาร
แบบสมัครใจ ดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า

แนวคิดของการปฏิรูปกองทัพ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป กองทั พ ให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ทางการเมืองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปมีมา
โดยตลอด ตัง้ แต่การพยายามปฏิรปู ทหารในรัชกาลที่ 5
เพื่อใช้ ในการรวมศูนย์อ�ำนาจและปรับตัวรับกับลัทธิ
ล่าอาณานิคมที่เข้ามาสู่สยาม เรื่อยมาจนวิทยาการ
และเทคโนโลยีของโลกก้าวหน้าจนเริม่ มีการใช้เครือ่ งบิน
เป็นหน่วยหลักในการสงคราม ก็ปรับให้มกี องทัพอากาศ
เกิดขึ้น และภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีความ
พยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกองทัพผ่านการ
แก้ ไขพระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบป้องกันราชอาณาจักร
พ.ศ. 2490 จัดตั้งก�ำลังพลส�ำรอง รวมตลอดถึงยุค
หลังสงครามเย็น อันเป็นช่วงเวลาที่ภัยคุกคามทาง
ด้านสงครามทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
จากลัทธิคอมมิวนิสต์หมดไป

ณ ช่วงเวลาปัจจุบนั แนวคิดเกีย่ วกับการปฏิรปู กองทัพ
เริ่มกลับมาถูกหยิบยกเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันใน
สังคมเป็นระยะ โดยเฉพาะหลังเกิดข่าวหรือเหตุการณ์
ที่กระแสสังคมให้ความสนใจ เช่น ข่าวทหารถูก
ทารุ ณ กรรมหรื อ ถู ก ซ้ อ มจนบาดเจ็ บ หรื อ เสี ย ชี วิ ต
หรื อ ช่ ว งเวลาของการคั ด เลื อ กทหารเกณฑ์ เ ดื อ น
เมษายนของทุกปี เหตุการณ์ตา่ งๆ เหล่านี้ ได้กอ่ ให้เกิด
การตั้งค�ำถามเกี่ยวกับการให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
และลดขนาดของกองทัพ อันเนื่องมาจากรัฐไทยไม่ ใช่
รัฐที่ก�ำลังเผชิญอยู่ ในสภาวะสงคราม การมีทหาร
ประจ�ำการและฐานทัพในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
จ� ำ นวนมากจะส่ ง ผลต่ อ การใช้ ง บประมาณจ� ำ นวน
มากเช่นเดียวกัน (พิจารณาจ�ำนวนพลทหารเกณฑ์ได้ที่
ตารางสถิ ติ ก ารตรวจเลื อ กทหารกองเกิ น เข้ า เป็ น
ทหารกองประจ�ำการ) รวมถึงประเด็นเรือ่ งประสิทธิภาพ
ของทหารเกณฑ์ที่ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติด้วยระยะ
เวลา 10 สัปดาห์ว่ามีความเพียงพอหรือไม่ต่อการ
ปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและรุนแรงอย่าง
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ช่วงแรกหลังจากสิ้นสุดสงครามเย็น พลเอกชวลิต
ยงใจยุทธ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก ได้เคยกล่าวถึงแนวทาง
การปฏิรูปกองทัพไว้ว่า จะต้องลดขนาดของกองทัพ
ให้เล็กลง แต่เพิ่มขีดความสามารถให้สูงขึ้น รวมถึง
การพั ฒ นาระบบก� ำ ลั ง ส� ำ รองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

23

ประวัติศาสตร์การเกณฑ์ทหารในสังคมไทย - แนวทางในการปรับปรุงการเกณฑ์ทหารในสังคมไทย

นอกจากนี้ พี เ พิ ล โพลยั ง ได้ ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น
ประชาชน ภายหลังจากทีม่ กี ระแสการตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับ
การปฏิรูปกองทัพหลังจากการคัดเลือกทหารเกณฑ์
เมือ่ ต้นเดือนเมษายนทีผ่ า่ นไป ผ่านช่องทางแอพพลิเคชัน่
PeoplePoll บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่
20 เมษายน 2559 – 11 พฤษภาคม 2559 เกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่องการปฏิรูปกองทัพของประเทศไทย ซึ่งมี
ผู้ตอบแบบส�ำรวจทั้งสิ้น 2,165 คน และมีผลการ

ส�ำรวจบ่งบอกว่า ประชาชนจ�ำนวน 1,721 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 79.1 เห็นสมควรให้มีการปรับลด
ขนาดของกองทัพลง และประชาชนจ�ำนวน 2,049
คนหรือร้อยละ 94.7 เห็นสมควรให้มีการปฏิรูป
กองทัพ โดยแบ่งเป็น ร้อยละ 45.9 เห็นสมควรให้มี
การปฏิรปู กองทัพในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ และร้อยละ
48.8 เห็นสมควรให้มีการปฏิรูปกองทัพหลังจากการ
เลือกตั้งแล้ว86

ตาราง สถิติการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำ�การ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – 255987
ปี
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

กองทัพบก กองทัพเรือ
61,931
66,017
67,062
59,622
59,962
58,433
62,944
58,452
59,039
62,323
62,611
63,344
73,503
78,446
69,356
75,356
75,404

15,200
15,200
15,200
15,200
15,200
15,200
15,200
15,200
15,108
16,000
16,852
16,426
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000

กองทัพ
อากาศ
3,881
4,006
4,697
4,697
5,336
5,446
5,973
6,128
6,143
6,045
6,169
6,462
6,463
7,525
7,667
7,788
7,969

ส�ำนักงานปลัด กองบัญชาการ
กระทรวง
กองทัพไทย
กลาโหม
609
653
695
695
1,256
529
737
481
846
481
829
481
931
481
911
481
928
481
739
481
833
686
898
506
951
735
986
-
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รวม

ผู้สมัคร

81,621
85,876
87,654
80,214
81,754
80,345 26,920
85,444 17,805
81,090 18,086
81,701 19,991
85,760 19,628
87,041 26,639
87,452 20,053
97,280 25,800
103,555 31,529
94,480 33,017
100,865 33,644
99,373 43,446
101,307 47,172
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แนวทางใหม่ของระบบการคัดเลือกทหาร

ได้จัดระบบการฝึกและระยะเวลาประจ�ำการทั้งหมด
4 ปี โดยปีที่ 1 – 2 จะได้รับการฝึกตามหลักสูตรขั้น
สูงสุด และสอดแทรกการศึกษาและฝึกวิชาชีพ และ
ส�ำหรับปีที่ 3 – 4 จะเป็นการฝึกทบทวนและส่งเสริม
ด้านการศึกษาและวิชาชีพเพื่อเตรียมการเข้าสู่การ
ประกอบอาชีพหลังจากปลดประจ�ำการต่อไป ซึ่งใน
แผนงานฯ ได้วางมาตรการจูงใจให้ประชาชนสมัคร
เป็นทหาร ได้แก่ เรื่องการศึกษา การฝึกวิชาชีพ
กับสิทธิและค่าตอบแทนต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ระบบการ
คัดสรรรูปแบบใหม่ ได้วางแผนว่าจะเริ่มเปิดรับสมัคร
คูข่ นานกับการตรวจเลือกระบบเดิม เพือ่ ให้ ได้กำ� ลังพล
ครบตามจ�ำนวนความต้องการทหารกองประจ�ำการ
ของกองทัพในแต่ละปี90

แนวทางหนึ่งของการปฏิรูปกองทัพที่มีการเสนอกัน
อย่างมีแบบแผนอย่างเป็นรูปธรรมทีส่ ดุ ครัง้ หนึง่ ของไทย
คือการปฏิรูปแนวทางการคัดเลือกทหารให้เป็นไป
โดยสมัครใจ ดังเห็นได้จากค�ำแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี ภายใต้รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ที่แถลงต่อรัฐสภาในวันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2539
ซึ่งการแถลงการณ์ครั้งนั้นได้กล่าวถึงแนวนโยบาย
ด้านความมั่นคง ได้มีข้อเสนอใหม่ที่ ให้ปรับปรุงระบบ
การคัดเลือกทหารให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ
“...10.1 นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ...
10.1.4 ปรับปรุงระบบการคัดเลือกทหารให้เป็นไป
ด้วยความสมัครใจ
10.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กองทัพมีสว่ นร่วมในการ
ช่วยผลิตก�ำลังคนเพือ่ การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการ
ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทหาร...”88

ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ในเอเชียเมื่อ
พ.ศ. 2540 ส่งผลให้พลเอกชวลิตตัดสินใจลาออก
จากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี และได้มีการเปลี่ยนขั้ว
ทางการเมืองไปสู่รัฐบาลภายใต้การน�ำของนายชวน
หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในขณะนั้น และ
นายชวน หลีกภัยได้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ควบกับต�ำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจึงได้ยุติ
แนวทางการคัดเลือกทหารระบบแบบอาสาสมัคร
โดยให้เหตุผลว่า กระทรวงกลาโหมได้ด�ำเนินการ
ตามแผนงานทหารกองประจ�ำการอาสาสมัครแล้ว
แต่ต่อมาได้เกิดปัญหาในการด�ำเนินการ จึงได้อนุมัติ
ให้ชะลอแผนงานทหารกองประจ�ำการอาสาสมัครไป
ก่อน เนือ่ งจากขาดความชัดเจนในเรือ่ งมาตรการแรงจูงใจ
และประสบปัญหาทางด้านงบประมาณไม่เพียงพอ91
อั น เป็ น จุ ด สิ้ น สุ ด ของทางเลื อ กใหม่ ข องระบบการ
เกณฑ์ทหารของไทย

ภายหลังการประกาศนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกชวลิต
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รายงาน
ความคืบหน้าถึงแนวทางใหม่ของระบบการคัดเลือก
ทหารว่า กระทรวงกลาโหมได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผน
งานทหารกองประจ�ำการอาสาสมัครขึ้น ให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2540 และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 อนุมัติแผนงาน
ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
และปฏิบัติตามแผนงานทหารกองประจ�ำการอาสา
สมัครดังกล่าว รวมถึงจะมีคณะกรรมการอ�ำนวยการ
แผนงานทหารกองประจ�ำการอาสาสมัคร ซึง่ มีรฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานกรรมการและ
ผูแ้ ทนส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องเป็นกรรมการ ท�ำหน้าที่
ช่วยประสานงานและสนับสนุนการปฏิบตั เิ ป็นส่วนรวม
เพื่ อ ให้ แ ผนงานทหารกองประจ� ำ การอาสาสมั ค ร
บรรลุวัตถุประสงค์เป็นผลส�ำเร็จตามนโยบายของ
รัฐบาล89
นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมได้ก�ำหนดรายละเอียด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการรั บ สมั ค รตามความ
ต้องการของเหล่าทัพ ซึง่ การคัดเลือกทหารแนวทางใหม่
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สรุปผลการศึกษา
การท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารของไทย
ที่มีลักษณะผสมผสานสองรูปแบบทั้งช่องทางการ
เกณฑ์ทหารปกติ และช่องทางพิเศษส�ำหรับฝึกฝน
เพือ่ เป็นก�ำลังพลส�ำรองหรือทีเ่ รียกว่า การฝึกวิชาทหาร
ของนักศึกษาวิชาทหาร จ�ำเป็นต้องเข้าใจถึงประวัตศิ าสตร์
และบริบททางการเมือง ณ ช่วงเวลาของการปฏิรูป
การเกณฑ์ทหารในช่วงเวลาต่างๆ ว่ามีปัจจัยอะไร
เป็นตัวผลักดันให้รัฐไทยเกิดรูปแบบการเกณฑ์ทหาร
ที่มีลักษณะผสมผสานดังกล่าว

ที่จ�ำเป็นต้องใช้ส�ำหรับการฝึกเพื่อเปลี่ยนจากพลเรือน
ให้เป็นทหาร ซึง่ ทัง้ หมดนีต้ อ้ งอาศัยงบประมาณจ�ำนวน
มหาศาลเกินกว่าทีร่ ฐั จะมีเพียงพอ ต่อมาเมือ่ เผชิญกับ
สภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประกอบกับสภาพ
เศรษฐกิ จ ทั้ ง ของไทยและของโลกก� ำ ลั ง อยู ่ ใ นช่ ว ง
ตกต�่ำ  ท้ายที่สุดจึงน�ำไปสู่การตัดสินใจสร้างทาง
เลื อ กใหม่ ข องการยกเว้ น การเป็ น ทหารเกณฑ์ แ ก่
ประชาชนบางส่วน คือ การสร้างระบบก�ำลังส�ำรอง
ที่ผู้ที่ผ่านการฝึกวิชาทหารจะได้รับการยกเว้นการ
เกณฑ์ทหาร ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ที่จะศึกษาวิชาทหารได้
ต้องมีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
เท่านั้น หลักการดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นถึงความมุ่ง
หมายของรัฐที่จะลดงบประมาณ และเปิดโอกาสให้
แก่ผู้มีการศึกษาที่จะใช้ความรู้ความสามารถต่อการ
พัฒนาด้านอื่นๆ ของสังคม

แรกเริ่มการเกณฑ์ทหารของรัฐไทยโบราณเป็นไปใน
ลั ก ษณะที่ ทุ ก คนอยู ่ ภ ายใต้ ค วามสั ม พั น ธ์ อุ ป ถั ม ภ์
ระหว่างขุนนางและไพร่ กล่าวคือ ผูช้ ายในสังคมทุกคน
มีหน้าที่ต้องท�ำงานให้รัฐผ่านการท�ำงานให้ขุนนาง
ต่างๆ หรือบางคนเป็นไพร่หลวงก็ต้องท�ำงานรับใช้
พระมหากษัตริย์ หรือบางคนไม่ต้องการท�ำงานรับใช้
ก็สามารถจ่ายเงินให้แก่ขุนนางเพื่อแลกกับการไม่ต้อง
ถูกเกณฑ์แรงงาน ต่อมาเมื่อโลกมีความก้าวหน้าทาง
ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ท�ำให้ลักษณะการเกณฑ์ทหาร
แบบเดิมได้ทหารที่ ไม่มีความสามารถในการใช้อาวุธ
สมัยใหม่ ประกอบกับรัฐไทยก�ำลังเผชิญกับปัญหา
ของการก่อกบฏภายในราชอาณาจักร และการคุกคาม
ของลัทธิล่าอาณานิคม ส่งผลให้รัฐไทยจ�ำเป็นต้อง
ปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาพปัญหาดังกล่าว ด้านหนึ่ง
ของการปรับตัวของรัฐไทย คือการปฏิรูปกองทัพให้
ทัน สมั ย ซึ่ ง การสร้างกฎเกณฑ์การเกณฑ์ ท หาร
รูปแบบใหม่กเ็ ป็นส่วนหนึง่ ของการปฏิรปู กองทัพนัน่ เอง

นอกจากการสร้างก�ำลังพลส�ำรองแล้ว การออกแบบ
ให้ก�ำลังพลส�ำรองมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่รัฐด�ำเนิน
การอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกระเบียบ ข้อบังคับ
หรือกฎต่างๆ ที่ก�ำหนดให้ก�ำลังพลส�ำรองต้องมาฝึก
ทบทวนความรู ้ ท างด้ า นการทหารเพื่ อ รั บ มื อ กั บ
วิกฤตการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ แต่ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือกฎดังกล่าวยังไม่มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่งผล
ให้ภายหลังจากการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ได้มี
ความพยายามยกระดับของข้อบังคับต่างๆ ให้เป็น
กฎหมายในระดั บ พระราชบั ญญั ติ คื อ การออก
พระราชบัญญัตกิ ำ� ลังพลส�ำรอง พ.ศ. 2558 ขึน้ บังคับใช้
โดยทั่วกัน เพื่อตอกย�้ำสิทธิและอ�ำนาจของกองทัพ
ในการเรียกก�ำลังพลส�ำรองมาฝึกทบทวนความรู้หรือ
ที่เรียกว่าการเตรียมก�ำลังพลนั่นเอง

อย่างไรก็ตามการเกณฑ์คนจ�ำนวนมากเพื่อรับใช้รัฐ
มันส่งผลต่อระบบสังคมด้านอืน่ ๆ ทีจ่ ะสูญเสียก�ำลังคน
โดยเฉพาะในช่วงของการพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้อง
อาศัยผู้มีความรู้ความสามารถไปบริหารงานในด้าน
ต่างๆ นอกเหนือจากด้านการปฏิรูปกองทัพ และเพื่อ
จูงใจพลเรือนให้มาเป็นทหาร ยอมสละเวลาหรือ
กระทั่งชีวิตมารับใช้รัฐ รัฐจึงจ�ำเป็นต้องมีงบประมาณ
ตอบแทนแก่พลเรือนอย่างเพียงพอ รวมถึงงบประมาณ

อย่างไรก็ดีการก�ำหนดให้มีการเรียกฝึกทบทวนก�ำลัง
ส�ำรองก็กลับไปสูป่ ญ
ั หาแรกเริม่ อีกครัง้ เกีย่ วกับการน�ำ
คนที่เป็นฟันเฟืองด้านอื่นๆ ของสังคมกลับมารับใช้รัฐ
จึงก่อให้เกิดการตัง้ ค�ำถามของสังคมต่อความเหมาะสม
ของแนวทางการเตรี ย มก� ำ ลั ง พลดั ง กล่ า ว เช่ น
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หากลูกจ้างที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้านถูกเรียกให้
กลับไปฝึกทบทวนก�ำลังพลถึงสองเดือน นายจ้างจะ
หาลูกจ้างที่มีความช�ำนาญเฉพาะมาทดแทนช่วงเวลา
ดังกล่าวได้อย่างไร ทั้งกฎหมายยังก�ำหนดให้นายจ้าง
ต้องจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างที่ถูกเรียกไปฝึกทบทวนใน
ช่วงเวลาดังกล่าวด้วย หรือในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ
เองถูกเรียกให้ ไปฝึกทบทวน ได้ถูกตั้งค�ำถามถึงความ
คุ ้ ม ค่ า และส่ ง ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ธุ ร กิ จ
ดังกล่าว

ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นกับ
วิธีคิดและการปฏิบัติต่อพลทหารสมัยใหม่ ไม่แตกต่าง
จากระบบเดิม ผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นพลทหารเกณฑ์
สมัยใหม่ก็มีลักษณะที่รวมของกลุ่มคนที่ ไม่มี โอกาส
และทางเลือกในสังคมมากเพียงพอ ขณะที่บุคคลที่มี
โอกาสทางสังคมดีกว่าสามารถจะหาช่องทางในการ
ไม่ถูกเกณฑ์เป็นทหาร ทั้งอย่างถูกต้องตามระบบ
(เป็นนักศึกษาวิชาทหาร) และอาศัยช่องทางอื่นๆ ที่
เปิดช่องเกี่ยวกับข้อยกเว้นต่างๆ มาโดยตลอด เช่น
การหนี ไ ปบวชหรื อ การสมั ค รรั บ ราชการในปลาย
รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 หรือการติดสินบนแก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น หรือกรณี
การปฏิบัติต่อทหารเกณฑ์รูปแบบต่างๆ ก็เป็นรูปแบบ
ทีต่ อ่ เนือ่ งมาตัง้ แต่อดีตเพียงแค่เปลีย่ นรูปลักษณ์ออกไป
ดั ง ปรากฏในการน� ำ พลทหารเกณฑ์ ไ ปเป็ น ทหาร
บริการแก่นายทหารระดับสูงทั้งในและนอกราชการ
หรือการปฏิบัติต่อพลทหารด้วยความรุนแรง ก็เป็น
รู ป แบบวิ ธี คิ ด การจั ด ระเบี ย บความสั ม พั น ธ์ แ บบ
ขุนนาง-ไพร่ ที่ด�ำรงอยู่ตั้งแต่อดีต และสืบเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน ที่พลทหารเกณฑ์ (ไพร่ ในอดีต) ต้อง
ยอมรั บ สภาพความเป็ น อยู ่ ข องชี วิ ต ทั้ ง ดี ห รื อ ร้ า ย
ขึ้นอยู่กับสภาพความเมตตาของนายทหารชั้นผู้ ใหญ่
(ขุนนาง) เฉพาะตัวบุคคลนั่นเอง

นอกจากนี้เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่ โลกในยุคปัจจุบันที่
ไม่มคี วามเสีย่ งต่อสภาวะสงครามเหมือนดังเช่นในอดีต
รวมถึ ง แนวคิ ด แบบเสรี นิ ย มเป็ น แนวคิ ด ที่ เ ป็ น
อุดมการณ์หลักของโลกปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดการตั้ง
ค�ำถามของสังคมต่อรูปแบบการเกณฑ์ทหารปัจจุบัน
ตั้งแต่การบังคับให้ชายไทยต้องเป็นทหารด้วยความ
ไม่สมัครใจ รวมไปถึงเรื่องความเหลื่อมล�้ำต่อรูปแบบ
การเกณฑ์ทหารที่มีความแตกต่างระหว่างพลทหาร
เกณฑ์และนักศึกษาวิชาทหาร การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่อพลทหารเกณฑ์ทั้งการท�ำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต  การทุจริตผ่านการน�ำพลทหารเกณฑ์
(ทรัพยากรของรัฐ) ไปเป็นทหารรับใช้แก่นายทหาร
ระดั บ สู ง ทั้ ง ในและนอกราชการ (ทรัพยากรส่ วน
บุคคล) รวมถึงความจ�ำเป็นของขนาดของกองทัพที่
ใหญ่ โตเกิ น กว่ า ความจ� ำ เป็ น ของสถานการณ์
การเมืองไทย เป็นต้น

จากสภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเกณฑ์ ท หารใน
ปั จ จุ บั น ได้ น� ำ ไปสู ่ ค วามพยายามจะปฏิ รู ป กองทั พ
หรือการคิดถึงระบบการคัดสรรทหารรูปแบบใหม่
แต่ แ นวทางดั ง กล่ า วแม้ จ ะมี ผู ้ น� ำ ฝ่ า ยทหารคื อ ผู ้ บัญชาการทหารบก และผู้น�ำฝ่ายบริหารคือนายกรั ฐ มนตรี ที่ เ ป็ น แรงผลั ก ดั น และขั บ เคลื่ อ นถึ ง การ
ปฏิ รู ป กองทั พ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสั ง คม
การเมืองมากขึ้น แต่ข้อเสนอของการปฏิรูปดังกล่าว
กลับไม่ ได้รับการตอบรับหรือน�ำไปสู่ผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจจะแสดงให้เห็นถึงความ
เข้ ม แข็ ง ของโครงสร้ า งระเบี ย บวิ ธี คิ ด ทางสั ง คมที่
ด�ำรงอยูท่ มี่ ลี กั ษณะของความเป็นสถาบันทีเ่ หนียวแน่น
ท�ำให้แม้จะมีความพยายามของผู้น�ำทั้งผู้น�ำกองทัพ
ห รื อ ผู ้ น� ำ ฝ ่ า ย บ ริ ห า ร ต ่ อ ค ว า ม พ ย า ย า ม จ ะ
เปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้ด้วยความยากล�ำบากและไม่
ประสบผลส�ำเร็จ

สภาพทีเ่ กิดขึน้ ของระบบการเกณฑ์ทหารแบบคูข่ นาน
ข้างต้น เป็นเสมือนภาพสะท้อนวิธีการคิดการมองคน
แบบไม่เท่าเทียมกันที่ติดค้างมาจากอดีตและด�ำรง
อยู่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และเมื่อผนวกรวมกับความ
เหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจในสังคมไทย ยิ่งส่งผลให้
รู ป ลั ก ษณ์ ข องระบบการเกณฑ์ ท หารแบบคู ่ ข นาน
ดังกล่าวเต็มไปด้วยปัญหาภายใต้กรอบคิดแบบเสรี
ประชาธิปไตย กล่าวคือ จากเดิมที่ทหาร (ไพร่) ใน
สั ง คมโบราณที่ ไม่ ไ ด้ มี ท างเลื อ กในการจะหลบหนี
จากการเป็นทหาร กลายเป็นคนชนชั้นล่างในหมู่ ไพร่
อีกทีหนึ่ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเกณฑ์
ทหารสมัยใหม่ ยกเลิกระบบไพร่เป็นทหารเกณฑ์ที่มี
ลักษณะการฝึกแบบทหารสมัยใหม่ แต่ โครงสร้าง
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ยิ่งไปกว่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการ
ปฏิ รู ป กองทั พ หรื อ ระบบการคั ด สรรทหารรู ป แบบ
ใหม่ๆ ก็ตามที แต่ทว่าสังคมยังไม่มกี ารเปลีย่ นรูปแบบ
วิ ธี คิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด ล� ำ ดั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
คนในสังคมให้มีความเท่าเทียมกัน รวมทั้งยังเต็มไป
ด้วยความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับพลทหารเกณฑ์ลักษณะต่างๆ ย่อมไม่ ได้
รับการแก้ ไขอย่างยั่งยืน เป็นแต่เพียงการเปลี่ยนรูป
ลักษณ์ของความเหลื่อมล�้ำออกไปเท่านั้นเอง
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14. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ก13.2/21 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงกลาโหม เรื่องรายงานประชุม
เรื่องทหาร (30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 120)
15. เพิ่งอ้าง.
16. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ก13.2/26 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงกลาโหม เรื่อง สารตรากรม
หมื่นด�ำรงราชานุภาพถึงพระยาภักดีณรงค์ (7 สิงหาคม ร.ศ. 122) อ้างใน แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ. การปรับปรุงกองทัพบก
ของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2394-2475, หน้า 191.
17. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ก13.6/26 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงกลาโหม เรื่อง สารตรากรม
หมื่นด�ำรงราชานุภาพถึงพระยาภักดีณรงค์ (7 สิงหาคม 122) อ้างใน แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ. การปรับปรุงกองทัพบกของ

29

ประวัติศาสตร์การเกณฑ์ทหารในสังคมไทย - บันทึกท้ายเรื่อง

ไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2394-2475, หน้า 191.
18. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลเอกหลวง สวัสดิสรยุทธ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ เมรุ
หน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 11 มิถุนายน 2512, หน้า 71. และ ทองมูล มณีปรุ. ประวัติการสัสดี.
(พระนคร: อักษรโสภณ, 2500), หน้า 58.
19. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ก13.2/25 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงกลาโหม เรื่อง จัดการทหาร
มณฑลอีสาน (22 มีนาคม 121 – 22 มิถุนายน 122).
20. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลเอกหลวง สวัสดิสรยุทธ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ เมรุ
หน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 11 มิถุนายน 2512, หน้า 71-72.
21. พระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหาร รัตนโกสินทร ศก 124, พระราชปรารภ. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 22 หน้า 513
(วันที่ 3 กันยายน 124).
22. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลเอกหลวง สวัสดิสรยุทธ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ เมรุ
หน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 11 มิถุนายน 2512, หน้า 72-73.
23. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ก13.2/21 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงกลาโหม เรื่องรายงานประชุม
เรื่องทหาร (30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 120).
24. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ก 13 3/6 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงกลาโหม เรื่อง พระราชบัญญัติ
เก็บคนเป็นทหาร (14 ตุลาคม 121 – 26 ธันวาคม 127)
25. พิจารณารายละเอียดบุคคลที่ ได้รับการยกเว้นได้ที่ “กฎกระทรวงฉบับที่ 45 พ.ศ. 2518 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. 2497,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 212 ฉบับพิเศษ (13 ตุลาคม 2518), หน้า 1-3.
26. พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 90 ตอนที่ 30 ตอนพิเศษ (29 มีนาคม 2516), หน้า 9-17.
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 237 ตอนพิเศษ (19 พฤศจิกายน 2518), หน้า 8-13. และ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
114 ตอน 18ก (3 มิถุนายน 2540), หน้า 11-15. ตามล�ำดับ
27. ข้อเสนอในระหว่างการรายงานความคืบหน้า ของ รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
28. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ. 2460, มาตรา 33-34. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 34 (วันที่ 27 มิถุนายน
2460), หน้า 281-284.
29. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.6 ก2/1 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงกลาโหม เรื่องประกาศพระราช
บัญญัติลักษณการเกณฑ์ทหาร (8 ตุลาคม 2453 – 23 มกราคม 2466).
30. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ. 2475, มาตรา 33-34. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 49 (วันที่ 24 มีนาคม
2475), หน้า 742-746.
31. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2479, มาตรา 14, 25. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 54 (วันที่ 12 เมษายน 2480),
หน้า 85-86 และ 91-93.
32. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ก13.3/15 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงกลาโหม เรื่อง ประกาศให้
ราษฎรทราบตามพระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหาร (25 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 129).
33. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลเอกหลวง สวัสดิสรยุทธ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ เมรุ
หน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 11 มิถุนายน 2512, หน้า 74.
34. ประกาศแก้ ไขพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ. 124 มาตรา 13-14, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 27 วันที่ 1 มกราคม
129, หน้า 91.
35. เทพ บุญตานนท์. การเมืองในการทหารไทย สมัยรัชกาลที่ 6. (กรุงเทพฯ: มติชน, 2559), หน้า 55.   
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36. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/ป7/2493/4ง ประมวลข่าวเหตุการณ์ส�ำคัญ พ.ศ. 2475-2495 เรื่องการช่วยรบหรือกิจการ
เกี่ยวกับทหาร
37. หนังสือพิมพ์มติชน. วันที่ 3 เมษายน 2528, หน้า 3
38. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ประวัติการเมืองไทย 2475-2500 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�ำราสังคมและมนุษยศาสตร์,
2544), หน้า 451-455.
39. เพิ่งอ้าง, หน้า 457.
40. รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8/2490 (สามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2490, หน้า 479.
41. พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2491, มาตรา 6 และมาตรา 10.
42. เข้าที่ประชุมของวุฒิสภา วาระที่ 1 เพื่อรับหลักการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2490 ณ ขณะนั้นยังไม่มีการเลือกตั้งสภา
ผู้แทน พิจารณาเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักวิชาการ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 80 ปีรัฐสภาไทย จัดท�ำขึ้นเพื่อ
ประกอบการจัดแสดงนิทรรศการมองรัฐสภาไทยผ่านเอกสารจดหมายเหตุ ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2555,
หน้า 16.
43. รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8/2490 (สามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2490, หน้า 481.
44. เพิ่งอ้าง, หน้า 492. (เน้นโดยผู้เขียน)
45. เพิ่งอ้าง, หน้า 495.
46. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/ป7/2492/4ง ประมวลข่าวเหตุการณ์ส�ำคัญ พ.ศ. 2475-2495 เรื่องการช่วยรบหรือกิจการ
เกี่ยวกับทหาร. (สัจจา 15 มีนาคม 2492 เรื่อง จะเริ่มฝึกอาวุธราษฎร)
47. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก/ป7/2492/4ง ประมวลข่าวเหตุการณ์ส�ำคัญ พ.ศ. 2475-2495 เรื่องการช่วยรบหรือกิจการ
เกี่ยวกับทหาร. (ประชาธิปไตย 15 มีนาคม 2492 เรื่อง กรมการรักษาดินแดนรับสมัครนักศึกษา และประชากร 26
พฤษภาคม 2492 เรื่อง กรมรักษาดินแดนรับผิดประชาชน)
48. รายงานการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 21/2494 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2494, หน้า  
1766. ซึ่งเป็นข้อความเดียวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2494.
49. รายงานการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 21/2494 (วิสามัญ) ชุดที่ 1, วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2494, หน้า 1771.
ซึ่งเป็นข้อความเดียวกับ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2494. (เน้นโดยผู้เขียน)
50. รายงานการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 21/2494 (วิสามัญ) ชุดที่ 1, วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2494, หน้า 17731774.
51. รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 13/2494 (วิสามัญ) ชุดที่ 2, วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2494, หน้า 973-974.
52. เพิ่งอ้าง, หน้า 966-968, 970.
53. เพิ่งอ้าง, หน้า 966-967.
54. บัณฑิตย์ สินสถิตย์ โรจน์. “ปัญหาการน�ำนโยบายการเรียกก�ำลังพลส�ำรองมาฝึกวิชาทหารไปปฏิบัติ,” ภาคนิพนธ์หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540, หน้า 16-17. อ้างใน ปราโมทย์ ระงับภัย. “นโยบายการพัฒนา
ระบบก�ำลังส�ำรอง,” เอกสารการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาระบบก�ำลังส�ำรอง, มิถุนายน 2531, หน้า 37.
55. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. 2515, หมายเหตุ.
56. ระเบียบปฏิบัติประจ�ำกองทัพบกว่าด้วยการเรียกพล พ.ศ. 2527, บทที่ 1 กล่าวทั่วไป.
57. บัณฑิตย์ สินสถิตย์ โรจน์. “ปัญหาการน�ำนโยบายการเรียกก�ำลังพลส�ำรองมาฝึกวิชาทหารไปปฏิบัติ,” ภาคนิพนธ์หลักสูตร
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รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540, หน้า 46-50. และพิจารณายอดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
ปี 2534-2544 ได้ที่ วิบูล ขยันกิจ. “การพัฒนาระบบการผลิตก�ำลังพลส�ำรอง ประเภทพลทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณี หน่วย
ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน,” ภาคนิพนธ์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544, หน้า
57.
58. โรงเรียนการก�ำลังส�ำรอง ศูนย์การก�ำลังส�ำรอง. “ต�ำราวิชาการก�ำลังส�ำรอง,” เข้าถึงได้จาก http://www.rta.mi.th/16120u/
webpage/Document%20education%20textbook.html เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559, หน้า 129.
59. “ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก�ำลังพลส�ำรอง พ.ศ. ....,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 91 ง วันที่ 3 กันยายน 2558, หน้า 3.
60. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 44/2558, วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558, หน้า 9.
61. ระเบียบปฏิบัติประจ�ำกองทัพบกว่าด้วยการเรียกพล พ.ศ. 2527, ข้อ 7.
62. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 44/2558, วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558, หน้า 21-22.
63. เพิ่งอ้าง.
64. “ชายไทยงานเข้า!!! สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ก�ำลังส�ำรองแล้ว!!!,” http://www.ispacethailand.org/political/7520.html
เข้าถึงเมื่อ 29 ตุลาคม 2559
65. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 44/2558, วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558, หน้า 17-20.
66. กระทู้ถามที่ 399/2480 ของนายจ�ำลอง ดาวเรือง ผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม “เรื่องการเกณฑ์ทหารและงานของ
สัสดี,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 55 หน้า 228 วันที่ 25 เมษายน 2481, หน้า 228-230. และ ค�ำตอบกะทู้ถามของสมาชิก
สภาผู้แทน กระทู้ถามที่ 274/2491 ของนาย ช. สายเชื้อ ส.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด “เรื่องการเกณฑ์ทหารชายไทยเข้าเป็น
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