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บทคัดย่อ
การรัฐประหารของคณะนายทหารจากกองทัพบกในปี พ.ศ.2490 ได้ปลุก
กระแสแนวคิดชาตินิยม ในรูปแบบการฟื้นฟูพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์
พร้อมกับการสยายอานาจของกองทัพบกเติบโตขึ้นตามลาดับ กองทัพบกมีภารกิจ
หน้าที่รักษาความสงบมั่นคงภายในประเทศและมีบทบาทอย่างสูงต่อระบอบการ
เมืองไทยจนถึงปัจ จุบัน โดยเฉพาะรู ปแบบการสร้ างความชอบธรรมในการขยาย
อานาจพื้นที่ทางการเมืองของตนเอง จากการเพิ่มปริมาณกาลังพลไปประจาการยัง
ค่ายทหารต่างๆทั่วประเทศ มีการนาเอาชื่อบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ของชาติ
บุคคลสาคัญและสถานที่สาคัญของท้องถิ่นที่เป็นเคารพนับถือของประชาชน ไปตั้ง
เป็น ชื่อ ค่า ยทหาร เพื่อเป็น เครื่องมือ ในการสร้ างความมั่ นคงของชาติ บทความนี้
ต้องการศึกษาการตั้งชื่อค่ายทหารของกองทัพบกในมิติสัญลักษณ์ทางการเมือง โดย
ผลการศึกษาพบว่า การตั้งชื่อค่ายทหารเกี่ยวข้องกับปัจจัยสามด้าน ได้แก่ (1).การรับ
ใช้แนวคิดชาตินิยม (2). เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ใหม่ในการยกย่องเชิดชูบุคคล (3).
การรักษาพื้นที่ทางการเมืองและความมั่นคงกับท้องถิ่น ด้วยปัจจัยทั้งสามนี้กลายเป็น
สัญลักษณ์ทางการเมืองของกองทัพบกกับสังคมไทยอย่างกลมกลืนตลอดมา
คาสาคัญ : ค่ายทหาร กองทัพบก สัญลักษณ์ทางการเมือง
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Abstract
Military coup d'état in the year 1947 gave rise to the
conceptual ideal of nationalism in form of revitalization of monarchy
power as well as military power expansion as accordingly. The role of
the Royal Thai army is to keep peace within the country as well as to
play a major role in the Thai political system as until today, particularly
in the form of expanding its political power in the political local area.
This can be seen through its increment and distribution of military
manpower in the army camps throughout the country. The names of
predominant persons and places have been used to name the army
camp so as to build and strengthen the stability of the nation. This
article aims to study the naming of the army camps in the sense of
political symbolism. The finding of this study indicates that there are
three factors influencing to naming the military camps; (1).to follow in
the path of conservatism concept (2). to change a new history by giving
people recognition (3). to maintain a place in politics as well as to
stabilize with the local provinces. Overall, these three factors have
become the political symbolism of Thai army which blended in with
the Thai society.
Keywords : The Army Camp, The Royal Thai Army, Political Symbolism
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บทนา
ในอดีตการเผชิญหน้าต่อภัยคุกคามการล่าอาณานิคมส่งผลต่อเสถียรภาพ
ความมั่นคงของชาติ ความสานึกของรัฐไทยสมัยใหม่ได้ก่อตัวขึ้นโดยการมีการแบ่งเส้น
เขตแดน และจ านวนประชากรจานวนหนึ่งต่อภายใต้ การรวมศู นย์อานาจรั ฐจาก
ส่วนกลางและการก่อเนิดของกองทัพไทยในรูปแบบสมัยใหม่สู่การป้องกันประเทศจึง
ปรากฏอย่างเด่นชัด เมื่อมีการก่อตั้งค่ายทหารแห่งแรกของกองทัพบกคือ ค่ายจักร
พงษ์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ใ นปี พ .ศ.2462(กรมยุ ท ธการทหารบก, 2554) เพื่ อ
เตรียมพร้อมป้องกันต่อการรุกคืบของชาติมหาอานาจตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลใน
กลุ่มประเทศอินโดจีนทางทิศตะวันออกของประเทศไทย โดยก่อนหน้านั้นประเทศ
ไทยได้มีการยกเลิกการควบคุมกาลังคนในระบบไพร่ ส่งผลให้แรงงานจานวนหนึ่ งถูก
เกณฑ์เข้าไปรับราชการทหาร นอกจากนี้ภัยคุกคามจากภายนอกที่ปรากฏขึ้นส่งผลต่อ
การขยายอั ต ราก าลั งพลของทหารประจ าการจ านวนมากเพื่ อ ใช้ ใ นการป้ อ งกั น
ประเทศ อาทิ กรณีพิพาทอินโดจีน จนเมื่อสิ้นสุดภัยคุกคามภายนอก ภัยคุกคามจาก
ลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามามีอิทธิพลต่อความมั่นคงของอานาจรัฐและความมั่นคงภายใน
ชาติ จึงกลายเป็นเป้าหลักให้กองทัพบกรีบเร่งผลักดันในการตั้งค่ายทหารและระดม
กาลังพลในกองทัพไปประจาการตามพื้นที่เฝ้าระวังตามหน่วยทหารต่างๆที่เป็นพื้นที่
ยุทธศาสตร์สาคัญทั่วประเทศ
เมื่อสิ้นสุดยุคสงครามเย็น ภารกิจใหม่ของกองทัพบกคือการรักษาความสงบ
บ้ า นเมื อ งให้ อ ยู่ ใ นความเรี ย บร้ อ ย กองทั พ บกจึ งเป็ น ฟั น เฟื อ งส าคั ญ ของภารกิ จ
ดังกล่าว โดยใช้แนวคิดชาตินิยมซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างความชอบธรรมกับ
การสร้างจินตนาการทางการเมืองขึ้นมาใหม่ เห็นได้ชัดจากการตั้งชื่อที่เกี่ยวข้องกับ
สถานที่หรือบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ ที่ประกอบวีรกรรมสาคัญในการปกป้อง
อธิปไตยของชาติตามค่ายทหารบกต่างๆทั่วประเทศ ในบทความนี้จึงได้ศึกษาถึง
แนวคิดการตั้งชื่อค่ายทหารของกองทัพบกในมิติทางการเมือง โดยอาศัยแนวคิดการ
ตีความเชิงสัญวิทยาของ Roland Barthes เพื่อชี้ให้เห็นการตั้งชื่อค่ายทหารนั้นแสดง
ถึงความสัมพันธ์ทางอานาจการเมือง
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สัญวิทยา(semiology) หรือสัญศาสตร์(semiotics) เป็นศาสตร์ที่ศึกษากระบวนการ
สื่อความหมาย เพื่อ พิจารณาธรรมชาติ ของหน่ วยสื่อ ความหมายและขั้นตอนการ
ทางาน และทาความเข้าใจว่าความหมายถูกถ่ายทอดออกมาอย่างไร ซึ่งสานักแนวคิด
โครงสร้างนิยมอธิบายว่าหน่วยสื่อความหมาย มีความสัมพันธ์ระหว่างกันประกอบเป็น
โครงสร้างองค์รวมในแต่ละหน่วยให้เห็นความพยายามสื่อถึงความหมายด้วยสัญญะ
(sign) คือหน่วยสื่อความหมาย ที่รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส คือรูปสัญญะ(signifier)กับ
สิ่งที่ เป็ นความหมายที่ ต้อ งการสื่ อออกมาคื อ ความหมายสัญญะ(signified) ซึ่ ง
หมายความว่ากรณีของภาษาของสัญญะคือถ้อยคา ที่มีรูปสัญญะเป็นเสียง ตัวอักษร
และความหมายสัญญะคือแนวคิด(concept) ซึ่งเราเข้าใจจากถ้อยคานั้น(นพพร
ประชากุล, 2549)
นอกจากนี้ Barthes ยังได้เสนอว่าสัญญะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างความคิ ด
ให้เข้ากันกับภาพ(image) เพื่อให้สัญญะถูกสื่อออกมาตามความหมายภาษา ซึ่งในทาง
สังคมนั้นสัญญะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสื่อความหมายทางวัฒนธรรม อาทิ นักแสดงตัวร้าย
ในละคร ที่ผู้ชมคิดว่าตัวนักแสดงน่าจะมีนิสัยบุคลิกเสมือนจริงตามบทบาทของการ
แสดง Barthes เรียกว่าเป็นสัญญะที่สอื่ ความหมายทางวัฒนธรรมว่า มายาคติ(สุภางค์
จันทวานิช, 2552) ซึ่งมายาคติได้ถูกให้ความหมายว่า เป็นการสื่อความหมายด้วยคติ
ความเชื่ อ ทางวั ฒ นธรรมจนถู ก กลบเกลื่ อ นให้ รู้ สึ ก จนเป็ น เรื่ อ งธรรมชาติ เป็ น
กระบวนการทาให้หลงอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามายาคติเป็นโกหกบิดเบือน
หรืออาพรางความหมายของมัน แต่มนุษย์ต่างหากที่คุ้นเคยกับความหมายนั้นจนไม่
ทันสังเกตว่ามัน ได้ถูกสร้างขึ้น แล้ว มายาคติ จึงเป็น ผลผลิต ทางประวัติศาสตร์ ซึ่ ง
กระบวนการทางานโดยใช้สัญญะเป็นสื่อเข้าไปยึดครองวัตถุ โดยพิจารณาประโยชน์
การใช้สอยของวัตถุควบคู่กับคุณลักษณะจนกลายเป็น ‘ความหมายเบื้องต้น ’ เพื่อ
สวมชุดความหมายทางวัฒนธรรมลงบนวัตถุนั้น (นพพร ประชากุล , อ้างแล้ว) โดยใช้
การตั้งชื่อค่ายทหารของกองทัพบกมาอธิบายถึงกระบวนการทางานของมายาคติ
โดยสัญญะตามแนวคิดของ Barthes ตามแผนภาพได้ดังนี้
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รูปสัญญะ
ความหมายทางวัฒนธรรม
ระลึกถึงความดีรiiของวีรบุรุษของชาติ และเป็นขวัญกาลังใจกับกาลังพลและความภา
ชื่อค่ายทหารบก องถิ่น
8คคภูมิใจของประชาชนในท้
ระลึกถึงความดีของวีรบุรุษของ
ชาติ และเป็นขวัญกาลังใจกับ
กาลังพลและความภาคภูมิใจของ
ประชาชนในท้องถิ่น

รักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศตามพื้นที่ที่
รับผิดชอบ

รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศตามพื้นที่ที่รับผิดช
ที่ประจาการกาลังพลของทหาร ที่
ทากิจกรรมของทหาร การฝึกพร้อม
รบ

ค่ายทหารบก

การใช้มายาคติจากแผนภาพดังกล่าว มีผลให้ความรู้สึกนึกคิดของประชาชน
ส่วนใหญ่รับรู้ถึงรายชื่อของบรรดาวีรบุรษ หรือบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ของชาติ
ที่ ป รากฏเป็ น นามของค่ า ยทหารบก โดยไม่ ตั้ ง ค าถามถึ ง หรื อ สงสั ย ในวี ร กรรม
เหตุการณ์สาคัญในอดีต จึงรับรู้เข้าใจในรูปของความดี หรือความกล้าหาญ ที่มาจาก
การป้อนชุดข้อมูลอย่างต่อเนื่องและยาวนานจากฝ่ายรัฐ ทาให้การมีค่ายทหารต่างๆที่
อยู่ทั่วประเทศนั้นสามารถดารงและมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมอย่างใกล้ชิด หรือ
สร้างคุณประโยชน์ในชุมชนอย่างเป็นปกติ โดยที่ประชาชนไม่รู้สึกแปลกแยก จาก
การศึกษาพบว่าปัจจัยสาคัญของการตั้งชื่ อค่ายทหารของกองทัพบกในมิติสัญลักษณ์
ทางการเมืองนั้น เกี่ยวข้องกับปัจจัยสามด้าน ได้แก่ 1) การรับใช้แนวคิดชาตินิยม 2)
เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ใหม่ในการยกย่องเชิดชูบุคคล 3) การรักษาพื้นที่ทางการ
เมืองและความมั่นคงกับท้องถิ่น
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การรับใช้แนวคิดชาตินิยม
พัฒนาการก่อรูปชุดความคิดเรื่องแนวคิดเรื่องชาติและชาตินิยม เกิดขึ้นจาก
ชนชั้นนาและถ่ายทอดปลูกฝังความสานึกความรักชาติไปสู่กลุ่มประชาชนระดับล่าง
กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกติดกันมาอย่างต่อเนื่อง(เสกสรรค์ ประเสริฐกุล , 2554)
อีกทั้งผลที่ตามมาของการรัฐประหาร พ.ศ.2490 กลายเป็นความชอบธรรมที่ฝ่าย
อนุรักษ์นิยมมีอานาจมากขึ้น โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ กองทัพบกที่อยู่ใน
ฐานะผู้พิทักษ์สถาบันหลักของชาติ จึงได้สร้างวาทกรรมชุดการสร้างความทรงจาร่วม
ที่ผ่านกระบวนการที่เป็นรูปธรรม อาทิ วัตถุ สิ่งก่อสร้าง หรือพิธีกรรม ให้หวนคานึง
ต่อนามบุคคล สถานที่ หรือเรื่องราวสาคัญในอดีต(อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ , 2554)
สู่ระบบการศึกษา หรือผ่านการบอกเล่าในชุมชน ส่งผลต่อกรอบกระบวนทัศน์ให้มี
ความรู้สึกภาคภูมิใจ จงรักภักดี และเกิดความเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันของประชาชนใน
ชาติ อีกทั้งการเพิ่มจานวนค่ายทหารมีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมาจากการที่ได้เติบโตของ
จานวนทหารประจาการไว้ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามภูมิภาค รวมถึงการเฝ้า
ระวังความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอีกด้วย ซึ่งค่ายทหารในสมัยระบอบราชาธิป
ไตยมี เ พี ย งค่ า ยจั ก รพงษ์ แ ห่ ง เดี ย ว เพื่ อ ป้ อ งกั น ชายแดนทางด้ า นมณฑลบู ร พา
จนกระทั่ งสิ้น สุ ด ยุค ระบอบสมบู ร ณาสิ ท ธิร าชและเข้า สู่ ยุค ที่ ป ระเทศมี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตย
เมื่ อ การเข้ า สู่ อ านาจทางการเมื อ งของจอมพล ป.พิ บู ล สงคราม ได้ เ ริ่ ม
นโยบายสร้างชาติ โดยการนาแนวคิดชาตินิยม เพื่อเป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรม
ทางการเมืองของประชาชนให้อยู่ในทิศทางที่ต้องการในลักษณะการโฆษณาชวนเชื่อ
การสร้างอัตลักษณ์ร่วมจากอานาจส่วนกลาง ไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อเกิดความเป็น
เอกภาพภายในประเทศ และเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยาม เป็นไทย รวมถึงการสร้าง
สัญลักษณ์และปลูกฝังให้ประชาชนเห็นถึงความเข้มแข็ง
ความกล้ า หาญ อาทิ การเชิ ด ชู วี ร กรรมของทหารผู้ เ สี ย สละชี วิ ต ผ่ า น
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อระลึกถึงชัยชนะต่อประเทศมหาอานาจในกรณีสงคราม
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พิพาทอินโดจีน(ภัทราวดี ท้วมมา, 2554) การสร้างกองทัพให้แข็งแกร่งจึงเป็นเหตุผล
ต่อการเพิ่มอัตราของกาลังพลและจานวนค่ายทหารให้มากขึ้นตามลาดับ ซึ่งสามารถ
พิจารณาการเกิดขึ้นของค่ายทหารของกองทัพบกตามตารางหมายเลข 1 ที่ได้จาแนก
ถึ ง การเพิ่ ม จ านวนค่ า ยทหารของกองทั พ บกตามยุ ค สมั ย ทางผู้ น าทางการเมื อ ง
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 : จานวนค่ายทหารบกตามวาระสมัยของนายกรัฐมนตรี ไทย
รายนามายก
จานวน
วาระการดารงตาแหน่ง
รัฐมนตรี
ค่ายทหาร
จอมพล ป.พิบูลสงคราม
(ยุคที่1) พ.ศ.2481-2487
1
(ยุคที่2) พ.ศ.2491-2500
11
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
พ.ศ.2501-2506
2
จอมพลถนอม กิตติขจร
พ.ศ.2506-2516
13
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
พ.ศ.2519-2519
1
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พ.ศ.2520-2523
5
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พ.ศ.2523-2531
25
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
พ.ศ.2531-2534
3
อานันท์ ปันยารชุน
พ.ศ.2534-2535
4
พลเอกสุจินดา คราประยูร
พ.ศ.2535-2535
1
ชวน หลีกภัย (ครั้งที่1)
พ.ศ.2535-2538
1
บรรหาร ศิลปอาชา
พ.ศ.2538-2539
3
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
พ.ศ.2539-2540
2
ชวน หลีกภัย (ครั้งที่2)
พ.ศ.2540-2544
3
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
พ.ศ.2544-2549
5
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พ.ศ.2551-2554
1
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน
2
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จากตารางที่ 1 พิ จารณาได้ว่ า ค่ า ยทหารได้ เพิ่ ม ขึ้ น เป็น จ านวนมากเมื่ อ
เปรียบเทียบการดารงตาแหน่งของจอมพล ป. ในยุคที่สองนั้นเพิ่มขึ้นถึง 11 ค่ายมีการ
นาชื่อวีรกษัตริย์ วีรชน สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่ประชาชนให้ความเคารพ
มาตั้งเป็ น ชื่อ ค่า ยทหาร ซึ่งส่ว นหนึ่ งมาจากการประนีป ระนอมความสั ม พัน ธ์ท าง
อานาจระหว่างฝ่ายการเมืองกับกลุ่มนิยมราชสานักมีมากขึ้น ภาพลักษณ์ที่เคยยิ่งใหญ่
ของกองทัพถูกลดทอนลงและแทนที่ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์จากที่เคยถูกจากัด
พระราชอานาจภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 จนกระทั่งกลับมาอยู่ในพื้นที่ของความ
เคารพศรัทธาแก่ประชาชนอีกครั้ง (ภัทราวดี ท้วมมา, อ้างแล้ว) ซึ่งภายหลังการเข้าสู่
อานาจทางการเมืองของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้นาแนวคิดราชาชาตินิยม มาเป็น
อุดมการณ์ในการพัฒนาและการป้องกันภัยคอมมิวนิสต์ (ธงชัย วินิจจะกูล , 2544)
ส่งผลต่อการยกสถานะให้สถาบันกษัตริย์ได้รับความนิยมขึ้นตามลาดับ นอกจากนี้
จานวนค่ายทหารมีการปรากฏขึ้นเป็นจานวนมากที่สุด คือในสมัยพลเอกเปรม ติณสู
ลานนท์เมื่อเปรียบเทียบกับ จานวนค่ายทหารที่เกิดขึ้นตามวาระการดารงตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีรายอื่นๆ โดยเป็นที่ทราบในทางสังคมว่าพลเอก
เปรม ได้ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความจงรักภักดี และเป็น
ที่ไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างสูง เมื่อพ้นจากตาแหน่งทางการเมืองก็ได้ รับพระราช
โองการโปรดเกล้าให้เป็นองคมนตรี จนกระทั่งดารงตาแหน่งประธานองคมนตรีใน
ปัจจุบัน (วันวิชิต บุญโปร่ง,2554)
ดังนั้นการรับใช้แนวคิดชาตินิยมที่ถูกประดิษฐ์สร้างเพื่อเป็นเครื่องมือการ
สร้างความเป็นปึกแผ่นของพลเมืองในชาติแล้ว ยังเป็นการสร้างและสวมทับความทรง
จาร่วมถึงวีรกรรม คุณงามความดีของบรรพชนไทยในอดีต ซึ่งการเพิ่มจานวนค่าย
ทหาร*ไปยังทั่วประเทศนั้น จึงเปรียบเสมือนตัวแทนอานาจรัฐ และเป็นการเสริมพระ
*

ค่ายทหารของกองทัพบกในปัจจุบัน มีจานวนทั้งหมด 85 ค่าย โดยมีจานวน 82 ค่ายที่ได้ขอ
พระราชทานชื่อค่ายทหารจาก พระมหากษัตริย์ หรือพระราชินี ส่วนอีก 3 ค่าย จะไม่ถูกนาไปรวม
ในบทความนี้ ได้แก่ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน และค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา ค่ายเอราวัณไม่ได้ขอ
พระราชทานชื่อ เนื่องจากไม่มีหน่วยทหารประจาการ
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บารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ขจรไกลออกไปยังท้องถิ่น โดยได้บรรจุสู่มโนภาพ
ความคิดของประชาชนชาวไทยที่ผูกพันกับสถาบันดังกล่าวมาอย่างยาวนาน ก่อให้เกิด
เป็นความรู้สึกและหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคนต้องปกป้องพิทักษ์รักษา “ผู้นาทาง
จิตวิ ญญาณของชาติ ” เมื่อ ประเทศหรือ สังคมเข้า สู่ปั ญหาวิก ฤต การปลุก กระแส
แนวคิดชาตินิยมเหล่านี้ จะพร้อมเป็นพลังออกมารับใช้ไปตามทิศทางของผู้มีอานาจ
กาหนดเสมอมา

เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ใหม่ในการยกย่องเชิดชูบุคคล
การนาความรู้สึกโหยหาอดีตถึงราวความทรงจาถึงบุคคลและสถานที่ ผ่าน
ลาดับเหตุการณ์ห้วงเวลาสาคัญในประวัติศาสตร์มักถูกอ้างถึงความยิ่งใหญ่หรือความ
เจ็บปวดสูญเสีย และถูกนามาผลิตซ้าโดยฝ่ายรัฐ (Margaret E. Farrar, 2008) เพื่อ
เป็ น การตอกย้ าความเชื่ อ ให้ รู้ สึ ก ความมี อ ารมณ์ ฮึ ก เหิ ม ในความเป็ น ชาติ การที่
กองทัพบกนาชื่อบุคคล สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งชื่อค่ายทหารต่างๆของ
กองทัพบก ที่ประกอบไปด้วยรายพระนามของชนชั้นสูง ข้าราชการทหาร บุคคลหรือ
สถานที่สาคัญในท้องถิ่น เพื่อเป็น การรับใช้แนวคิดการปลูกจิตสานึกของพลเมืองใน
ชาติให้ระลึกถึงคุณงามความดี ดังนั้นการผลิตสร้างประวัติศาสตร์ในสังคมไทยใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดจากภายใต้แนวคิดประวัติศาสตร์ สามกระแสหลักได้แก่ (1).
ประวัติศาสตร์ชาตินิยม ที่ยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (2).
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนิยม (3).ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาตินิยม ที่ยกย่องบุคคลใน
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ถูกส่วนกลางส่งมาปกครองที่ได้ทาคุณูปการให้กับ พื้นที่และได้รับ
ความนิยมชมชอบจากราษฎรในท้องถิ่นนั้น ภายใต้บริบทที่มีความสัมพันธ์แนบแน่น
กั บ อุ ด มการณ์ ช าติ นิ ย ม (ชั ย พงษ์ ส าเนี ย ง, 2556) ดั ง นั้ น กองทั พ บกได้ ส ร้ า ง
ประวั ติ ศ าสตร์ ใ หม่ ใ นการยกย่ อ งเชิ ด ชู บุ ค คลเพื่ อ รองรั บ อุ ด มการณ์ ดั ง กล่ า ว จึ ง
มอบหมายให้หน่วยทหารประจาการในแต่ละพื้นที่มีสิทธิ์เข้าขอรับพระราชทานชื่อ
ค่ายทหารจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ หัว รั ชกาลที่ 9 โดยที่ห น่วยทหารใน
กองทัพบกแต่ละหน่วยนั้น มีเกณฑ์ขั้นต้นในการพิจารณารายชื่อบุคคลที่จะนามาตั้ง
ชื่อนั้น ต้องมีเหตุผลประกอบว่าบุคคลดังกล่าวสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศใน
ด้านกิจการทางทหารจนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของกรม
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กาลังพลทหารบก ต่อการนาชื่อบุคคลสาคัญมาตั้งชื่อค่ายทหาร ได้แก่ (1). เจ้าของชื่อ
นั้นควรเป็นผู้ทาคุณประโยชน์อย่างสูงให้แก่ประเทศโดยเฉพาะด้านการทหาร (2).
ต้องเป็นผู้ได้รับความเคารพนับถือของทหารและประชาชนในท้องถิ่น (3).เป็นผู้ถึงแก่
กรรมไปแล้ว ยกเว้นผู้ที่อยู่ในพระบรมวงศานุวงศ์ (4). การนาชื่อบุคคลมาตั้งเป็นชื่อ
ค่ายทหารนั้น ตามหลักการทางประวัติศาสตร์ ควรทิ้งช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนเป็นที่แน่
ชัดแล้วว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์แล้วจึงนามาตั้งชื่อค่ายทหาร ซึ่งจะผ่านเข้าสู่
กระบวนการขอพระราชทานชื่อค่ายทหารต่อไป (กรมกาลังพลทหารบก, 2524)
ดังนั้นการปรากฏรายชื่อบุคคล สถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่รู้จัก ของ
ประชาชนส่ ว นใหญ่ ข องประเทศหรื อ เป็ น ที่ รู้ จั ก ในท้ อ งถิ่ น ถู ก หยิ บ น ามาใช้ เ ป็ น
เครื่องมือเพื่อสร้างความชอบธรรมและความกลมกลืนเพื่อให้เกิดการยอมรับของ
ชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสามารถพิจารณาจากตารางหมายเลข 2 ที่ได้จาแนกสถานะของ
ต าแหน่ ง ชื่ อ บุ ค คล หรื อ สถานที่ ส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ น ามาตั้ ง เป็ น ชื่ อ ค่ า ย
ทหารบกมีดังนี้
ตารางที่ 2 : จานวนสถานะของตาแหน่งตามรายพระนาม/รายนามชือ่ ค่ายทหารบก
สถานะของตาแหน่ง จานวนรายพระนาม/
รายนามตรงตามชื่อค่ายทหาร
พระมหากษัตริย์/ 1) สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2) พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 3)
พระอัครมเหสี
สมเด็ จ พระสุ ริ โ ยทั ย 4) สมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลก
มหาราช 5) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 6) สมเด็จพระเอกา
ทศรถ 7) สมเด็ จ พระบรมไตรโลกนาถ 8) วชิ ร าวุ ธ 9)
พระปกเกล้า 10) ตากสิน 11) พระปิ่นเกล้า
พระอิ ส ริ ย ยศเดิ ม 1) สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 2) วชิรปราการ
ของระมหากษัตริย์
วังหน้า
1) สุรสีห์ 2) สุรสิงหนาถ 3) มหาศักดิพลเสพ
เจ้านายต่างกรม/
1) จักรพงษ์ 2) ภาณุรังษี 3) เพชรบุรีราชสิรินธร 4) วชิราลง
พระบรมวงศานุงศ์ กรณ์ 5) สิ ริ นธร 6) อดิ ศร 7) สมเด็จ พระศรีน คริน ทรา 8)
ก าแพงเพชรอั ค รโยธิ น 9) ทองฑี ฆ ายุ 10) บุ ร ฉั ต ร 11)
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ประจักษ์ศิลปาคม 12) สรรพสิทธิประสงค์ 13) ศรีพัชรินทร
14) จิรประวัติ 15) พิชิตปรีชากร 16) ขุนเณร 17) เขตอุดม
ศักดิ์ 18) วิภาวดี 19) กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 20)
มหาจักรีสิรินธร 21) โสณบัณฑิตย์
ผู้ น า อ า ณ า จั ก ร 1) เม็งรายมหาราช 2) พ่อขุนผาเมือง 3) ขุนจอมธรรม 4) ขุน
โบราณ
เจืองธรรมิกราช 5) พ่อขุนบางกลางหาว
เจ้านายท้องถิ่น
1) กาวิละ 2) สุริยพงษ์
ขุนนาง/นักรบ
1) พนัสบดีศรีอุทัย* 2) ศรีสุริยวงศ์† 3) พระยอดเมืองขวาง 4)
บดินทรเดชา 5) พระยาสุนทรธรรมธาดา 6) พระยาสุรวงศ์
วัฒนศักดิ์ 7) พระยาพิชัยดาบหัก 8) สุรศักดิ์มนตรี 9) พระยา
ไชยบูรณ์ 10) พระศรีพนมมาศ 11) รัตนรังสรรค์ 12) อภัย
บริรักษ์ 13) พระยารั ษฎานุป ระดิษฐ์ 14) พระยาสมันตรั ฐ
บุรินทร์ 15)รัตนพล
ข้าราชการทหาร
1) พหลโยธิน
สามัญชน
1) สุรนารี 2) เทพสตรีศรีสุนทร 3) เทพสิงห์
ส ถ า น ที่ / 1) รามราชนิเวศน์ 2) พนัสบดีศรีอุทัย‡ 3) ศรีสองรัก
4)
พระพุทธรูป
ศรีโสธร
จากตารางที่ 2 ที่ปรากฏรายชื่อของบุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์ไทยที่
ได้รับการตั้งชื่อเป็นค่ายทหารส่วนใหญ่นั้น มาจากกลุ่มชนชั้นสูงที่เคยมีบทบาทสาคัญ
ในการปกครองประเทศ และได้แสดงวีร กรรม ความกล้าหาญในศึกสงครามในอดีต
*

ค่ายพนัสบดีศรีอุทยั เป็นค่ายทหารแห่งเดียวที่นาชื่อสองชื่อมาตั้งรวมกันคือ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
คือ”พระพุทธพนัสบดี” และนามของขุนนางคนสาคัญของสมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราชคือ พระ
ยาศรีอุทัย ซึ่งในตารางถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม รายชื่อขุนนาง นักรบ และกลุ่มรายชือ่ สถานที่
พระพุทธรูป
†
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามค่ายรัตนพล
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2527.
‡
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามค่ายรัตนพล
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2527.
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ตลอดจนได้ปฏิบัติภารกิจสาคัญด้านความมั่นคงของชาติ เมื่อพิจารณาถึงสถานะของ
ตาแหน่งแต่ละกลุ่มรายชื่อ ประกอบไปด้วย
กลุ่มแรกเป็นรายพระนามของอดีตพระมหากษัตริย์
กลุ่ ม ที่ ส องคื อ พระอิ ส ริ ย ยศเดิ ม ของอดี ต พระมหากษั ต ริ ย์ ก่ อ นทรง
ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ ซึ่งรายพระนามทั้งหลายนี้เหล่าบรรดานักการทหารและ
ประชาชนให้ ค วามเคารพอย่ า งสู ง เนื่ อ งจากผู ก ติ ด กั บ คติ ค วามเชื่ อ ในอดี ต ที่ ว่ า
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระอินทร์ ทรงอวตารลงมาในฐานะ “สมมติเทวราช” เพื่อ
ทรงเป็ นนักปกครอง และนักรบหรือจอมทัพคอยทาหน้าที่บ าบัดทุก ข์บารุ งสุขแก่
ราษฎรในแผ่นดิน และกวาดล้างอริราชศัตรูที่มารุกรานประเทศ เปรียบดังเป็นพระ
โพธิสัตว์แผ่ความเมตตาแก่ประชาชนและทาหน้าที่สู้รบกับฝ่ายอธรรม(นภาพร เล้าสิน
วัฒนา, 2549) ดังเช่น การสดุดีพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการ
ต่อสู้กู้อิสรภาพให้ชาติไทย ซึ่งกองทัพบกยกย่องให้อยู่ในฐานะวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของ
ชาติ และได้สืบสานความรู้แก่สาธารณชนในรูปแบบที่แฝงไปด้วยความเชื่อในลักษณะ
การทาให้ภาพลักษณ์ของพระองค์อยู่ในฐานะของความศักดิ์สิทธิ์ ผ่านรูปแบบอนุสรณ์
สถาน พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่มีมากมายทั่วประเทศตามพื้นที่ส่ วนราชการ ค่าย
ทหาร วัด และสถานศึกษาให้ประชาชนได้บูชากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล(อภิวันทน์
อดุลยพิเชฏฐ์, 2556)
กลุ่ ม ที่ ส า ม คื อก ลุ่ ม วั ง ห น้ า ที่ มี ส ถา นะ ค วา ม สั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ
พระมหากษัตริย์ในฐานะพระราชอนุชา ทาหน้าที่เป็นทัพหน้าในการทาศึกสงครามจน
ได้รับชัยชนะ ตัวอย่ างเช่น การยกทัพของสมด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพไป
จัดการปัญหาความวุ่นวายในนครเวียงจันจนเป็นผลสาเร็จ(มหาสิลา วีระวงส์, 2010)
กลุ่ม ที่สี่ มาจากกลุ่ มเจ้ านายต่ างกรม หรือ พระบรมวงศานุว งศ์ ที่ป ฏิบั ติ
หน้าที่พระราชกรณียกิจในด้านการทหารและการพัฒนาประเทศจนเป็นที่ประจักษ์แก่
กาลังพลในกองทัพบกและประชาชนทั่วไป
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กลุ่มที่ห้า ได้แก่กลุ่มผู้นาอาณาจักรโบราณ กองทัพบกได้ให้ความสาคัญของ
รายชื่อเหล่าวีรบุรุษที่ตั้งเป็นชื่อค่ายทหารนั้น แสดงถึงความเคารพยกย่อง ให้เกียรติ
และสร้างความรู้สึกที่ดีแก่ผู้คนในท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่กองทั พภาคที่ 3 มีหน้าที่
รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ ทั้งนี้การนาชื่อของผู้นาอาณาจักรโบราณมาตั้ง
เป็นชื่อค่ายทหารนั้น ถือเป็นการย้อนความทรงจา ตามตานานเรื่องเล่าในท้องถิ่นโดย
รวบรวมข้อมูล หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบุคคลสาคัญแต่ละท่านถูกทาให้มี
น้าหนัก น่าเชื่อถือ จากกระบวนการวิเคราะห์ของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ที่ทา
ให้เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เพื่อลบความทรงจาที่กากวมไม่ชัดเจนของประชาชน
ในท้องถิ่นออกไป พร้อมแทนที่ให้เป็น “แหล่งความทรงจา”ขึ้นใหม่ ในรูปแบบที่สร้าง
ขึ้น อาทิ พิพิธภัณฑ์ การจัดงานประเพณีย้อนรอยราลึ ก(ธนภณ วัฒนกุล , 2550)
ส่ งผลต่ อ ผู้ ค นในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มและซึ ม ซั บ รั บ ทราบความมี ตั ว ตนของบุ ค คลใน
ประวัติศาสตร์ ให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการของฝ่ายอานาจรัฐจากส่วนกลาง
กลุ่มที่หกคือการตั้งชื่อค่ายทหารจากกลุ่มเจ้านายท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
ตัดสินใจของเจ้านายหัวเมืองทางภาคเหนือที่ยอมรับการกระชับอานาจจากสยาม โดย
ที่ส่วนกลางใช้วิธีผูกใจเจ้านายทางเหนือให้เกียรติยกย่องและมีอิสระในการปกครอง
ภายใน รวมถึงการไม่แทรกแซงขนบธรรมเนียมที่มีอยู่เดิม(สุรัสวดี ประยูรเสถียร,
2524) พร้ อมยกตั ว อย่ า งหลั กฐานในมุม ของการแสดงความความจงรั กภั ก ดีข อง
เจ้านายทางเหนือ เช่นเจ้ากาวิละได้รวบรวมกาลังเข้าร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับ
กองทัพสยามเพื่อขับไล่ข้าศึกถือเป็นความดีความชอบ จึงเป็นที่ชื่นชอบแก่ราชสานัก
สยามมาตั้งแต่ ก่อนสมัยรัชกาลที่หนึ่งทรงยังไม่ปราบดาภิเษก(นภัส นันท์ พุ่มสุโข,
2548)
กลุ่มที่เจ็ดคือขุนนางที่ถวายงานรับใช้และเป็นที่เสน่หาไว้วางพระราชหฤทัย
จากพระมหากษัตริย์ เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องในการทางานต่างพระเนตรพระ
กรรณด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดังกรณีตัวอย่างของ เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี(เจิม แสง
ชูโต) ที่ได้ถวายตัว สมัครเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์คนแรก และทางานสนอง
เบื้องยุคลบาทด้วยความรู้ความสามารถจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บรรดานายทหารใน
กองทัพบกที่ได้บอกเล่าสืบต่อกันมา(วันดี ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา, 2556) หรือ
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ตัวอย่างของขุนนางท้องถิ่นที่เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนใน จ.สตูล เช่นพระยาสมันต
รัฐบุรินทร์ ซึ่งมีเชื้อสายมลายู นับถือศาสนาอิสลาม และมีผลงานการปฏิบัติหน้าที่จน
ได้รับความไว้วางใจให้ครองบรรดาศักดิ์ชั้นพระยาจากรัฐบาลสยาม(บุญเสริม ฤทธา
ภิรมย์, 2546)
กลุ่มที่แปดได้แก่กลุ่มข้าราชการทหารที่มีอดีตเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ของกองทัพบก หรือได้รับยกย่องจากวีรกรรมสงคราม อาทิ นายทหารที่เคยมีส่วน
ร่วมในวีรกรรมกรณีพิพาทอินโดจีนที่ไทยได้รับดินแดนลาว เขมรบางส่วนกลับคืนจาก
ฝรั่งเศส เช่น หลวงพรหมโยธี แม่ทัพบูรพา หลวงไพรีระย่อเดช รองแม่ทัพบูรพา เคย
ได้รับเกียรติให้นาชื่อไปตั้งเป็นชื่ออาเภอ อยู่ในจังหวัดพระตะบอง และจังหวัดพิบูล
สงครามตามลาดับ(สมโชติ อ๋องสกุล , 2555) โดยชื่ออาเภอดังกล่าวได้เปลี่ยนรายชื่อ
ไปภายหลังที่ไทยต้องคืนดินแดนกลับสู่กัมพูชาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่ง
ปัจจุบันชื่อนายทหารทั้งสองจึงถูกย้อนระลึกใช้เป็นชื่อค่ายทหาร ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี
และ จ.สระแก้ว(กรมยุทธการทหารบก, 2550) ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์การป้องกัน
รุกรานด้านทิศตะวันออก ในขณะที่นายทหารบางท่านมีภาพลักษณ์ที่ไม่สู้ดีในสายตา
ของประชาชน ดั ง เช่ น ทรั พ ย์ สิ น มากมายที่ ป รากฏแก่ ส าธารณชนภายหลั ง การ
อสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ แต่ในทัศนคติและมุมมองแม่ทัพนายกองใน
กองทั พ บกส่ ว นใหญ่ นั้ น ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ มี ผ ลงานด้ า นการพั ฒ นาแก่ ก องทั พ บกและ
ประเทศชาติมาก จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของเหล่าทหารหาญ จึงเป็นนายทหารคน
เดียวที่ได้รับการยกย่องจนมีการนาชื่อและสกุลไปตั้งเป็นชื่อค่ายทหาร คือค่ายธนะ
รัชต์ และค่ายสฤษดิ์เสนา ซึ่งจอมพลสฤษดิ์ยังเพิ่มอานาจความชอบธรรมของตนและ
กาลังพลด้วยว่า “กองทัพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” จนกลายเป็นสัญลักษณ์
ยืนยันถึงความจงรักภักดี(วันวิชิต บุญโปร่ง,อ้างแล้ว)
กลุ่มที่เก้า ได้แก่กลุ่มสามัญชน มีนารายชื่อบุคคลสาคัญในอดีตซึ่งเป็นที่ยก
ย่องสรรเสริญในความความกล้าหาญ สามารถต่อสู้ศัตรูที่มารุกรานดินแดนของตนจน
ได้รับชัยชนะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความหวงแหนแผ่นดินเปรียบเสมือนประชาชน
ก็สามารถมีส่วนรวมปกป้องประเทศได้ ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือ สถานที่ และพระพุทธรูป
ซึ่งเป็นที่เคารพของประชาชน หรือเป็นสัญลักษณ์สาคัญของท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม มี
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ค่ายทหารที่ไม่ปรากฏในตารางมีสองค่ายเนื่องจากไม่ได้นาชื่อบุคคล หรือสถานที่
สาคัญมาตั้งเป็นชื่อ ได้แก่ ค่ายนวมินทราชินี และค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เนื่องด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม
ค่ายทหารทั้งสองนี้ (กรมยุทธการทหารบก, อ้างแล้ว) เพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการทหาร
แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ในลักษณะการเชิดชูบุคคล
นั้น หากนามาผูกเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งถือเป็น
แหล่งทุนทางวัฒนธรรม คือเป็นทุนสัญลักษณ์ทางสังคมที่สังคมไทยให้การยอมรับ
เป็นที่เคารพยกย่องและให้ความน่าเชื่อถือ(รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข , 2550) ชี้ภาพให้
เห็นสถานภาพความมีอานาจของชนชั้นนาไทยอย่างเข้มแข็งตลอดมา

การรักษาพื้นที่ทางการเมืองและความมั่นคงกับท้องถิ่น
กองทัพบกเริ่มปรับเปลี่ยนความรู้สึกของประชาชนภายใต้วาทกรรมที่ว่า
“เขตทหารห้ า มเข้ า ” ไปสู่ “เขตทหารยิ น ดี ต้ อ นรั บ ” พร้ อ มกั บ น าค าขวั ญ ของ
กองทัพบกภายใต้คาว่า “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน”ซึ่งถือว่าเป็นการ
สร้างพื้นที่ทางการเมืองลงไปสู่ในท้องถิ่น ในลักษณะเป็นการเชื้อเชิญให้บุคคลหลาย
กลุ่มสามารถเข้ามามีส่วนในการเข้าถึงและจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งแต่เดิม
กระจุกตัวในอานาจข้าราชการประจา ลงมาสู่กลุ่มอานาจต่างๆในท้องถิ่นมากขึ้น
(ศราวุธ วิสาพรม, อ้างแล้ว) การเกิดขึ้นของค่ายทหารในแต่ละพื้นที่นั้น จาเป็นต้อง
สร้างความชอบธรรมและแนวร่วมกับประชาชนในพื้นที่ หากพื้นที่นั้น มีความขัดแย้ง
สูงฝ่ายความมั่นคงมีความจาเป็นต้องนา เรื่องราวบอกเล่าถึงที่มาของชื่อค่ายทหารใน
กรณีของพระยอดเมืองขวาง ที่แม้วีรกรรมความกล้าหาญจะไม่ถูกกล่าวขานเป็นที่
เลื่องลือ แต่ได้ถูกจัดวางให้เป็นสัญลักษณ์ของข้าราชการท้องถิ่นที่มีความจงรักภักดี
แก่ราชสานักสยาม ซึ่งต้องต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมจากประเทศล่าอาณานิคม โดย
ก่อนหน้าการจัดตั้งค่ายทหารที่ จ.นครพนมในปี พ.ศ. 2521 ขณะนั้น พื้นที่ดังกล่าวมี
การต่อสู้แย่งชิงมวลชนระหว่างรัฐกับกลุ่มผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์(ผกค.) ฝ่ายกองทัพ
จึงใช้วิธีการนาเรื่องราวของท่านผูกโยงกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติตามคติความ
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เชื่อแบบไทยๆ ในรูปแบบต่างๆ* เพื่อสร้างการยอมรับและเพิ่มแนวร่วมให้กับชุมชนใน
พื้นที่จนนาไปสู่การจัดตั้งชื่อค่ายทหารในที่สุด(สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ, 2556)
เมื่อบ้านเมืองอยู่ในยุคความสงบสุขและปราศจากศึกสงคราม ค่ายทหาร
นอกจากใช้ เป็ น ที่ฝึ ก ของกาลังพลแล้ วยั งกลายเป็ นพื้ นที่ ใ ช้ท ากิจ กรรมการมีส่ ว น
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน คณะบุ ค คลภายนอกอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การเชิ ญ ตั ว แทนจาก
หน่วยงานราชการ นักการเมือง บุคคลสาคัญ และประชาชนในท้องที่ เข้าร่วมงานวัน
พิธีครบรอบวันสถาปนาค่ายทหาร ซึ่งรวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในรูปแบบ
การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ หรือคณะนักเรียนจากจังหวัดชายแดนใต้เยี่ยมชม
ทัศนศึกษาในค่ายทหารเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของอาชีพทหารแก่เยาวชน(ข่าวทหารบก,
2556) โครงการบาบั ดผู้ ติ ดยาเสพติ ด ภายใต้ ชื่อ โรงเรี ยนวิ วัฒ น์ พลเมื อ ง การน า
โครงการพระราชด าริ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ ค วามความรู้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน
สถานศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ภายในค่าย อีกทั้งการทาให้ค่ายทหารเป็น
แหล่งท่ องเที่ ยวเพื่ อเป็น แหล่งพักผ่อ นหย่อนใจให้ กับกาลังพลและประชาชนและ
กลายเป็นสถานที่สร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่นั้นๆ (สานักส่งเสริม
การท่องเที่ยวกองทัพบก, 2556) นอกจากนี้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้ารับการ
บริก ารในหน่ วยงานค่ายทหารในเรื่อ งการรั กษาพยาบาลซึ่งไม่ไ ด้จากัดการรั กษา
เฉพาะกาลังพลของหน่วยทหารในกองทัพบกเท่านั้น ซึ่งปรากฏในตารางหมายเลข 3
ที่แสดงรายชื่อโรงพยาบาลค่ายทหารของกองทัพบก (กองทัพบก, 2556) ดังนี้

*

มีเรื่องเล่าว่านายทหารยศพลเอกท่านหนึ่งได้ฝันเห็นชายไทยแต่งชุดโบราณ ชื่อพระยอดเมืองขวาง
ดวงวิญญาณยังอยู่ในประเทศลาว ขอให้ อั ญเชิญ ดวงวิญญาณมาที่ นครพนม เพื่อจั ดตั้งศาลใ ห้
ประชาชนไหว้สักการะ โดยในวันที่ 12 เมษายนของทุกปีเป็นงานวันครบรอบวันสถาปนาการก่อตั้ง
ค่ายพระยอดเมืองขวาง ซึ่งนายทหารหลายท่านได้กล่าวถึงเรื่องเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้น ในช่วง
ระหว่างประกอบพิธีบวงสรวงพระยอดเมืองขวาง ปรากฏมีลมพายุฝนตกอย่างหนัก และอากาศ
หนาวเย็นผิดปกติ เมื่อพิธีการเสร็จสิ้นสภาพอากาศทั่วไปเข้าสู่ภาวะปกติ จนเป็นที่โจษจันแก่แม่ทัพ
นายกองที่เข้ าร่วมพิธี ผู้ศึกษาขอขอบคุณ พล.ท.ภาณุ โกศลสิทธิ์ อดีตรองแม่ทัพ ภาคที่ 2 ให้
สัมภาษณ์และยืนยันประสบการณ์ของตนในเหตุการณ์ดังกล่าว
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ตารางที่ 3 : รายชื่อโรงพยาบาลค่ายทหารในสังกัดกองทัพบกตามภูมิภาค
กองทัพภาคที่ 1
1) ร.พ.ค่ายจักรพงษ์ 2) ร.พ.ค่ายธนะรัชต์ 3) ร.พ.
(ภาคกลาง)
ค่ายนวมินทราชินี 4) ร.พ.ค่ายสุรสิงหนาท 5) ร.พ.ค่าย
สุรสีห์ 6) ร.พ.ค่ายภาณุรังสี 7) ร.พ.ค่ายอดิศร 8) ร.พ.
ค่ายรามราชนิเวศน์
กองทัพภาคที่ 2
1) ร.พ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 2) ร.พ.ค่ายวีรวัฒนโยธิน 3)
(ภาตะวันออกเฉียงเหนือ) ร.พ.ค่ายศรีพัชรินทร 4) ร.พ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหา
กษัตริย์ศึก 5) ร.พ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช 6) ร.พ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 7) ร.พ.ค่ายสุร
นารี 8) ร.พ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 9) ร.พ.ค่ายพระยอด
เมืองขวาง 10) ร.พ.ค่ายศรีสองรัก
กองทัพภาคที่ 3
1) ร.พ.ค่ายกาวิละ 2) ร.พ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 3)
(ภาคเหนือ)
ร.พ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4) ร.พ.ค่ายจิร
ประวัติ 5) ร.พ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 6) ค่ายพ่อขุนผาเมือง
7) ร.พ.ค่ายสุริยพงษ์ 8) ร.พ.ค่ายพิชัยดาบหัก 9) ร.พ.
ค่ายเม็งรายมหาราช 10) ร.พ.ค่ายวชิรปราการ
กองทัพภาคที่ 4
1) ร.พ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 2) ร.พ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
(ภาคใต้)
3) ร.พ.ค่ายเสนาณรงค์ 4) ร.พ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 5)
ร.พ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
จากตารางที่ 3 กองทัพบกได้เล็งเห็นความสาคัญกับการนายุทธศาสตร์ด้าน
พั ฒ น า ม า ใ ช้ กั บ ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีจานวนโรงพยาบาลมากกว่าภูมิภาคอื่น เนื่องด้วยความเป็น
พื้ น ที่ ห่ า งไกลทุ ร กั น ดารและประชาชนขาดโอกาสเข้ า ถึ งบริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังใช้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือบรรเทาผู้ประสบภัยต่างๆ
ดังนั้นการสร้างโรงพยาบาลในค่ายทหารถือเป็นกุศโลบายของฝ่ายความมั่นคง ที่ใช้
เป็นสถานที่เข้าหามวลชน คอยสอดแนมข้อมูลความเคลื่อนไหวในช่วงสถานการณ์ที่
ประเทศเคยตกอยู่ในภาวการณ์ต่อสู้แย่งชิงการสนับสนุนจากประชาชนกับกลุ่มคณะ
บุคคลที่มีความแตกต่างด้านอุดมการณ์ทางการเมือง (บุญรอด ศรีสมบัติ ,สัมภาษณ์)
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จึงถือว่าการใช้ค่ายทหารเป็นการรักษาพื้นที่ทางการเมืองในรูปแบบกิจกรรมที่ปรากฏ
ขึ้นถือเป็นเครื่องมือช่องทางการประชาสัมพันธ์นโยบายเชิงรุกจากส่วนกลางลงมายัง
ท้องถิ่น อีกทั้งยังปรับทัศนคติของประชาชนในท้องที่ห่างไกลให้มีความเข้าใจ ไว้วางใจ
ต่อหน่วยงานทหาร เป็นการสร้างมั่นคงให้กับท้องถิ่น ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีใน
สายตาประชาชนอีกด้วย

สรุป
การตั้งชื่อค่ายทหารของกองทั พบก คือเครื่องมือรับใช้อุดมการณ์แนวคิด
ชาตินิยมที่อานาจรัฐในรูปแบบหนึ่ง ที่รัฐเลือกที่เป็นฝ่ายได้กาหนดให้เป็นสัญลักษณ์
ความสัมพันธ์ของอานาจมีต่อชุมชนท้องถิ่นที่ได้ถูกหล่อหลอม และยอมรับกับการมี
ค่ายทหารซึ่งเปรียบเป็นภาพตัวแทนของความมั่นคงกับภารกิจป้องกันประเทศ การที่
กองทัพบกเลือกสรรรายชื่อบุคคล สถานที่สาคัญ หรือไม่ใช่นามบุคคล แต่เป็นที่เคารพ
ศรัทธาของประชาชน จึงต้องการสื่อถึงเครื่องหมายในมิติของความกล้าหาญ ความ
เสียสละ ความดีงาม หรือจุดศูนย์รวมจิตวิญญาณของประชาชน มาตั้งเป็นชื่อค่าย
ทหารมากกว่าการตั้งชื่อหน่วยทหารโดยตรงเพียงอย่างเดียวนั้น มีนัยยะเพื่อต้องการ
ลดช่องว่างและความรู้สึก เหินห่ างระหว่างกองทัพ กับประชาชน รวมถึงการสร้า ง
ความรู้ สึ ก ให้ เ กี ย รติ ยกย่ อ งจากอ านาจรั ฐ ส่ ว นกลางที่ มี ต่ อ ท้ อ งถิ่ น กลายเป็ น
ใบเบิ ก ทางน าไปสู่ ก ารเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในการสร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ใ นด้ า นการพั ฒ นา
ประเทศ การรักษาความมั่นคง และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งกับการมีส่วนร่วม
ระหว่างกองทัพกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน
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