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เรื่อง วันกองทัพบก

รายละเอียด

          การกาํหนดวาวนัไหนเป็นวนัที่ระลกึของเหลาทพัใด เริม่มีมาตัง้แตสมยั จอมพล ป.พบิลูสงคราม เป็นนายก

รัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ ครัง้นัน้รัฐบาลไดจัดใหมีวันที่ระลึกคลายวันสถาปนาหนวยราชการตางๆ ขึ้น และ

ประกาศใหวันที่ "๘ เมษายน" เป็น "วันกลาโหม" โดยพิจารณาเห็นวา วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๐ เป็นวันที่ออก

ประกาศการจัดการทหารและพระราชบัญญัติจัดตัง้ กรมยุทธนาธิการ ซึ่งถือวาเป็นวันกําเนิดการทหารไทยแบบ

สมัยใหม และมีความเจริญกาวหน าติดตอกันมาจนทุกวันน้ี ในปีตอมาสํานักนายกรัฐมนตรี ไดออกประกาศ

กําหนดวันที่ระลึกของกองทัพบก คือ วันที ๒๘ กรกฎาคม กองทัพเรือ คือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน และ กองทัพอา

กาศ คือวันที่ ๑๐ มกราคม ตามลําดับ

          การที่กองทพับกเสนอวนัที่ ๒๘ กรกฎาคม เป็นวนักองทพับกในครัง้นัน้ เน่ืองจากวนัที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.

๒๔๘๔ เป็นวันที่กองทัพไทยไดฉลองชัยชนะกรณีพิพาทอินโดจีนฝรัง่เศส โดยกระทําพิธีสวนสนามรับมอบดินแดน

ในอินโดจีน ที่จังหวัดพระตะบอง โดยมี พล.ท.หลวงพรหมโยธี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานใน

พิธี ดินแดนที่ประเทศไทยไดรับคืนคราวนัน้คือ ดินแดนของไทยทัง้หมดที่เสียใหแกฝรัง่เศส เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๖ และ
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พ.ศ.๒๔๔๙ อันไดแก

          ๑. ดินแดนแควนหลวงพระบาง ที่อยูฝ่ังขวาของแมน้ําโขง

          ๒. ดินแดนแควนจัมปาศักดิ ์ ที่อยูตรงขามปากเซ

          ๓. ดินแดนกัมพูชา ไดแก เมืองพระตะบอง ศรีโสภณ และไพลิน

          ตอมาใน พ.ศ.๒๔๙๔ สภากองทพับกพจิารณาเหน็วา ควรเลอืกวนัที่มีความสาํคญัที่เป็นเกยีรตปิระวตัิในทาง

ตํานานและประวัติศาสตรของชาติเป็นวันกองทัพบก ในที่สุด กองทัพบกไดกําหนดใหวันที่ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ทรงกระทํายุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชา แหงกรุงหงสาวดี เมื่อวันจันทร แรม ๒ คํ่า เดือนยี่ ปี

มะโรง ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๑๓๕ เป็นวันที่ระลึกสําหรับกองทัพบก โดยพิจารณาเห็นวา การกระ

ทํายุทธหัตถีครัง้นัน้ นับเป็นการยุทธทางบกครัง้ยิ่งใหญ ชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นํามาซึ่งเอกราช

ของประเทศอยางสมบูรณ และไดรับการยกยองสรรเสริญทัว่ไป ทัง้ทวีปเอเซีย และทวีปยุโรป วันดังกลาวจึงเป็น

วันที่มีความสําคัญยิ่งตอปวงชนชาวไทย เป็นวันที่คนไทยพึงตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณดวยความภาคภูมิใจ

ทัง้ยังเกิดความรักและหวงแหนชาติบานเมือง ใน พ.ศ.๒๔๙๔ สํานักนายกรัฐมนตรี จึงไดประกาศใหวันที่ ๒๕ มก

ราคม ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกของกองทัพบก

          เมื่อ จอมพล สฤษดิ ์ ธนะรชัต ดาํรงตาํแหนงนายกรฐัมนตรี ผูบญัชาการทหารสงูสดุ และผูบญัชาการทหารบก

ในปี พ.ศ.๒๕๐๒ กระทรวงกลาโหมเห็นสมควรรวมวันที่ระลึกของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เป็น

วันเดียวกัน วันที่ระลึกกระทรวงกลาโหม คือวันที่ ๘ เมษายน และใหเรียกวา วันกองทัพไทย ทัง้น้ีโดยมีจุดมุง

หมายที่จะเนนในดานความสามัคคี และความเป็นปึกแผนของกองทัพไทย ตลอดจนเนนความประหยัดเป็นหลัก

สํานักนายกรับมนตรีจึงประกาศใหวันที่ ๘ เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกกองทัพไทย

          ครัน้ พล.อ.เปรม  ตณิสูลานนท ซึ่งดาํรงตาํแหนงนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เมื่อ พ.

ศ.๒๕๒๓ ไดดําริวา วันกองทัพไทยนาจะเปลี่ยนเอาวันที่มีความสําคัญและมีความหมายยิ่งสําหรับทหารทัง้สาม

เหลาทัพ พึงระลึกถึงดวยความภาคภูมิใจ ปลุกใจใหเกิดความรักและหวงแหนชาติบานเมือง และพรอมที่จะสละ

ชีวิตเลือดเน้ือเป็นชาติพลี ตลอดจนสงเสริมใหเกิดความสามัคคีขึ้นในหมูทหาร ทัง้เป็นที่ชื่นชมยินดีของปวงชน

ชาวไทยอีกดวย คณะรัฐตรีจึงมีมติกําหนดให วันที่ ๒๕ มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย โดยใชเหตุผล

เดียวกับวันกองทัพบก และวันที่ ๘ เมษายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนากระทรวงกลาโหม โดยกําหนดใหใชเป็น

ทางการตัง้แต พ.ศ.๒๕๒๔

          จะเหน็ไดวา โดยหลกัฐานแลว วนัที่ระลกึของทัง้ ๓ เหลาทพั ไดถกูนําเขาไปรวมเป็นวนักองทพัไทย ตัง้แต พ

.ศ.๒๕๐๒ แตการที่กองทัพตางๆ จัดงานเฉลิมฉลองวันกองทัพของตนนัน้เป็นการกระทําภายในเหลาทัพตนเทา
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นัน้ เชน ทอ.จัดงานวันกองทัพอากาศ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม และ ทร. จัดงานวันกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๐

พฤศจิกายน สวน ทบ. ยังคงยึดถือวันที่ ๒๕ มกราคมเป็นวันกองทัพบก

         ตอมาเมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิายน พ.ศ.2548 คณะรฐัมนตรีไดลงมติอนมุตัิใหวนัที่ 25 เมษายน ของทกุปี เป็น

วันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี ทัง้น้ีเพื่อให

เป็นไปตามหลักฐานที่ราชบัณฑิตยสถานและคณะกรรมการเอกลักษณของชาติเสนอ ซึ่งเป็นผลทําให

ประวัติศาสตรของวันยุทธหัตถีเปลี่ยนไป ดังนัน้ เพื่อดํารงความมุงหมายเดิมในการกําหนดวันที่ระลึกกองทัพไทย

และกองทัพบก รวมทัง้เพื่อใหสอดคลองกับมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาว กระทรวงกลาโหมและกองทัพบก จึง

ไดพิจารณาเปลี่ยนแปลงกําหนดวันกองทัพไทยและวันกองทัพบก จากเดิมวันที่ 25 มกราคม เป็นวันที่ 18 มกรา

คม ของทุกปี โดยเริ่มใชครัง้แรกตัง้แตปี พ.ศ.2550 เป็นตนไป

           ดังนัน้ “วันกองทัพไทย” และ “วันกองทัพบก” ซึ่งเป็นวันครบรอบวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ทรงกระทํายุทธหัตถีมีชัยชนะแผพระบารมีใหปรากฏในประวัติศาสตรชาติไทยน้ี จึงเป็นวันสําคัญที่กําลังพลใน

กองทัพทุกนายจะไดตระหนักถึงภาระหน าที่ อันสําคัญยิ่งที่จะรักษาหวงแหน ปกป องบานเมืองและสืบทอด

เจตนารมณของพระองคทาน เพื่อรักษาแผนดินน้ีใหเป็นมรดกของลูกหลานไทยสืบไป

ผูรายงาน : นายภูเบศ มาศธนานันต

วันที่ : 2023-01-18

https://arit.kpru.ac.th/page_id/665/TH
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