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เรื่อง วันกองทัพไทย

รายละเอียด

          วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถีกับมังสามเกียด

ของพมา โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคํานวณจากเหตุการณในประวัติ

ศาสตร ที่ระบุวา พระองคกระทํายุทธหัตถี ในวันจันทร แรม 2 คํ่า เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คํานวณได ตรงกับ

วนัที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1593 หรอื พ.ศ. 2135 แบบ พ.ศ. ราชการ หรอื พ.ศ. 2136 แบบ พ.ศ. มาตรฐานอตุสาหกร

รม (พ.ศ. ISO) เดิมนัน้กระทรวงกลาโหมไดกําหนดใหวันที่ 8 เมษายนของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย ตอมาในปี

 พ.ศ. 2523 ไดเปลี่ยนโดยใหถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนัน้

ตามการคํานวณของ นายฉันทิชย กระแสสินธุ คํานวณไดตรงกับวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2135 (พ.ศ.ISO 2136)

ซึ่งเชื่อวาเป็นการคํานวณที่ไมถูกตอง

          ราวปี พ.ศ. 2535 - 2538 นักคาํนวณปฏทินิที่สาํคญั ไดแก นาย ประเสริฐ ณ นคร ราชบณัฑติ, พลตาํรวจ

ตรี สุชาติ เผือกสกนธ เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส และ นายลอย ชุนพงษทอง ที่ปรึกษาการคํานวณปฏิทินสํานัก

พระราชวัง และสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตสภา ไดตรวจสอบและลงความเห็นตรงกันวา วันที่ทรง
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กระทํายุทธหัตถีนัน้ แทจริงแลวไมไดตรงกับวันที่ 25 มกราคม แตนาจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกลาว ทาง

ราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทยตอไป จนกระทัง่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะ

รัฐมนตรีไดเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ใหเปลี่ยนแปลงกําหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม

ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติใหเป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม อน่ึง ม.ล.ป่ิน

มาลากุล เป็นทานแรก ที่คํานวณไว ตัง้แต พ.ศ. 2499 วาตรงกับ 18ม.ค. แตทางกองทัพไมทราบเรื่อง จึงมิได

นําไปใช ม.ล.ป่ิน มาลากุล อดีตมหาดเล็กรับใชในรัชกาลที่ ๖ เลาไวเมื่อปลายชีวิตของทานวา สมัยที่ทานผูเลายัง

เป็นมหาดเล็กรับใชอายุราว 15 ปี วันหน่ึงลนเกลาฯ มีพระราชกระแสรับสัง่ถามวา ป่ินรูไหม สมเด็จพระนรเศว

รยกทัพออกจากกรุงศรีอยุธยาไปทํายุทธหัตถีวันไหน ทานวาไปเปิดพงศาวดาร ๓ ฉบับกลาวไวไมตรงกันเลย จึง

เป็นแรงบันดาลใจใหคิดสมการคณิตศาสตรสําหรับคํานวณปฏิทินลานปีไดสําเร็จเมื่อไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ

และเมื่อมีการจัดตัง้ทองฟ าจําลองกรุงเทพฯ ขึ้นแลว ทานไดขอให อ.สิงโต ปุกหุต หมุนปฏิทินดวงดาวยอนหลัง

ไปตามที่พงศาวดารทัง้ 3 ฉบับบันทึกไว ผลที่ไดรับคือ วันกระทํายุทธหัตถีที่บันทึกไวในพงศาวดารฉบับกลวง

ประเสริฐอักษรนิติ (แพ ตาละลักษณ - พระยาปริยัติธรรมธาดา) ตรงกับวันแรม 2 คํ่า เดือนยี่ตามที่แสดงไวใน

ปฏิทินดวงดาววันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2137 ซึ่งตรงกับที่ทานคํานวณไวในปฏิทินลานปีกอนหน านัน้

          เรื่องวนัที่ 18 มกราคม เป็นวนักระทาํยทุธหตัถีน้ี เคยเรยีนถามทานวา ทาํไมทานไมประกาศใหโลกรู ทาน

ตอบสัน้ๆ วา คนเขาเชื่อวาเป็นวันที่ 25 มกราคมแลว ก็ยากที่จะไปเปลี่ยนแปลง นายลอย ชุนพงษทอง ไดอธิบาย

สาเหตุที่คํานวณผิด ในการประชุมทางวิชาการปฏิทินไทย เชิงดาราศาสตร จัดโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหง

ชาติ พ.ศ. 2550 วา นาจะเกิดจากนับจํานวนวัน ถอยหลังจากวันเถลิงศกของปีนัน้ ซึ่งใน ค.ศ.1593 นัน้ ตรงกับ

วันที่ 9 เมษายน แตเขาใจผิดวา วันเถลิงศกตรงกับวันที่ 15 เมษายน เหมือน พ.ศ. 2522 ที่คํานวณ ประกอบกับ

คํ่ากําเนิดของวันเถลิงศกตามหลักสุริยยาตร ตรงกับขึ้น 8 คํ่า แตตามหลักฐานทางประวัติศาสตร และหลักปฏิทิน

ไทย ควรเป็นขึ้น 9 คํ่า เมื่อตามนับถอยหลัง จึงทําใหวันทีไดชาไป 7 วัน กลายเป็น 25 ม.ค. อาจกลาวอีกอยางวา

แทนที่จะนับถอยหลังจาก ขึ้น 8 คํ่า เดือน 5 ของวันที่ 9 เม.ย. ก็นับจาก 8 คํ่า เดือน 5 ของวันที่ 15 เม.ย. จึงผิด

2 ตอ รวมกันได 7 วัน

          วันกองทัพไทยยึดเอาวันกระทํายุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งในยุคเริ่มแรกสมัย พล.อ.

เปรม ติณสูลานนท ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในชวงปี 2523 ไดใชวันที่

25 มกราคม ตอมานักประวัติศาสตรทักทวงวาการยึดเอาวันที่ 25 มกราคม 2135 เป็นวันยุทธหัตถีเป็นการ

คํานวณที่ผิดพลาด และพบวาวันยุทธหัตถีตามบันทึกของพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐ แทจริงแลวตรง

กับวันที่ 18 มกราคมตามปฏิทินปัจจุบัน
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          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 คณะรัฐมนตรีไดลงมติอนุมัติใหวันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธ

หัตถี ทัง้น้ีเพื่อใหเป็นไปตามหลักฐานที่ราชบัณฑิตยสถานและคณะกรรมการเอกลักษณของชาติเสนอ ซึ่งเป็นผล

ทําใหประวัติศาสตรของวันยุทธหัตถีเปลี่ยนไป ดังนัน้เพื่อดํารงความมุงหมายเดิมในการกําหนดวันที่ระลึกถึง

กองทัพไทยและกองทัพบก รวมทัง้เพื่อใหสอดคลองกับมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาว กระทรวงกลาโหมและ

กองทัพบกจึงไดพิจารณาเปลี่ยนแปลงกําหนดวันกองทัพไทยและวันกองทัพบก จากเดิมวันที่ 25 มกราคม เป็น

วันที่ 18 มกราคมของทุกปี โดยเริ่มใชครัง้แรกตัง้แตปี 2550

ผูรายงาน : นายภูเบศ มาศธนานันต

วันที่ : 2023-01-18

https://arit.kpru.ac.th/page_id/667/TH
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