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เรื่อง วันทหารผานศึก

รายละเอียด

          หลงัจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 หรอืหลงัสงครามมหาเอเซยีบรูพาสิน้สดุลง มีทหารไทยจาํนวนมากที่ถกูปลด

ปลอยจากการเป็นทหาร จึงไดมีเสียงเรียกรองขอใหทางการพิจารณาใหความชวยเหลือดังนัน้ ในปี พ.ศ.2490

กระทรวงกลาโหมอันเป็นหนวยงานที่มีหน าที่รับผิดชอบในดานน้ีโดยตรง จึงไดจัดตัง้หนวยงานขึ้นเพื่อใหความ

ชวยเหลือแกทหารที่ กลับจากปฏิบัติการรบ และชวยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบแตก็ยังเป็นหนวย

งานที่ไมเป็นทางการ

          ตอมากระทรวงกลาโหมไดเสนอพระราชบัญญัติจัดตัง้องคการสงเคราะหทหารผานศึกขึ้น โดยไดผานการ

เห็นชอบจากรัฐบาล และไดมีการประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ.2491 จึงไดยึดเอา

วันที่ 3 กุมภาพันธของทุกปี เป็นวันทหารผานศึก โดยมี พลโท ชมะบูรณ ไพรีระยอเดช เป็นผูอํานวยการคนแรก

ในปี พ.ศ.2510 องคการทหารผานศึกไดปรับเปลี่ยนฐานะมาเป็นองคการเพื่อการกุศลของรัฐ และเป็นนิติบุคคล

ตามกฎหมาย โดยไดรับเงินอุดหนุนจากกระทรวงกลาโหมและเงินที่รัฐบาลกําหนดใหเป็นครัง้คราว ภารกิจหลัก

ขององคการทหารผานศึก ไดแก การใหการสงเคราะหแกทหารที่ผานการปฎิบัติการรบ และครอบครัวของทหารที่
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ปฏิบัติการรบ ซึ่งแบงออกเป็น 6 ประเภท คือ

การสงเคราะหทางดานสวัสดิการ เป็นการใหการสงเคราะหเกี่ยวกับเรื่องทัว่ๆ ไป ที่อยูอาศัย การศึกษา1.

ตลอดจนใหความชวยเหลือดานอวัยวะเทียม

การสงเคราะหทางดานอาชีพ โดยการฝึกอบรมและการฝึกอาชีพ ใหความชวยเหลือในทางดานการทํางาน2.

จัดหางานใหทัง้ในประเทศและตางประเทศ

การสงเคราะหดานนิคมเกษตรกรรม จัดสรรที่ทํากินในดานเกษตรกรรมให และใหความชวยเหลือทางดาน3.

เครื่องมือและวิชาการ

การสงเคาระหดานกองทุน โดยการจัดหาเงินทุนใหสมาชิกขององคการทหารผานศึกไดกูยืมไปประกอบอา4.

ชีพ

การสงเคราะหดานการรักษาพยาบาลใหแกสมาชิก โดยไมคิดมูลคา5.

ใหมีการสงเสริมสิทธิของทหารผานศึก โดยการขอสิทธิพิเศษในดานตางๆ ใหแกทหารผานศึก เชน การขอ6.

ลดคาโดยสาร เป็นตน

          ในวนัที่ 3 กมุภาพนัธของทกุปี ไดมีการจดังานเฉลมิฉลองเพื่อเป็นเกยีรติแกทหารผูเสยีสละแมกระทัง่ชีวิต

เพื่อปกป องผืนแผนดินไทยและอธิปไตยของชาติ ดอกป อปป้ี สีแดง นัน้ เป็นสัญลักษณแทน ทหารผานศึก ผู

พิทักษรักษาประเทศชาติใหมีเอกราชอธิปไตย สีแดงของดอกป อปป้ี คือ เลือดของทหารหาญที่ไดหลัง่ชโลมแผน

ดินไวดวยความกลาหาญ เสียสละอันสูงสุด ดังนัน้วันที่ 3 กุมภาพันธ ของทุกปี เป็นวันที่เราทัง้หลายจะไดเห็น

ดอกป อปป้ีบานสะพรัง่ไปทัว่ราชอาณาจักร

          สําหรับประเทศไทยแลว การจัดทําดอกป อปป้ีเพื่อจําหนายในวันทหารผานศึกเกิดจากดําริของ ทานผูหญิง

จงกล กิตติขจร ประธานสโมสรสงเคราะหครอบครัวทหารผานศึก หรือมูลนิธิสงเคราะหครอบครัวทหารผานศึกใน

ปัจจุบัน ที่ตองการจะดําเนินการหาทุนมาชวยเหลือทหาร และครอบครัวทหารผานศึก ที่กําลังปฏิบัติหน าที่ในการ

ป องกันประเทศจึงไดเลือกเอาดอกป อปป้ีสีแดง ซึ่งมีประวัติเกี่ยวโยงถึงสมรภูมิฟลานเดอรส สมรภูมิเบลเยี่ยม

และเนเธอรแลนดระหวางสัมพันธมิตร และเยอรมัน ในสงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยสงครามในครัง้นัน้ทหาร

พันธมิตรไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสมรภูมิน้ีมากที่สุด จอมพลเอิรล ออฟ เฮก ผูบัญชาการรบที่นัน่ไดเห็น

ปรากฎการณธรรมชาติที่นาพิศวงและนาพิศมัยเกิดขึ้น ณ สมรภูมิดังกลาว ในบริเวณหลุมฝังศพทหาร โดยมีดอก

ป อปป้ีป าขึ้นอยูเดียรดาษทัว่ไป ทําใหเกิดเป็นลานสีแดงฉานสวยงาม ตัง้แตนัน้มาดอกป อปป้ีจึงกลายเป็นดอกไม

อนุสรณแหงวีรกรรมของทหารผานศึก เตือนใจใหระลึกถึงเลือดสีแดงของทหารที่ไดเสียสละเพื่อประเทศชาติ
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          สาํหรบัประเทศไทยไดสงทหารเขารวมรบในสงครามตาง ๆ มาแลว โดยมีอนสุาวรยีเชดิชูเกยีรติ ปรากฎเป็น

อนุสรณอยู วีรกรรมของนักรบไทยในการรบไดขจรขจายไปทัว่ ปรากฎ ตอสายตาชาวโลก ฉะนัน้ เพื่อระลึกถึง

เกียรติภูมิของนักรบกลาหาญ จึงไดกําหนดใหดอกป อปป้ีเป็นดอกไมที่ระลึกสําหรับทหารผานศึกไทยเชนเดียวกับ

ในตางประเทศ และมีการจําหนายในวันที่ระลึกทหารผานศึก ตัง้แตปี 2511 เป็นตนมา  นับเป็นโอกาสอันดีที่เรา

ทานทัง้หลายจะไดแสดงความระลึกถึง และชวยเหลือทหารผานศึกและครอบครัว ดวยการซื้อดอกป อปป้ี ซึ่งเป็น

สัญลักษณของทหารผานศึก ผูกลาหาญ และเสียสละ ตลอดจนเป็นการรําลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของ

เหลาทหารหาญที่ทําใหเราอยูกันอยางสงบสุขบนผืนแผนดินไทย และมีอธิปไตยมีชาติ บานเมือง ใหไดอยูอาศัย

ตราบชัว่ลูกชัว่หลานจวบจนปัจจุบัน

ผูรายงาน : นายภูเบศ มาศธนานันต

วันที่ : 2023-02-03

https://arit.kpru.ac.th/page_id/674/TH
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