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ฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสวันกองทัพบก

กองทัพไทยถือก�ำเนิดและมีวิวัฒนำกำรควบคู่กับประวัติศำสตร์ชำติไทยตลอดมำ ซึ่งจำกหลักฐำนทำง 
โบรำณคดเีก่ำแก่ทีส่ดุสำมำรถสืบย้อนไปได้ถงึสมยัพทุธศตวรรษที ่๑๗ คอืภำพทหำรชำวสยำมในขบวน 

พยุหยำตรำของกองทัพพระเจำ้สุริยวรมันที่ ๒ บนระเบียงปรำสำทนครวัด ประเทศกัมพูชำ
กิจการทหารของไทยในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ล้วนมีการจัดอย่างเป็นระเบียบ 

แบบแผนที่เหมาะสมแก่กาลสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีการเผชิญกับภัยคุกคามจากการล่าอาณานิคม 

ของประเทศมหาอ�านาจตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปรับปรุงกิจการทหารตามแบบตะวันตก 

ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการจัดหน่วย การจัดหาก�าลังพล การฝึกศึกษา และการจัดหายุทโธปกรณ์ ซึ่งเป็นการวางรากฐาน

กิจการทหารแบบใหม่ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นล�าดับ

แม้ว่ากองทัพไทยจะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานควบคู่มากับชาติไทย แต่วันกองทัพไทยเพิ่งจะเกิดขึ้นมาเมื่อ  

๖๙ ปีที่แล้ว เมื่อรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ก�าหนดให้มีวันที่ระลึก 

วันคล้ายวันสถาปนาของหน่วยราชการต่าง ๆ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๕ ซึ่งรัฐบาลได้ก�าหนดให้วันที่ ๘ เมษายนของทุกปี 

เป็น “วันกลาโหม” เนื่องจากวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๐ เป็นวันส�าคัญทางประวัติศาสตร์ทหารที่มีการ 

ออกประกาศจัดการทหารและตั้งกรมยุทธนาธิการขึ้น 

ในวันน้ัน ถือได้ว่าเป็นวันก�าเนิดกิจการทหารสมัยใหม่ 

ที่เจริญก้าวหน้าสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ส่วนวันกองทัพบก ถือก�าเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๔๘๖  

เมื่อรัฐบาลประกาศให้วันที่ ๒๘ กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันกองทัพบก”  

ตามข้อเสนอของกองทัพบก เนื่องจากวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๔  

เป ็นวันที่กองทัพไทยฉลองชัยชนะกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส  

ณ จังหวัดพระตะบอง โดยกระท�าพิธีสวนสนามรับมอบดินแดน 

ที่เคยเสียให้แก่ฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๖ และ พ.ศ.๒๔๔๙ 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงวันกองทัพบก

อีก ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เม่ือปี พ.ศ.๒๔๙๔ สภากองทัพบกพิจารณา 

เห็นว่า วันกองทัพบกควรเป็นวันที่มีความส�าคัญ 

อันเป ็นเกียรติประวัติทางด ้านต�านานและ 

ประวัติ ศาสตร ์ ของชาติ  จึ งก� าหนดให ้ 

วันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระท�า 

ยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี เมื่อวันจันทร์ 

แรม ๒ ค�่า เดือนยี่ ปีมะโรง ซ่ึงตรงกับวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๑๓๕  

เป ็นวันกองทัพบก ดังนั้นส�านักนายกรัฐมนตรีจึงประกาศให ้วันที่  

๒๕ มกราคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกของกองทัพบก เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๔  

หลังจากนั้นกองทัพบกได้จัดพิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพเนื่องใน 

พิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากองทัพบก ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  

จ�านวน ๓ ครั้ง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖, ๒๔๙๘ และ พ.ศ.๒๕๐๐ ตามล�าดับ ซึ่งในพิธี 

สวนสนามแสดงแสนยานภุาพของกองทพับกครัง้ที ่๒ เมือ่วนัที ่๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๘ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราโชวาท 

ถึงความส�าคัญของกองทัพบกต่อความมั่นคงของชาติบ้านเมือง มีความตอนหนึ่งว่า 

๑๘ มกราคม...วันกองทัพบก๑๘ มกราคม...วันกองทัพบก
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“...อันการที่กองทัพบก ได้ประกอบพิธีฉลองวันกองทัพบกขึ้นนี้ ย่อมเป็นสัญลักษณ์

แสดงให้เห็นถึงความเป็นปึกแผ่น และมีเสถียรภาพอันม่ันคงของกองทัพบกอย่างส�าคัญ  

ทั้งยังเป็นการแสดงก�าลังเข้มแข็งในอันที่จะป้องกันรักษาความเป็นเอกราชของประเทศชาต ิ

ด้วย ...ทั้งนี้ทหารจะต้องเคร่งครัดอยู่ในวินัย และมีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย เพื่อจะได้เป็น

ที่เคารพแก่ประชาชนพลเมืองสืบไป”

ครัง้ที ่๒ เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๐๒ กระทรวงกลาโหมเหน็สมควรให้รวมวนักองทพับก วนักองทพัเรอื  

และวันกองทัพอากาศ เป็นวันเดียวกัน โดยก�าหนดให้วันที่ ๘ เมษายน (เดิมคือวันกลาโหม)  

เป็น “วันกองทัพไทย” เพื่อให้เกิดความสามัคคี และความเป็นปึกแผ่นของกองทัพไทย รวมทั้ง 

เพื่อความประหยัด ดังนั้นส�านักนายกรัฐมนตรีจึงประกาศให้วันที่ ๘ เมษายนของทุกป ี

เป็นวันที่ระลึกของกองทัพไทย

ครั้งที่ ๓ เมื่อ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ด�ารงต�าแหน่ง 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในปี  

พ.ศ.๒๕๒๓ ได้ด�าริว่า วันกองทัพไทยควรเป็นวันที่มีความส�าคัญ 

และมีความหมายยิ่งส�าหรับทหารทั้งสามเหล่าทัพ ซ่ึงพึงระลึกถึงด้วย 

ความภาคภูมิใจ ปลูกจิตส�านึกให้เกิดความรักและหวงแหนชาติ 

บ้านเมืองและพร้อมที่จะสละชีวิต เลือดเนื้อเป็นชาติพลี  

ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่ทหาร  

ทั้งเป็นที่ชื่นชมยินดีของปวงชนชาวไทย ดังนั้น 

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติก�าหนดให้วันที่ ๒๕ มกราคม

ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย และวันที่ ๘ เมษายนของทุกปี  

เป็นวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นต้นมา

ครั้งที่ ๔ กองทัพบกได้ยึดถือวันที่ ๒๕ มกราคมของทุกปี เป็นวันกองทัพบก จนกระทั่งเมื่อสภากลาโหม 

มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับวันยุทธหัตถีตามที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ใหม่ โดยราชบัณฑิตยสภา

และคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ดังนั้นเมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ 

เปลี่ยนแปลงวันยุทธหัตถีจากเดิมวันที่ ๒๕ มกราคม เป็นวันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งต�านาน 

และความถกูต้องของข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ กองทพับกจงึได้ถอืเอาวนัที ่๑๘ มกราคมของทกุปี เป็นวนักองทพับก 

มาจนถึงปัจจุบัน

๑๘ มกราคม...วันกองทัพบก๑๘ มกราคม...วันกองทัพบก
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ฉบับพิเศษเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต
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