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ความรู้เก่ียวกับ กองทัพไทย 
 

วันกองทัพไทย  
          วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึก ในวาระท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถีกับ
พระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการ
คํานวณ จากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทํายุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่า 
เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คํานวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 (บางตาราว่า ปี พ.ศ. 
2136) เดิมกระทรวงกลาโหมได้กําหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2523 ได้เปล่ียนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรี 
ในสมัยนั้น ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนดวันกองทัพไทย และวันสถาปนา
กระทรวงกลาโหม ลง ๑๓ มิ.ย.๒๕๒๓ ต่อมาในภายหลัง ได้มีนักประวัติศาสตร์ หลายท่าน ได้
ตรวจสอบ และพบว่าวันที่ทรงกระทํายุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่
น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าว ทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพ
ไทยต่อไป จนกระทั่งวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ตามท่ี
กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปล่ียนแปลงกําหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็น
วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม ตามหลักการ
เดิม ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการเปล่ียนแปลงวันกองทัพไทย ลง ๒๓ ส.ค.๒๕๔๙ ใน
ปัจจุบัน วันที่ ๑๘ มกราคม จึงถือเป็น "วันยุทธหัตถี" "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" หรือ " วัน
กองทัพไทย "  
 
ประวตัิวันกองทัพไทย  

ในปี พ.ศ.๒๑๓๕ พระเจ้าบุเรงนองโปรดให้พระมหาอุปราชา นํากองทัพทหารสองแสนส่ี
หมื่นคน มาตีกรุงศรีอยุธยาหมายจะชนะศึกในครั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวร ทรงทราบว่า พม่าจะยก
ทัพใหญ่มาตี จึงทรงเตรียมไพร่พล มีกาลังหน่ึงแสนคนเดินทางออกจากบ้านป่าโมก ไปสุพรรณบุรี 
ข้ามน้าตรงท่าท้าวอู่ทอง และต้ังค่ายหลวง บริเวณหนองสาหร่าย เช้าของวันจันทร์ แรม ๒ ค่า 
เดือนยี่ ปีมะโรง พ.ศ.๒๑๓๕ สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงเครื่องพิชัยยุทธ 
สมเด็จพระนเรศวรทรงช้าง นามว่า เจ้าพระยาไชยานุภาพ ส่วนพระสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรง
ช้างนามว่า เจ้าพระยาปราบไตรจักร ช้างทรงของทั้งสองพระองค์นั้นเป็นช้างชนะงา คือช้างมีงาท่ี



หนา 5 
 

 

กองทัพไทย. ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คูมือ นายทหารประทวน ........ 

ได้รับการฝึกให้รู้จักการต่อสู้ มาแล้ว หรือ เคยผ่านสงครามชนช้าง ชนะช้างตัวอ่ืนมาแล้ว ซ่ึงเป็น
ช้างท่ีกาลังตกมัน ในระหว่างการรบจึงวิ่งไล่ตามพม่า หลงเข้าไปในแดนพม่า มีเพียงทหารรักษา
พระองค์ และจาตุรงค์บาท เท่านั้น ที่ติดตามไปทัน สมเด็จพระนเรศวร ทอดพระเนตรเห็นพระ
มหาอุปราชาทรงพระคชสารอยู่ในร่มไม้ กับเหล่าเท้าพระยา จึงทราบได้ว่าช้างทรง ของสอง
พระองค์หลงถลาเข้ามา ถึงกลางกองทัพ และตกอยู่ในวงล้อมข้าศึกแล้ว แต่ด้วยพระปฏิภาณไหว
พริบ ของสมเด็จพระนเรศวร ทรงเห็นว่าเป็นการเสียเปรียบข้าศึก จึงไสช้างเข้าไปใกล้แล้วตรัสถาม 
ด้วยคุ้นเคย มาก่อนแต่วัยเยาว์ว่า "เจ้าพ่ีจะยืนช้างอยู่ในร่มไม้ทาไม ขอเชิญเสด็จมาทํายุทธหัตถีกัน 
ให้เป็นเกียรติยศเถิด กษัตริย์ภายหน้าที่จะชนช้างอย่างเราไม่มีอีกแล้ว" พระมหาอุปราชาได้ยิน
ดังนั้น จึงไสช้างนามว่า พลายพัทธกอ เข้าชน เจ้าพระยาไชยานุภาพ เสียหลัก พระมหาอุปราชา
ทรงฟันสมเด็จพระนเรศวรด้วยพระแสงของ้าว แต่สมเด็จพระนเรศวรทรงเบ่ียงหลบทัน จึงฟันถูก
พระมาลาหนังขาด จากน้ันเจ้าพระยาไชยานุภาพ ชนพลายพัทธกอ เสียหลัก สมเด็จพระนเรศวร 
ทรงฟันด้วยพระแสงของ้าวถูกพระมหาอุปราชาเข้าที่อังสะขวา ส้ินพระชนม์อยู่บนคอช้าง ส่วน
สมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงฟันเจ้าเมืองจาปะรีเสียชีวิตเช่นกัน ทหารพม่าเห็นว่าแพ้แน่แล้ว จึงใช้
ปืนระดมยิงใส่สมเด็จพระนเรศวรได้รับบาดเจ็บ ทันใดนั้น ทัพหลวงไทยตามมาช่วยทัน จึงรับทั้ง
สองพระองค์กลับพระนคร พม่าจึงยกทัพกลับกรุงหงสาวดีไป นับแต่นั้นมาก็ไม่มีกองทัพใดกล้ายก
มากลํ้ากรายกรุงศรีอยุธยาอีกเลย 
 
กิจกรรมในวันกองทัพไทย  

กิจกรรมท่ีจะกระทําในวันกองทัพไทย คือ พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล หรือ
ที่นิยมเรียกว่า "สวนสนามสาบานธง" ซ่ึงเป็นพิธีกรรมอันศักด์ิสิทธิ์สําหรับทหารทุกคน และเพ่ือ
เป็นการระลึกถึงวีรกรรมและเป็นการสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย จะมีพิธีวางพวงมาลา
อนุสาวรีย์ทางทหาร เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อนุสาวรีย์ทหารอาสา อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ 
ฯลฯ  

"... ทหาร มีหน้าที่หลักอยู่ที่การปูองกันประเทศ และการธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยของ
ชาติ ไว้ด้วยแสนยานุภาพ นอกจากน้ันยังมีหน้าที่ด้านอ่ืนอีกซ่ึงมีความสําคัญเท่าเทียมกัน คือ การ
บําบัดบรรเทาความทุกข์ยาก และการปฏิบัติพัฒนาให้บังเกิดความเจริญร่มเย็นแก่บ้านเมืองและ
ประชาชน หน้าที่นี้ดูกันอย่างผิวเผินจะเห็นว่าไม่จําเป็นนัก แต่ถ้าพิจารณาดูให้กระจ่างชัดแล้ว จะ
เห็นตามความเป็นจริงว่า ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศน้ัน นอกจากจะมีกาลังรบและอาวุธ 
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ค่านิยมกองทัพไทย 
R = Respect หมายถึง  ความจงรักภกัดีและการปฏิบัติตามคําส่ังอย่างเคร่งครัด 
T = Teamwork หมายถึง การปฏิบัติการร่วม 
A = Altruism หมายถึง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
R = Responsibility หมายถึง  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและสังคม 
F = Faith หมายถึง การสร้างนความเช่ือถือและศรัทธา 

 
ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย 
ROYAL THAI ARMED FORCES HEADQUARTERS 

P  PROFESSTIONALISM   ความเป็นทหารอาชีพ 
L  LOYALTY    ความจงรักภกัดี 
C  COURAGE    ความกล้าหาญ 
T  TEAMWORK    การทํางานเป็นทีม 
ทหารอาชีพ ความมุ่งมั่นในการทําดีที่สุดในการปฏิบัติงาน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน ซ่ึงจะ

ก่อให้เกิดความภูมิใจในการทํางาน ประกอบด้วย มีวินัย มุ่งผลสัมฤทธิ์คิดสร้างนวัตกรรม มีความ
เป็นผู้นํา ซ่ือสัตย์ ตรงไปตรงมา 

จงรักภักดี น้อมนําพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคําสัตย์ปฏิญาณเป็นที่ไว้วางใจในงาน
ที่รับมอบปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเท่าเทียม สร้างคุณค่าในงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายท่ีจะเกิดข้ึน ยืนหยัดในส่ิงที่ถูกเปิดเผยในส่ิงที่ผิด 
ยอมรับคําวิจารณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง 

ทํางานเป็นทีม เคารพ รับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้มีการทํางานร่วมกัน 
ส่ือสารอย่างเปิดเผย บูรณาการความคิดเป็นหนึ่งเดียว 
 
อํานาจหน้าท่ี 

 กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่ควบคุม อํานวยการ ส่ังการและกํากับดูแล การ
ดําเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกําลัง การป้องกันราชอาณาจักร และการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการใช้กําลังทหารตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบบผิดชอบ 
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กองทัพไทย. ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คูมือ นายทหารประทวน ........ 

ความรู้เก่ียวกับกระทรวงกลาโหม 
มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคาม

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยจัดให้มีกําลังทหารไว้ เพ่ือการรบหรือการสงคราม เพ่ือปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ือการปราบปรามการกบฏและการจลาจล เพ่ือช่วยการพัฒนาประเทศ
และเพ่ือรักษาประโยชน์ของชาติในประการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด ตลอดจนดําเนินการ
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและ
รักษาความม่ันคงของราชอาณาจักร และรักษาประโยชน์ของชาติด้วยการใช้กําลังทหารเพ่ือ
ปฏิบัติการตามความในวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดเว้นแต่การใช้กําลัง
ทหาร เพ่ือปราบปรามการจลาจลให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ซ่ึงกําหนดโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 

กระทรวงกลาโหม มีส่วนราชการดังนี้ 
1. สํานักงานรัฐมนตรี มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีเป็น

ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
2. สํานักงานปลัดกระทรวง มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงมี

ปลัดกระทรวง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบนอกจากน้ีสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่
เกี่ยวกับราชการส่วนใดส่วนหนึ่งของกระทรวง ซ่ึงมิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนอีกด้วย 

3. กรมราชองครักษ์ มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยราชองครักษ์และกฎหมายว่าด้วย
นายตํารวจราชสํานักมีสมุหราชองครักษ์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

4. หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ มีหน้าที่วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน บังคับบัญชา ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติงานในการถวายอารักขาและถวาย
พระเกียรติ องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งปฏิบัติ
หน้าที่ทางพระราชพิธีตามท่ีได้รับมอบหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพระราชฐาน 
ตลอดจนวางแผน อํานวยการประสานงาน ดําเนินการ และกํากับงานในหน้าที่ของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายปลอดภัยรักษาพระองค์
เป็นผู้รับผิดชอบ 

5. กองทัพไทย มหีน้าท่ีเตรียมกําลังรบและป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบมีส่วนราชการดังนี้ 
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กองทัพไทย. ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คูมือ นายทหารประทวน ........ 

เงื่อนไขภาษา 

 
เงื่อนไขภาษา หมายถึง เงื่อนไขที่โจทยใหมาอาจจะเปนภาษาลวนๆ  หรือเปนตัวเลข

เขามาเกี่ยวของดวยกไ็ด และใหผูเขาสอบพิจารณาขอมูลจากขอสรุปวาถูกตองหรือไมจาก

เงื่อนไขที่ใหมาขางตน 

 
ตัวอยางเงื่อนไขภาษา 
 

คําส่ัง คําถามในแตละขอมีขอสรุปที่ 1 และขอสรุปที่ 2  ใหพิจารณาขอสรุปดังกลาว

โดยอาศัยเงื่อนไขจากที่โจทยกําหนดใหมา  และใหตอบดังน้ี 
ตอบ 1 ถามีขอสรุปเปนจริงทั้งสองขอ 
ตอบ 2 ถามีขอสรุปไมเปนจริงทั้งสองขอ 

ตอบ 3 ถาขอสรุปทั้งสองขอไมสามารถสรุปไดแนชัดวาเปนจริงหรือไมตาม 
เงื่อนไขที่ใหมา 

ตอบ 4 ถาขอสรุปทั้งสองขอ สรุปไดไมตรงกัน 
 

เงื่อนไขที่ 1 
- สุรัตน พรศรี และชมอย เปนเพื่อนรวมหองกัน 
- คนทั้งสามคน มีอาชีพ กฬีา ดาราที่ชื่นชอบและเจ็บไขไดปวยไมเหมือนกัน 
- ดาราที่ชื่นชอบและอาชีพของแตละคนจะมีพยัญชนะหนาเหมือนกับพยัญชนะตัว

หนาของชื่อของเขา 
- ดาราที่เขาชอบคือ สกาวใจ พัชราภา และ ชลลดา 
- อาชีพของเขาคือ สถาปนิก  พิมพงาน ชาวสวน 
- อาการเจ็บปวยของพวกเขาคือ ปวดหัว ปวดทอง กระเพาะ 
- กีฬาที่เขาชอบคือ วายนํ้า เทนนิส ปงปอง 
- ชมอยเปนโรคกระเพาะและชอบเลนปงปอง 

ขอ 1  ขอสรุปที่ 1 สุรัตน มีอาการปวดหัว 
  ขอสรุปที่ 2 สุรัตนเลนกีฬาวายนํ้า 
ขอ 2  ขอสรุปที่ 1 พรศรี ชอบดาราเหมือนชมอย 
  ขอสรุปที่ 2  สุรัตนเลนกีฬาเทนนิส 
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กองทัพไทย. ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คูมือ นายทหารประทวน ........ 

แบบทดสอบเรื่อง  การเรียงลําดับขอความและเขียนประโยค 
ใหถูกตองตามหลักภาษา 

คําสั่ง  จงพิจารณาคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ด 
1. ขอความตอไปน้ีควรจัดเรียงลําดับตามขอใดจึงจะไดความสมบูรณ 

(1) ดอกแตงโมออนรวมกับผักอ่ืนๆ นํามาแกงเลียง 

(2) ยอดแตงโมออนคนมักเก็บมาตมกับกะทจ้ิิมนํ้าพริกกิน 

(3) ผลออนเขาก็เอามาแกงสมใชเน้ือทั้งเมล็ดอรอยมาก 

(4) ผลแกน้ันใชรับประทาน  เน้ือหวานเย็น  ชุมคอชื่นใจดี 

1.  (1) – (2) – (3) – (4)     
2.  (1) – (3) – (4) – (2) 
3.  (2) – (1) – (3) – (4)     
4.  (2) – (3) – (4) – (1) 
 

2. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1)  ดังหลักฐานภาพแกะสลักบนแผนหินที่ปราสาทนครธมกัมพูชา 
(2)  การนําวัวควายมาใชแรงงานเกิดขึ้นไมนอยกวาหาพันปมาแลว 
(3)  หากไมมีวัวควายมาลากไถ  ก็คงจะไมมีใครคิดถึงการใชแรงงานอ่ืนๆ 
(4)  การใชแรงงานวัวควายจึงเปนจุดเปลี่ยนของพัฒนาการดานแรงงาน 
1.  (4) – (3) – (2) – (1)     
2.  (1) – (2) – (4) – (3) 
3.  (2) – (1) – (3) – (4)     
4.  (3) – (2) – (1) – (4) 
 

3. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1) กําแพงทั่วไปที่ใชปองกันเสยีงมักเปนกําแพงคอนกรีตสูง 12 ฟุต 

(2) ทางดวนจะตองสรางกําแพงปองกันเสียงที่มีความดังมากกวา 67 เดซิเบลขึ้นไป 

(3) เพราะเม่ือเสียงผานขึ้นไปถงึยอดกําแพง  มักจะกระทบขอบและกระจายตัวออกเปนเสียงดัง

ขามกําแพงไปได 

(4) แตแมจะสรางกําแพงสูงอยางน้ัน  กําแพงก็จะปองกันเสียงไดเพียง 10 เดซิเบล 

1.  (1) – (2) – (3) – (4)     
2.  (1) – (3) – (4) – (2) 
3.  (2) – (3) – (1) – (4)    



หนา 10 
 

 

กองทัพไทย. ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คูมือ นายทหารประทวน ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


