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'บิ๊กแก้ว'นำผบ.เหล่าทัพจัดกิจกรรมวันกองทัพไทย 

 
   18 ม.ค. 64 - ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) 
เป็นประธานงานกองทัพไทย ประจำปี 2564 โดยมี พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ      
พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจงยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
และ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก 

โดยมีกิจกรรมสำคัญพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่กองบัญชาการ
กองทัพไทย พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็น
มหาราช 9 พระองค์ พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทยสำหรับการจัดงานวันนี้เพ่ือรำลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ 
ตลอดจนเหล่าบรรพบุรุษของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญสละเลือดเนื้อและชีวิตเพ่ือปกป้องรักษาผืน
แผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกมาจนถึงทุกวันนี้เวลาเดียวกัน ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้ว
แท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีทางศาสนา เนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี 2564 โดยนิมนต์
พระสงฆ์จากวัดโสมนัสราชวรวิหารมาประกอบพิธีจำนวน10รูปทั้งนี้ก่อนเข้าสู่พิธีทางศาสนา  

ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมประกอบพิธีสักการะพระชัยมงคลภูมิ และ
พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 
จากนั้นจึงกระทำพิธีสงฆ์ ณ ห้องรับรอง 221 อาคาร 2 ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพบกสำหรับปีนี้เนื่องจาก 
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เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 วันกองทัพไทย และวันกองทัพบก จะไม่มีพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพลส่วนรวมเหมือนเช่นทุกปี แต่ยังมีการสวนสนามสาบานตนต่อธงชัยเฉลิมพลโดยแยกย่อยขอแต่
ละหน่วยท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกองทัพและสถาบันพระมหากษัตริย์  
รวมถึงการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และความเคลื่อนไหวให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 
ทั้งนี้ทหารยังคงยึดมั่นใน คำสัตย์ปฏิญาณ ที่ได้ลั่นวาจาไว้ ในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 
ธงนำทัพของหน่วยทหาร ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้ ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน
กษัตริย์ และ องค์จอมทัพไทย ที่ระบุว่า "ข้าพระพุทธเจ้าจักยอมตาย เพ่ือเทิดทูน และ รักษาไว้ ซึ่งพระบรมเด
ชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัย ต่อใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท ตราบชีวิตจะหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข". 
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ผบ.ทสส. นำเหล่าทัพวางพวงมาลา "วันกองทัพไทย" 

 
ผบ.ทสส. นำเหล่าทัพ น้อมรำลึกบูรพกษัตริย์-บรรพบุรุษ พร้อมแยกหน่วยสวนสนามปฏิญาณตนธงชัย

เฉลิมพล ท่ามกลางกระแสปฏิรูปกองทัพ-สถาบัน-โควิดฯ ขณะที่ “บิ๊กบี”้ แยกตัวทำพิธีวันกองทัพบกท่ีบก.ทบ. 
ปรับรูปแบบจัดกิจกรรมรับเมื่อวันที่ 18 ม.ค. เวลา 06.30 น. ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ถ.แจ้ง
วัฒนะ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธานงานวันกองทัพไทย 
ประจำป ี2564 โดยมีการจัดกิจกรรมสำคัญ อาทิ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 จากนั้นเวลา 07.00 น. พล.อ.เฉลิมพลเป็นประธานพิธี
บวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 9 พระองค์ และวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณ
นักรบไทยที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 
 

โดยมี พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้
บัญชาการทหารอากาศ  (ผบ.ทอ.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจงยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ
ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เข้าร่วม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ตลอดจนเหล่าบรรพบุรุษของไทยที่ได้สร้างวีรกรรม 
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อันกล้าหาญสละเลือดเนื้อและชีวิตปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกมาจนถึงทุกวันนี้  
ขณะที่วันเดียวกันนี้เวลา 08.00 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถนนราชดำเนิน พล.อ.ณรงค์พันธ์ 
จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานงานวันกองทัพบก ประจำปี 2564 โดยมีพิธีสักการะ
พระชัยมงคลภูมิ และพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณลานด้านหน้า               
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จากนั้นเป็นพิธีสงฆ ์ 
 
ทั้งนี้ พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า วันที่ 18 ม.ค.ของทุกปี เป็นวันสำคัญของทหารทุก
เหล่าทัพที่ต่างร่วมจิตน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงได้รับชัยชนะจาก
การกระทำยุทธหัตถี คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติให้วันดังกล่าวเป็นวันกองทัพไทยและกองทัพบก แต่
เนื่องจากกองทัพบกจะต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงได้งด
กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก คงไว้เฉพาะพิธีบำเพ็ญกุศล โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีและมี
มาตรการป้องกันตามท่ีศบค.กำหนดทุกประการ  
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปีนี้เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้งานวันกองทัพไทย และวัน
กองทัพบกประจำปี 2564 ไม่มีพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลในพ้ืนที่ส่วนกลางเหมือนเช่นทุก
ปี แต่ยังมีพิธีสวนสนามสาบานตนต่อธงชัยเฉลิมพลโดยแยกย่อยของแต่ละหน่วยในพ้ืนที่ของตนเอง ท่ามกลาง
กระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกองทัพและสถาบัน รวมถึงความเคลื่อนไหวให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 ทั้งนี้ ทหารยังคงยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณท่ีได้ลั่นวาจาไว้ในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนต่อธงชัย
เฉลิมพลที่เป็นธงนำทัพของหน่วยทหารที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ถือเป็นสัญลักษณ์ของ
สถาบันและองค์จอมทัพไทย.  
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ผบ.ทสส. นำเหล่าทัพ วางพวงมาลา วันกองทัพไทย 

 
 

ผบ.ทสส. นำเหล่าทัพ วางพวงมาลา วันกองทัพไทย 
ผบ.ทสส. นำเหล่าทัพ วางพวงมาลา วันกองทัพไทย พร้อมแยกหน่วยสวนสนาม ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 
ท่ามกลางกระแสปฏิรูปกองทัพ-สถาบันพระมหากษัติย์ และ ‘โควิด-19’ 

วันนี้ 18 ม.ค.ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติพล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสดุ (ผบ.ทสส.) 
เป็นประธานงานกองทัพไทย ประจำปี 2564 โดยมี พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิ
วรรณ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจงยอดสุข ผบ.ตร. และ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก 
โดยมีกิจกรรมสำคัญพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่กองบัญชาการกองทัพ
ไทย พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่5 พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 
9 พระองค์ พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย 
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สำหรับการจัดงานวันนี้เพ่ือรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีร
กษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพบุรุษของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญสละ
เลือดเนื้อและชีวิตเพ่ือปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกมาจนถึงทุกวันนี้ เวลาเดียวกันที่ กองบัญชาการ
กองทัพบก พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีทางศาสนา เนื่องในวัน
กองทัพบก ประจำปี 2564 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโสมนัสราชวรวิหาร มาประกอบพิธี จำนวน 10 รูป 
ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่พิธีทางศาสนา ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมประกอบพิธีสักการะ
พระชัยมงคลภูมิ และพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมรา
ชานุสาวรีย์ รัชกาลที่  5 จากนั้นจึงกระทำพิธีสงฆ์ ณ ห้องรับรอง 221 อาคาร 2 ชั้น 2 กองบัญชาการ
กองทัพบก  สำหรับปีนี้เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 วันกองทัพไทย และวันกองทัพบก จะไม่
มีพิธีสวนสนามและปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพลส่วนรวมเหมือนเช่นทุกปี แต่ยังมีการสวนสนามสาบานตนต่อ
ธงชัยเฉลิมพลโดยแยกย่อยของแต่ละหน่วยท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกองทัพและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมถึงการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และความเคลื่อนไหวให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112ทั้งนี้ทหารยังคง ยึดมั่นใน คำสัตย์ปฏิญาณ ที่ได้ลั่นวาจาไว้ ในพิธีสวนสนามและปฏิญานตนต่อ
ธงชัยเฉลิมพล ธงนำทัพของหน่วยทหาร ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้ ที่ถือเป็นสัญลักษณ์
ของสถาบันกษัตริย์ และ องค์จอมทัพไทย ที่ระบุว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าจักยอมตาย เพ่ือเทิดทูน และ รักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า 
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัย ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ตราบชีวิตจะหาไม่ 
ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


