ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ข้อมูลและภาพประกอบจากกระปุก ดอทคอม มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
สาหรับ วันทีร่ ะลึกทหารอาสาสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ประจาปี
2552 ซึง่ ตรงกับวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหน่วยงานซึ่ง
รับผิดชอบในการจัดงานวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้
กาหนดให้มีการจัดพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาบริเวณ
ท้องสนามหลวง ของผูแ้ ทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ
ผูช้ ่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ตลอดจนทายาททหารอาสาสงคราม
โลกครั้งที่ 1 และตัวแทนเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
และในเวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกพิจิตร กุลละ
วณิชย์ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ
ประวัติสงครามโลกครั้งที่ 1 ให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงาน
ด้วย
ขึน้ ชือ่ ว่า "สงคราม" ไม่มใี ครอยากให้เกิดขึน้
เพราะไม่ว่าจะเป็นผูแ้ พ้ หรือผูช้ นะ ก็ลว้ นแล้วแต่นามา
ซึ่งความสูญเสีย!!
สงครามที่ถกู บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ ที่มวลมนุษยชาติต้องจดจา หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พน้ สงครามโลก
ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นสงครามที่มีคนไทยเข้าไปร่วมด้วย โดยเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2457 ตรงกับรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 อันมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างออสเตรียกับเซอร์เบีย
โดยคู่กรณีสงครามแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเยอรมนี มีพันธมิตรผูห้ นุนหลังประกอบด้วย ออสเตรีย ฮังการี
บัลแกเรีย และตุรกี และฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งประกอบด้วย รัสเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ
รวม 25 ประเทศ

เมื่อสงครามอุบัติขึ้น ได้ขยายขอบเขตไปตามภูมิภาคต่าง ๆ จนมาถึงทวีปเอเชีย โดยประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศ
สงครามกับเยอรมนี สาหรับประเทศไทยซึง่ ในขณะนั้นมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์ประมุข พระองค์มิได้ทรงนิ่งนอนพระทัย มีพระบรมราชวินิจฉัย
ด้วยพระปรีชาญาณ ทรงตัดสินพระทัยร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตร (ประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนี) โดยทรงลง
พระปรมาภิไธยในประกาศสงคราม เมื่อเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2460
หลังจากทีป่ ระเทศไทยตัดสินใจเข้าร่วมสงครามแล้ว กระทรวงกลาโหมได้ประกาศรับสมัครทหารอาสา โดย
ในขัน้ ต้นได้คดั เลือกไว้จานวน 1,385 คน จากนั้นมีการอบรมและทดสอบ เหลือกาลังปฏิบัติการ 1,284 นาย จัดเป็น
กองทหารอาสา โดยมี พันเอก พระยาเฉลิมอากาศ หรือ สุณี สุวรรณประทีป เป็นผูบ้ ังคับการ
กองทหารอาสาของไทยในครั้งนั้น แบ่งออกเป็น 3 หน่วยด้วยกัน คือ กองทหารบกรถยนต์ กองบิน
ทหารบก และกองพยาบาล โดยทหารอาสาทั้งหมดนี้ได้กระทาพิธีสาบานตนต่อธงไชยเฉลิมพล ณ บริเวณหน้าวัง
สราญรมย์ และในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2461 กองทหารอาสาได้ออกเดินทางจากท่าราชวรดิฐ โดยเรือกล้าทะเล
และเรือศรีสมุทรเพื่อไปขึ้นเรือเอมไพร์ ซึ่งประเทศฝรั่งเศสส่งมารับที่เกาะสีชัง เพื่อเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ ลังกา สุ
เอซ ถึงเมืองมาร์แซลล์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2461 หลังจากนั้นได้เดินทางไปเข้าทีต่ ั้งเพื่อรับ
การฝึกก่อนส่งตัวเข้าปฏิบัติการรบในสมรภูมิ
ทหารอาสาของไทย โดยเฉพาะกอง
ทหารบกรถยนต์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติการ
รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารฝรั่งเศสอย่างกล้า
หาญ และได้รับคาชมเชยอย่างมาก นอกจากนี้
ตลอดระยะเวลาที่กองทหารอาสาของไทยพักอยู่
ในตาบลต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศส ก็เป็นที่รักใคร่
ชื่นชมของราษฎรในพื้นที่ จากการแสดงน้าใจ
ไมตรีให้การช่วยเหลือในเรือ่ งต่าง ๆ กับ
ประชาชนอยูเ่ สมอ ๆ
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 เกิดขึน้ ยืดเยือ้
ยาวนานถึง 4 ปี จนกระทัง่ ในวันที่ 6
พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 เยอรมนีได้ตดิ ต่อฝ่าย
สัมพันธมิตรขอเจรจาสงบศึก โดยทัง้ สองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาสงบศึกบนรถไฟ ณ เมืองคองเปียน ประเทศฝรัง่ เศส
เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ 2461 วันสาคัญวันนีข้ องทุกปีจงึ ถูกกาหนดให้เป็น "วันทีร่ ะลึกทหารอาสาสงครามโลก
ครัง้ ที่ 1"
หลังสงครามยุติลง การเฉลิมฉลองชัยชนะเกิดขึ้นในหลายประเทศ สาหรับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกระทาพิธีปฐมกรรมในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2461 มีการชุมนุม
ทหารที่สนามหลวง ส่วนฝ่ายสัมพันธมิตรได้กระทาพิธีสวนสนามฉลองชัยชนะที่บริเวณลานประตูชัย กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 โดยกองทหารบกรถยนต์ของไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมเดินใน
ขบวนสวนสนามฉลองชัยชนะ รวมทั้งยังได้เข้าร่วมเดินสวนสนามฉลองชัยชนะที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันที่
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 และที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในวันที่ 22 กรกฎาคม ปีเดียวกัน อีกด้วย

การเดินทางกลับสูม่ าตุภูมิของวีรบุรุษทหารอาสาไทยเป็นไปอย่างอบอุ่นและ สมเกียรติ โดยเดิน
ทางออกจากท่าเรือมาร์แซลล์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2462 มาถึงประเทศไทยในวันที่ 21
กันยายน ปีเดียวกัน เมื่อกองทหารบกรถยนต์เดินทางมาถึงท่าราชวรดิฐมีพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ทหาร พล
เรือน ทูตานุทูต และประชาชน มาให้การต้อนรับเป็นจานวนมาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ทรงกล่าวต้อนรับกองทหารอาสาเสร็จแล้วทรงผูก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี พระราชทานแก่ธงไชยเฉลิมพล และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
ต่าง ๆ แก่ทหารอาสาทุกนาย
นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนุสาวรียท์ หารอาสาสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ที่บริเวณด้าน
ตะวันตกเฉียงเหนือของสนามหลวง เพือ่ เป็นอนุสรณ์สถาน ระลึกถึงเกียรติประวัติของทหารอาสาไทยที่อาสาไปร่วม
ปฏิบัติการรบในทวีปยุโรป รวมทั้งเป็นที่บรรจุอัฐิของทหารหาญที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติการรบในสงครามโลกครั้งที่ 1
จานวน 19 คน โดยมีพิธีบรรจุอัฐิ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2462 ซึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดาเนินทรงวาง
พวงมาลาคารวะดวงวิญญาณของทหารกล้าด้วยพระองค์เอง
ในบรรดาทหารอาสาสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ของประเทศ
ไทย ร้อยตรียอด สังข์รงุ่ เรือง คือ ทหารอาสาคนสุดท้ายทีม่ อี ายุ
ยืนยาวทีส่ ุด เสียชีวติ ลงเมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยมี
อายุ 104 ปี เมื่อครั้งเป็นทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ถกู
ส่งไปร่วมรบกับกองทัพสัมพันธมิตร สังกัดหน่วยช่างอากาศของ
กองทัพฝรั่งเศส เมื่อสงครามยุติลงจึงเดินทางกลับประเทศไทย
และได้รับพระราชทานเหรียญทีร่ ะลึกสงครามยุโรปจาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากนั้นในปี พ.ศ. 2542 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เลอ ลีเจียน เดอ ฮอร์นเนอร์ จากเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศส ประจาประเทศไทย หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ
พระราชทานยศ ร้อยตรี เป็นกรณีพิเศษให้แก่ นายยอด ในฐานะที่ได้สร้างชื่อ เสียงให้กับประเทศชาติ
การตัดสินใจเข้าร่วมรบในฝ่ายสัมพันธมิตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติหลายประการด้วยกัน อาทิ ทาให้ประเทศต่าง ๆ ในโลก โดยเฉพาะชาติสมั พันธมิตร ยุโรป
และอเมริกาได้รู้จักประเทศไทย เนื่องจากทหารอาสาของประเทศไทยที่เข้าร่วมรบได้สร้างชื่อเสียง ไม่วา่ จะเป็นเรื่อง
ของความมีวินยั ความกล้าหาญ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี สร้างความประทับใจแก่บรรดาชาติพันธมิตร
นอกจากนี้ยังส่งผลให้ชาติต่าง ๆ ในยุโรป 13 ประเทศ ที่เคยทาสัญญาผูกมัดประเทศไทย ยอมแก้ไขสัญญาที่
ทาไว้เดิม โดยเฉพาะการยกเลิกอานาจศาลกงสุล โดยให้ชาวต่างประเทศที่กระทาผิดในประเทศไทยมาขึ้นศาลไทย และ
ยังได้อิสรภาพที่จะกาหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร ตลอดจนการทีป่ ระเทศไทยได้มโี อกาสเข้าร่วมลงนามในสนธิสญั ญา
สันติภาพทีก่ รุงปารีส และได้รบั เชิญให้เข้าร่วมก่อตัง้ องค์การสันนิบาตชาติอกี ด้วย
วีรกรรมของทหารอาสาไทย ความกล้าหาญและความเป็นนักสู้ ได้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ
เสริมสร้างเกียรติภูมิและยังประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติอย่างมหาศาล

