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	 ในตอนค่ำของวันที่	 ๒๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๓	 ผมได้มีโอกาส		

ดูข่าวในพระราชสำนักจากโทรทัศน์ว่า	 กองทัพเรือได้จัดทำโครงการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๘๔	พรรษา	วนัที	่๕	ธนัวาคม	๒๕๕๔		

เปน็โครงการจดัหาเรอืตรวจการณไ์กลฝัง่	 ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	

ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มให	้ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	 ฯ	

สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็พระราชดำเนนิแทนพระองค	์ในพธิวีางกระดกูง	ู

เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง	 ณ	 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช	 กรมอู่ทหารเรือ	

อำเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	

	 ข่าวดังกล่าวทำให้ผมซึ่งเป็นทหารเรือคนหนึ่ง	รู้สึกภาคภูมิใจกับ

โครงการดังกล่าว	 และรู้สึกเหมือนว่าได้มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหา-	

กรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อกองทัพเรือ	 ผมจึงได้ย้อนนึกไปถึง

หนังสือเล่มหนึ่ง	 ซึ่งผมเคยได้รับจากอดีตผู้บังคับบัญชาของผมท่านหนึ่ง	

นั่นคือหนังสือ	 “จอมทัพไทย	 กับ	 ราชนาวี”	 ซึ่งผมเคยอ่านและจำได้ว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในฐานะองค์จอมทัพไทยได้มี 		

พระมหากรุณาธิคุณต่อราชนาวีไทย	 และมีพระเมตตาต่อทหารเรือ		

ตลอดเวลาของการครองราชสมบัติจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า	 ๖๐	 ปี	

ทำให้ผมต้องกลับไปหยิบหนังสือเล่มนั้นมาอ่านโดยละเอียดอีกครั้ง	 และ

เมื่ออ่านแล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องขอนำส่วนหนึ่งของพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระองคท์า่นทีม่ตีอ่พวกเราชาวทหารเรอืมาถา่ยทอดลงในบทความนี	้

เพื่อให้ผู้อ่านได้มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกับผมด้วยดังนี้	

	 ย้อนกลับไปเมื่อวันที่	 ๒๔	 มีนาคม	 ๒๔๙๓	 พระบาทสมเด็จ		

พระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เสด็จพระราชดำเนินกลับจาก		

ทวีปยุโรป	 นิวัตพระนครโดยเรือหลวงศรีอยุธยา	 และกองทัพเรือได้		

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องยศ	จอมพลเรือ	ณ	ห้องโถงนายทหาร	

เรอืหลวงศรอียธุยา	 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงรบัแลว้มพีระราชดำรสัตอบ	

มีความตอนหนึ่งว่า	 “ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นบรรดาเหล่าทหารเรือ

พระมหากรุณาธิคุณของจอมทัพไทยต่อราชนาวี
นาวาเอกจุมพลลุมพิกานนท์

	 ร.ล.ศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่ง กำลังแล่น
ผ่านสะพานพระพุทธยอดฟ้า 

	 หนังสือจอมทัพไทย กับ ราชนาวี 
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ทั้งหลายได้พร้อมใจนำเครื่องยศจอมพลเรือมาให้	และอวยพรให้ข้าพเจ้า

ในโอกาสที่กลับสู่พระนครในวันนี้	 ข้าพเจ้าขอรับด้วยความขอบใจ			

และจะรักษาเกียรติศักดิ์นี้ด้วยดีอยู่เสมอ”	

	 นับตั้งแต่วันนั้นพระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ		

อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อกองทัพเรือ	 ดังที่ได้มีพระราชดำรัสไว้ใน

ครั้งนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งผมขอนำมาถ่ายทอดเฉพาะเพียง

บางส่วนที่บันทึกไว้ในหนังสือจอมทัพไทยกับราชนาวี	 ตามลำดับ

เหตุการณ์	ดังนี้	

	 ระหว่างวันที่	๒๐	–	๒๒	พฤศจิกายน	๒๔๙๗	พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจพลสวนสนามทางเรือ	 และ

ทอดพระเนตรการฝึกการยกพลขึ้นบก	 ณ	 หาดบางแสน	 จังหวัดชลบุรี			

ในวันกองทัพเรือ	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 พฤศจิกายน	 ๒๔๙๗	 โดยกองทัพเรือ		

จัดเรือหลวงแม่กลองถวายเป็นเรือพระที่นั่ง	 และจัดเรือหลวงเกียรตินที	

ถวายเป็นเรือที่ประทับแรม	

	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 มิถุนายน	 ๒๕๐๒	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

พระราชทานเพลง	“มาร์ชราชนาวิกโยธิน”	แก่ทหารนาวิกโยธิน	

	 ระหวา่งวนัที	่๒	-	๖	มถินุายน	๒๕๐๔		พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	พร้อมด้วย	สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ	 และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 เสด็จฯ	 ประพาสทางทะเลเป็น		

ครั้งแรก	 โดยกองทัพเรือจัดเรือหลวงจันทร	 ถวายเป็นเรือพระที่นั่ง

เสดจ็ฯ	 ประพาสในเส้นทาง	 ท่าราชวรดิฐ	 หัวหิน	 เกาะสัตกูด			

เกาะนมสาว	หัวหิน	กรมสรรพาวุธ	บางนา	

	 ระหว่างวันที่	 ๒๒	 –	 ๒๔	 มกราคม	 ๒๕๐๕	 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	พร้อมด้วย	

พระเจ้ากรุงเดนมาร์ก	 และสมเด็จพระราชินีอินกริด	 เสด็จฯ	 ประพาส

ทางทะเล	 โดยกองทัพเรือจัดเรือหลวงจันทรถวายเป็นเรือพระที่นั่ง			

ในเส้นทาง	 เกาะสีชัง	 เกาะคราม	 เกาะเสม็ด	 เกาะจวง	 เกาะไผ่	

สมุทรปราการ	

	 ระหว่างวันที่	 ๒๒	 –	 ๒๕	 เมษายน	 ๒๕๐๕	 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	พร้อมด้วย	

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์	 เสด็จฯ	 ประพาสเกาะต่าง	 ๆ	 ใน

อา่วไทย	โดยกองทพัเรอืจดัเรอืหลวงจนัทรถวายเปน็เรอืพระทีน่ัง่	ในเสน้ทาง	

 ร.ล.แมก่ลอง ซึง่เปน็เรอืพระทีน่ัง่ แลน่จากสนัดอน 
ปากน้ำเจ้าพระยา ส่งเสด็จฯ ณ ท่าราชวรดิฐ 

ร.ล.จันทร เรือพระที่นั่ง 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย
สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอทัง้สองพระองค ์ เสดจ็ประพาส 
เกาะต่าง ๆ  
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พระราชวังไกลกังวล	หัวหิน	 เกาะสัตกูด	 เกาะพงัน	 เกาะสมุย	 หมู่เกาะ

อ่างทอง	เกาะเต่า	พระราชวังไกลกังวล	หัวหิน	

	 วันที่	 ๒๘	 มีนาคม	 ๒๕๐๖	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			

ทรงนำเจ้ามหาชีวิตแห่งราชอาณาจักรลาว	 เยี่ยมกิจการกรมนาวิกโยธิน	

ทอดพระเนตรการฝึกการยกพลขึ้นบกของทหารนาวิกโยธิน	 	

	 วันที่	 ๑๓	 มกราคม	 ๒๕๐๘	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ได้เสด็จพระราชดำเนิน

อ่าวเตยงาม	 หน้ากองบัญชาการ	 กรมนาวิกโยธิน	 ทอดพระเนตร

พระอาทิตย์ตก	 พร้อมกับข้าราชการในกรมนาวิกโยธินและครอบครัว

ที่มารับเสด็จ	

	 วันที่	 ๑๙	 เมษายน	 ๒๕๐๙	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			

ทรงเรือใบประเภทโอเค	ขนาด	๑๓	ฟุต	 	ชื่อเวคา	 เสด็จพระราชดำเนิน

จากพระราชวงัไกลกงัวล	 หวัหนิ	 ขา้มอา่วไปยงัอา่วเตยงาม	 อำเภอสตัหบี	

จังหวัดชลบุรี	 ด้วยพระองค์เองพระองค์เดียว	 ใช้เวลา	 ๑๗	 ชั่วโมงเต็ม	

และได้ทรงนำ	 ธง	 “ราชนาวิกโยธิน”	 ซึ่งทรงนำมาด้วย	 ปักเหนือยอด

ก้อนหินใหญ่	 ณ	 หาดเตยงาม	 หน้ากองบัญชาการ	 กรมนาวิกโยธิน			

ในขณะที่ทรงชุดทหารนาวิกโยธินเป็นครั้งแรก	 โดยมีวงดนตรีบรรเลง

เพลงพระราชนิพนธ์		“มาร์ชราชนาวิกโยธิน”	ถวาย	

	 วันที่	 ๑๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๑๐	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ที่

พระองค์ได้มีพระราชดำริให้กองทัพเรือต่อเรือตรวจการณ์ขึ้นใช้เอง			

ในครั้งนั้นได้มีพระราชดำรัสที่สำคัญตอนหนึ่งว่า	 “บรรดาเรือรบที่ใช้ใน

ราชการ	 เป็นเรือที่สั่งทำจากต่างประเทศ	 การที่ราชการกองทัพเรือ

สามารถเริ่มการต่อเรือยนต์รักษาฝั่งขึ้นใช้ในราชการได้เช่นนี้	จึงควรเป็น

ที่น่ายินดี	 และน่าสนับสนุนอย่างยิ่ง	 นับว่าเป็นความเจริญก้าวหน้า

ของกองทัพเรือ	

	 วันที่	 ๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๑๑	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดำเนิน		

ไปทรงเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือยนต์รักษาฝั่ง	 “ต.๙๑”	 ลงน้ำ	 ณ			

กรมอูท่หารเรอื	 จงัหวดัธนบรุ	ี โดยสมเดจ็พระนางเจา้ฯ	 พระบรมราชนินีาถ	

ทรงประกอบพิธีปล่อยเรือ	ต.๙๑	ลงน้ำ	

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลอง
พระองค์ชุดสนามทหารนาวิกโยธิน เสด็จนำธง 
“ราชนาวิกโยธิน” มาปักไว้เหนือก้อนหินใหญ่
บนชายหาดกลางอ่าวเตยงาม 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ  
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราชดำเนนิ   
ไปทรงเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือยนต์รักษาฝั่ง 
“ต.๙๑” ลงน้ำ 
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	 วันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๑๒	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เสด็จ

พระราชดำเนินในการทดลองตรวจสอบสมรรถนะ	เรือ	ต.๙๑	ณ	บริเวณ

ทะเล	เสน้ทางพระราชวงัไกลกงัวล	กบัเขาสามรอ้ยยอด	โดยพระองคท์า่น	

ได้พระราชทานข้อคิดและคำแนะนำต่าง	 ๆ	 แก่เจ้าหน้าที่ทหารเรือที่

เกี่ยวข้องกับการต่อเรือลำนี้	

	 อนึ่ง	พระราชดำริที่ให้กองทัพเรือต่อเรือยนต์รักษาฝั่งในครั้งนั้น	

ทำให้กองทัพเรือได้พัฒนาการต่อเรือชุดดังกล่าวต่อเนื่องจนถึงเรือ	 ต.๙๙				

และพฒันาตอ่เนือ่งมาทำการตอ่เรอืในชดุเรอื	ต.๙๙๑	 ในโอกาสมหามงคล	

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา	 ๘๐	 พรรษา			

ในวันที่	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๐	 จนล่าสุดได้พัฒนาขีดความสามารถในการ

ตอ่เรอืในโครงการจดัหาเรอืตรวจการณไ์กลฝัง่ดงัทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นตอนตน้แลว้	

	 ระหวา่งวนัที	่๑	–	๒	สงิหาคม	๒๕๑๒	พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	

พร้อมด้วย	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 ฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร			

เสดจ็พระราชดำเนนิไปทอดพระเนตรการฝกึ	“ทกัษณิ	๑๒”	ของกองทพัเรอื	

ณ	 จังหวัดนราธิวาส	 ทรงร่วมการฝึกโดยทรงชุดฝึกทหารนาวิกโยธิน

ประทับบนยานสะเทินน้ำสะเทินบก	 LVT	 –	 ๔	 หมายเลข	 ๑๐๑			

เสด็จพระราชดำเนินนำทหารนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกที่หาดบ้านทอน	

จังหวัดนราธิวาส	 เป็นพระองค์แรก	 จากนั้นประทับรถพระที่นั่ง		

ทอดพระเนตรการฝึกของทหารนาวิกโยธินตามเส้นทางที่เข้าโจมตีข้าศึก

สมมุติ	 ด้วยความสนพระทัย	 (พื้นที่ยกพลขึ้นบกดังกล่าว	 ในปัจจุบันคือ		

ที่ตั้งของค่ายจุฬาภรณ์	กรมทหารราบที่	๓	กองพลนาวิกโยธิน)	

	 ระหว่างวันที่	 ๒๖	 -	 ๓๐	 เมษายน	 ๒๕๑๕	 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	พร้อมด้วย	

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์	 เสด็จประพาสหมู่เกาะอ่างทอง

และเกาะสมุย	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 โดยกองทัพเรือจัดเรือหลวงจันทร

ถวายเป็นเรือพระที่นั่ง	

	 ระหว่างวันที่	 ๑๖	 -	 ๒๑	 เมษายน	 ๒๕๑๖	 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	พร้อมด้วย	

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์	 ได้เสด็จประพาสเกาะต่าง	 ๆ	

บริเวณจังหวัดภูเก็ต	 จังหวัดพังงา	 และจังหวัดกระบี่	 เพื่อทรงเยี่ยม

ราษฎร	โดยกองทัพเรือจัดเรือหลวงจันทรถวายเป็นเรือพระที่นั่ง	

 ผลทีไ่ดร้บัจาการตอ่เรอืตรวจการณใ์กลฝ้ัง่ 
“ต.๙๑” สืบต่อมา ทำให้กองทัพเรือต่อเรือชุดนี้
เพิ่มขึ้นอีกมาจนถึงเรือ “ต.๙๙” 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ  
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร   
ทรงพระแสงปืน M - 16 ในการฝึกทักษิณ ๑๒ 

พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำบน ร.ล.จันทร 
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	 วันที่	๗	เมษายน	๒๕๑๗	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จ

พระราชดำเนินทรงเจิมเรือหลวงมกุฎราชกุมาร	 ณ	 ท่าเสือซ่อนเล็บ	

โรงเรียนนายเรือ	จังหวัดสมุทรปราการ	

	 วันที่	 ๑๑	 สิงหาคม	 ๒๕๑๗	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 พร้อมด้วย	 สมเด็จ		

พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็พระราชดำเนนิทรงเยีย่ม	

เรือหลวงมกุฎราชกุมาร	 ซึ่งทอดสมอถวายอารักขาอยู่นอกฝั่งด้านหน้า

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์	จังหวัดนราธิวาส	

	 วันที่	 ๑๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๑๘	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมทหารหน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง	

(นปข.)	 ที่สถานีเรือบ้านนาเข	 ตำบลโพนทอง	 อำเภอแพง	 จังหวัด

นครพนม	

	 วันที่	 ๒๘	 สิงหาคม	 ๒๕๑๙	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 พร้อมด้วย	 สมเด็จ		

พระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำเนิน		

ทรงเยีย่มหนว่ยเฉพาะกจินาวกิโยธนิที	่ ๑๘๕	 ทีบ่า้นทอน	 ตำบลโคกเคยีน	

อำเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	

	 วันที่	 ๗	 มิถุนายน	 ๒๕๒๐	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 พร้อมด้วย	 สมเด็จ		

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	

เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ	์ อคัรราชกมุาร	ี เสดจ็พระราชดำเนนิทรงเยีย่ม	

เรือหลวงตองปลิว	 และเสวยพระกระยาหารค่ำบนเรือขณะจอดเรือ

ถวายอารักขา	 ณ	 พระราชวังไกลกังวล	 อำเภอหัวหิน	 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	

	 วันที่	 ๓๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๒๒	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 	 เสด็จพระราชดำเนิน		

ค่ายมหาสุรสิงหนาท	กองพันที่	๗	กรมทหารราบที่	 ๓	หน่วยบัญชาการ

นาวิกโยธิน	 จังหวัดระยอง	 เพื่อทรงประกอบพิธีเปิด	 “พระบวรราชา-		

นุสาวรีย์	สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท”	

	 วันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๒๔	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 	 พร้อมด้วย	 สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำเนิน

ทรงประกอบพิธีเปิดอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า	จังหวัดสมุทรปราการ	

 เสดจ็พระราชดำเนนิไปทีห่วัเรอื ทรงพระสหุรา่ย 
ทรงเจิม และทรงคล้องพวงมาลัยที่หัวเรือ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
คณะนายทหารประจำ ร.ล.ตองปลิว ร่วมฉาย
พระรูปไว้เป็นที่ระลึก 
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	 วันที่	๒๔	กันยายน	๒๕๒๖		พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	พร้อมด้วย	สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอทั้งสองพระองค์	 เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด			

“ค่ายจุฬาภรณ์”	ณ	ตำบลบ้านทอน	อำเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	

	 วันที่	 ๒๔	 พฤษภาคม	 ๒๕๒๘	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 พร้อมด้วย	 สมเด็จ		

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	

พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 และพระเจ้าหลานเธอ	

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร		

การปฏิบัติการทางเรือของกองทัพเรือ	 ในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง			

โดยกองทัพเรือจัดเรือหลวงชลบุรีถวายเป็นเรือพระที่นั่ง	

	 วันที่	 ๓๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๒๘	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดำเนิน		

ทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน	 ที่อ่าวเตยงาม			

กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน	อำเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	

	 วันที่	 ๙	 มกราคม	 ๒๕๓๑	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดำเนิน		

ทรงประกอบพธิมีอบและขึน้ระวางประจำการ	 เรอื	ต.๙๙	ณ	ทา่เทยีบเรอื	

เสือซ่อนเล็บ	โรงเรียนนายเรือ	จังหวัดสมุทรปราการ	

	 วันที่	 ๒๗	 มิถุนายน	 ๒๕๓๒	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ	

และการสาธิตการยกพลขึ้นบก	 ภายใต้รหัส	 “ยุทธการงูเขียวหางไหม้”			

ณ	 หาดหน้าพระราชวังไกลกังวล	 อำเภอหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

ในโอกาสครบรอบ	 ๓๐	 ปี	 ที่ได้พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์			

“มาร์ชราชนาวิกโยธิน”	แก่ทหารนาวิกโยธิน	

	 วันที่	 ๑๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๓๕	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จพระราชดำเนิน		

ทรงเยี่ยมเรือหลวงกระบุรี	 ขณะจอดเรือถวายอารักขา	 ณ	 พระราชวัง

ไกลกังวล	อำเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		

	 วันที่	 ๑๙	 มกราคม	 ๒๕๓๖	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์	 พระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	 ณ	 ปอ้มพระจลุจอมเกลา้	 ฐานทพัเรอืกรงุเทพ		

จังหวัดสมุทรปราการ	

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราชดำเนนิ 
ทรงเปิดอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราชดำเนนิ 
ไปทรงประกอบพิธีมอบและขึ้นระวางประจำการ
เรือ ต.๙๙ ณ ท่าเทียบเรือ เสือซ่อนเล็บ 
โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เสดจ็พระราชดำเนนิ 
ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า 
จังหวัดสมุทรปราการ 
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	 จากข้อมูลที่ผมได้นำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั	 	 ทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้นหนงัสอืจอมทพัไทยกบัราชนาวมีานำเสนอ	

แม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น	 แต่พระราชกรณียกิจดังกล่าว



ได้แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทหารเรือของพระองค์ท่าน


ไม่ว่าในด้านการต่อเรือ
การปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง
ๆ
โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก
 ซึ่งเป็นการประกอบ

กำลงัทัง้จากกำลงัทางเรอืและกำลงันาวกิโยธนิ
 ทรงนำทหารนาวกิโยธนิ


ยกพลขึ้นบกด้วยพระองค์เอง	 นอกจากนี้ยังมีพระราชกรณียกิจอีก

มากมายหลายประการที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อกองทัพเรือ			

ไมว่า่จะเปน็การทีท่รงโปรดใหม้กีารแขง่ขนัเรอืใบประเพณจีติรลดา	–	ราชนาว	ี

พระราชทานคำแนะนำในการยิงสลุตหลวงถวาย	 ในโอกาสที่มี		

การเปลี่ยนเรือถวายอารักขาระหว่างแปรพระราชฐานไปประทับที่

พระราชวังไกลกังวล	 อำเภอหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์				

พระราชทานข้อแนะนำในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรช่วยเหลือ

ประชาชนทีป่ระสบวาตภยั	 การจดัหาเรอืรบไวใ้ชใ้นราชการ	 เชน่	 เรอืดำนำ้	

หรอืแมก้ระทัง่การสรา้งเรอืตรวจการณใ์กลฝ้ัง่เฉลมิพระเกยีรต	ิ ๘๐	 พรรษา	

ชุดเรือ	 ต.๙๙๑	 ที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริ	 โดยได้

พระราชทานขอ้แนะนำเมือ่วนัที	่๑๕	เมษายน	๒๕๔๕	วา่	 เรอืรบขนาดใหญ	่

มีราคาแพง	 และมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูง	 กองทัพเรือจึงควรใช้

เรือที่มีขนาดเหมาะสมและสร้างใช้ได้เอง	 ซึ่งเมื่อสร้างเรือตรวจการณ์

ใกล้ฝั่งชุดเรือ	 ต.๙๑	 ได้แล้ว	 ควรขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้น	 และสร้าง		

เพิ่มเติม	 จากการศึกษาเปรียบเทียบด้านต่าง	 ๆ	 เห็นว่า	 ชุดเรือ	 ต.๙๑			

มีความเหมาะสมที่สุดที่จะนำมาประยุกต์ใช้	 กองทัพเรือจึงได้ออกแบบ

และจัดสร้างเรือชุดเรือ	 ต.๙๙๑	 ขึ้นตามแนวพระราชดำริในการกำหนด

ขนาด	 รูปทรง	 น้ำหนัก	 การใช้เชื้อเพลิง	 รวมทั้งการออกแบบให้มีอายุ

การใช้งานที่ยาวนาน	และมีสมรรถนะสูงสุด	

	 สำหรับเรือ	 ต.๙๙๑	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้เสด็จ

พระราชดำเนินไปทรงวางกระดูกงูเรือ	ณ	กรมอู่ทหารเรือ	 เมื่อวันศุกร์ที่	

๙	 กันยายน	 ๒๕๔๘	 และเมื่อวันจันทร์ที่	 ๓๐	 เมษายน	 ๒๕๕๐			

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ	พระบรมราชนินีาถ	

พร้อมด้วย	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ

พระราชดำเนนิไปทรงเปน็ประธานพธิปีลอ่ยเรอืลงนำ้	ณ	กรมอูท่หารเรอื	

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ  
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงนำทหารนาวิกโยธิน ยกพลขึ้นบก 
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	 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อ

กองทัพเรือ	 ตั้งแต่อดีตย้อนไปเมื่อวันที่	 ๒๔	 มีนาคม	 ๒๔๙๓	 ที่			

พระองค์ท่านได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องยศจอมพลเรือ			

บนเรือหลวงศรีอยุธยา	 จวบถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า	 ๖๐	 ปีแล้วที่

พระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกองทัพเรือมาอย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน	 แม้จะมีพระชนมายุกว่า	 ๘๐	 พรรษา	 ก็ยังทรงเครื่องยศ		

จอมพลเรือด้วยความสง่างามในทุกครั้งที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้กับ

กองทัพเรือ	 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อกองทัพเรืออย่างหาที่สุดมิได้	

และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ดังกล่าว	

กองทัพ เรื อ ได้ จั ดทำโครงการ เฉลิมพระเกี ยรติ เพื่ อน้ อมเกล้ า		

น้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องสืบมา	

ตั้งแต่โครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	 ๕๐	 ปี	 โครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	โครงการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๐	 พรรษา	 วันที่	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๐	

จนถึงโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๗	 รอบ	 ๘๔	 พรรษา			

วันที่	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๔	 ที่กองทัพเรือจัดสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง			

ซึ่งนับว่าเป็นเรือขนาดใหญ่ที่กองทัพเรือจัดสร้างเอง	 โดยยึดแนวทาง

ตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

	 ในช่วงท้ายของบทความที่ผมได้รวบรวมพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ	 มานำเสนอให้ท่าน		

ผู้อ่านได้ทราบและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มี

ต่อกองทัพเรืออย่างอเนกอนันต์หาที่สุดมิได้	 ผมอดไม่ได้ที่จะขอเสนอ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
 เป็นโครงการจัดหาเรือหลวงเพื่อถวายเป็น

พระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 พ่อหลวงของแผ่นดิน


โดยกองทัพเรือจะเป็นศูนย์กลางของความร่วมใจจากการบริจาคเงิน



ในการจัดหาร่วมกันของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ
 เช่นเดียวกับที่

ประชาชนชาวไทยเคยร่วมกันบริจาคเงินในการจัดหาเรือหลวง

พระร่วง
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 รัชกาลที่
 ๖
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เรือหลวงตามโครงการในฝันของผมลำนี้จะเป็นเรือฟริเกตขนาดใหญ่ที่

ถกูกำหนดอยูใ่นแผนโครงสรา้งกำลงัรบตามยทุธศาสตรข์องกองทพัเรอื


เป็นเรือที่จะมาประกอบกำลังเป็นกองเรือเฉพาะกิจที่มีความพร้อม



ในการปฏิบัตกิารทางเรอืทกุมติ
ิ โดยมเีรอืหลวงจกัรนีฤเบศร
 “ผูเ้ปน็ใหญ่

แหง่ราชวงศจ์กัร”ี
 เป็นเรือธง
 โดยจะขอพระราชทานชื่อเรือตาม

ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ
 หมู่เรือ
 และการตั้งชื่อ



เรือหลวง
 พ.ศ.๒๕๒๗
 ว่า
 “เรอืหลวงภมูพิลอดลุยเดช”
 เรอืหลวงลำนี้

จะเปน็เรอืรบแหง่ราชนาวไีทย
 ที่เกิดจากความสามัคคีของคนในชาติ

และจะเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติ
 นับเป็นความฝันอันสูงสุด



ที่ผมอยากเห็นในช่วงชีวิตราชการที่ผมยังเหลืออยู่ในกองทัพเรือ




และในฐานะที่เป็นทหารเรือคนหนึ่งที่สำนึกในพระมหากรณุาธคิณุของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช
อย่างหาที่สุดมิได้



