


• พระประสูติกาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

ทรงเป็น พระเจ้าลูกยาเธอ ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๕ นับล าดับ ราชสกุลวงศ์

เป็นพระองค์ที ่ ๒๘ มีพระนามเดิมว่า "พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์" ประสูติเมื ่อวันที ่ ๑๙ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๔๒๓

• ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนนายเรืออังกฤษ ปี พ .ศ.๒๔๓๙ การศึกษา ในโรงเรียนนายเรือ ของอังกฤษ

ทรงฝึกหัดศึกษา หลับนอน อยู ่ในเรือ ประมาณ ๓-๔ เทอม และทรงสอบความรู ้ จนมีฐานะเป็น 

นักเรียนท าการนายเรือ (Midshipman) และไปฝึกในเรือรบ ประจ ากองเรือต่าง ๆ อีกประมาณ ๑-๒ ปี 

และทรงท าการสอบ เพื่อเป็นนายเรือตรี ต่อจากนั้น ทรงศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยทหารเรือ โรงเรียนปืนใหญ่

และโรงเรียนตอร์ปิโด จนได้เลื่อนยศเป็น เรือเอก

• ทรงส าเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ เสด็จถึงกรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๓ แล้วพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศเป็นนายเรือโท นับว่าเป็นพระราชโอรส

พระองค์แรกที่เป็นนายทหารเรือที่ทรงส าเร็จการศึกษา จากประเทศอังกฤษ 

• ต่อมาทรงได้รับพระราชทานเลื่อนพระอิสริยยศขึ้นเป็น “นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม

หลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์”พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์



กองทัพเรือก าเนิดควบคู่มากับการสร้างอาณาจักรไทย นับตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี หากยาตราทัพไปทางบกก็เรียกว่า ทัพบก 

หากยาตราทัพไปทางเรือเรียกว่า ทัพเรือ ในการยาตราทัพเพื่อท าศึกสงครามภายในอาณาจักรหรือนอกอาณาจักร มีความจ าเป็นต้องใช้เรือ

เป็นพาหนะในการล าเลียงทหาร เครื่องศัสตราวุธ และเสบียงอาหาร ได้สะดวก และรวดเร็วกว่าทางบก จึงนิยมยกทัพไปทางเรือจนสุดทางน้ า

แล้วจึงยกทัพต่อไปทางบก กิจการทหารเรือด าเนินไปเช่นนี้จนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

กองทัพเรือไทย หรือ ราชนาวีไทย (ค าย่อ: ทร.) (Royal Thai Navy) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการทางทหารในทะเล 

ล าน้ า และพื้นท่ีบริเวณชายฝั่งของประเทศไทย กองทัพเรือมีจ านวนก าลังพลประจ าการเป็นล าดับ ๒ (รองจากกองทัพบก) ซึ่งมีเรือปฏิบัติการด้วยเรือรบ

กว่า ๗๔ ล า อากาศยานกว่า ๙๐ เครื่อง และก าลังรบทางบกอีก ๒ กองพล นับเป็นกองทัพเรือท่ีมีความส าคัญในล าดับต้นของภูมิภาคเอเชีย กองทัพเรือ

มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด เป็นหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา 

และอยู่ในสังกัดของกระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือมีพื้นที่ปฏิบัติการหลักในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ตามแนวเขตแดนระหว่างประเทศในทะเลความยาวกว่า ๑,๖๘๐ ไมล์ 

และตามแนวชายฝั่งความยาวกว่า ๑,๕๐๐ ไมล์ หน่วยต่าง ๆ ในสังกัดกองทัพเรือมีลักษณะการจัดโครงสร้างหน่วยที่คล้ายกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

มาก โดยเฉพาะในหน่วยก าลังรบ คือ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ (กบร. กร.) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 

(นสร. กร.) และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.)



• หลังวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือยังประเทศอังกฤษ หลังจากที่ทรงส าเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือ 

และกลับมารับราชการในกรมทหารเรือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กรมทหารเรือ จัดการฝึกสอนวิชาการทหารเรือขึ้น 

โดยเริ่มตั้งโรงเรียนขึ้นครั้งแรกที่บริเวณอู่หลวงใต้วัดระฆัง ตรงข้ามท่าราชวรดิฐ ส าหรับอบรมนายทหารชั้นประทวน หรือฝ่ายช่างกลและเดินเรือ 

• ในปี ๒๔๓๔  ได้ตั้งโรงเรียนนายสิบขึ้น และในปี ๒๔๔๐ จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารเรือขึ้นอีกโรงเรียนหนึ่ง จนถึงปี  ๒๔๔๒ ได้ตั้งโรงเรียนนายเรือขึ้น 

สถานที่ตั้งโรงเรียนนายเรือครั้งแรก อยู่ที่วังนันทอุทยาน (สวนอนันต์) มีนาวาโทไซเดอลิน (Seidelin) เป็นผู้บังคับการโรงเรียนนายเรือคนแรก

• ปี ๒๔๔๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทาน พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ ตั้งแต่

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๔๔๓ เป็นต้นมา



• การก าหนดวันส าคัญกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหมมีเกณฑ์ว่า “เป็นวันที่กองทัพนั้น ๆ ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งในทาง

เกียรติประวัติ หรือเป็นวันที่มีความส าคัญยิ่งทางใดทางหนึ่ง เป็นเกณฑ์”

• กองทัพเรือ ได้ถือเอาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน เป็น “วันกองทัพเรือ” และได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรีก าหนดให้ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน เป็น 

“วันกองทัพเรือ” เนื่องจากการเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ ถือว่า

เป็นเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือที่มีประจักษ์พยานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจน โดยเฉพาะลายพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของ

โรงเรียน ซึ่งนับว่าเป็นวันมงคลฤกษ์ ถือเป็นเกียรติ และความภาคภูมิใจของกองทัพเรือ โรงเรียนนายเรือถือเป็นแหล่งก าเนิดนายทหารเรือไทยที่จะ

เป็นก าลังหลักในการสร้างความเจริญให้แก่กองทัพเรือต่อไป



ยุทธการต่าง ๆ ที่ส าคัญของทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

• ยุทธการสามชัย ปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง ต้นปี พ.ศ. ๒๕๑๖ มีการปฏิบัติการจริง ที่แฝงมาในค าว่า “ฝึก” มีชื่อ

เป็นทางการว่า “การฝึกร่วม ๑๖” เป็นการปราบในพื้นที่ ภาคเหนือบริเวณ รอยต่อ ๓ จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ 

พิษณุโลก และ เลย

• ยุทธการผาภูมิ หลังฝึกร่วม ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ตามแผนยุทธการสามชัย ที่ภูหินร่องกล้าแล้วอย่างได้ผล บก .

ทหารสูงสุด ได้มี ค าสั่งให้มีการฝึกร่วม ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ อีกครั้งหนึ่ง ตามแผนยุทธการผาภูมิ เพื่อปราบปราม

ในพื้นที่ดอยผาจิ ซึ่งเป็น พื้นที่รอยต่อของ เชียงราย และน่าน

• ยุทธการกรุงชิง ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ กองทัพบก พิจารณา เห็นว่า นาวิกโยธิน สามารถปฏิบัติการบนบกได้ดี จึงได้

พิจารณาจัดนาวิกโยธินไปปฏิบัติการปราบปรามใน พื้นที่ กองทัพภาค ๔ ในชื่อ “ฉก.นย. ๒๐๑” หรือ “หน่วย

เฉพาะกิจ ทักษิณ”



• ประเทศไทยเคยมีเรือด าน้ าปี พ.ศ. ๒๔๗๘ กองทัพเรือได้ตกลงสร้างเรือ

ด าน้ าจ านวน ๔ ล า จากอู่ต่อเรือมิตซูบิชิโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย 

ร.ล.มัจฉาณุ ร.ล.วิรุณ ร.ล.สินสมุทร และ ร.ล.พลายชุมพล ซึ่งกองทัพเรือ

ได้รับมอบเรือด าน้ า ๒ ล าแรก คือ ร.ล.มัจฉานุ และ ร.ล.วิรุณ เมื่อวันที่ ๔ 

กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๐ และต่อมากองทัพเรือจึงได้ก าหนดให้วันที่ ๔ 

กันยายนของทุกปีเป็น “วันเรือด าน้ า”

• หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง กองทัพเรือมีการปรับโครงสร้างโดยกระทรวงกลาโหม จากเหตุการกบฏแมนฮัตตัน และได้ลงค าสั่งยุบ

หมวดเรือด าน้ าเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ และกองทัพเรือได้ปลดระวางประจ าการเรือด าน้ าทั้ง ๔ ล า เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๔๙๔ กองทัพเรือได้ปลดระวางประจ าการเรือด าน้ าชุด ร.ล.มัจฉาณุ จ านวน ๔ ล า ได้แก่ ร.ล.มัจฉาณุ ร.ล.วิรุณ ร.ล.สินสมุทร และ ร.ล.พลายชุม

พล นับเป็นการปิดฉากเรือด าน้ าไทยหลังจากประจ าการรับใช้ชาติอยู่เป็นเวลาเกือบ ๑๓ ปี



ดอกประดู่เป็นเสมือนเครื่องหมายที่ใช้แทน “ทหารเรือ” ของเหล่าราชนาวีไทย

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเห็นว่าชีวิตของชาวเรือต้องด าเนินไป

เหมือนดอกประดู่ คือ ดอกของมันจะค่อย ๆ บานและโรยพร้อมกันทั้งต้น เพื่อปลูกฝังชีวิตจิตใจของนายทหารเรือทุกคนและทุกระดับให้มีความรัก 

ความสามัคคีกัน “ประดู่” จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของทหารเรือไทย ๓ สัญลักษณ์ คือ

๑. กองทัพท่ีเข้มแข็ง ประกอบด้วย ก าลังพลที่มีศักยภาพและวิชาการทางเทคนิคสูง เช่นเดียวกับแก่นของประดู่

๒. กองทัพ ประกอบด้วย ก าลังพลที่มีความรักความสามัคคีสูง ดังเช่นดอกประดู่ที่บาน และโรยร่วงพร้อมกัน

๓. กองทัพท่ีแสดงออกให้ปรากฎ ด้านสามัคคีธรรม ดังที่เคยได้ใช้ดอกประดู่เป็นเครื่องหมายแทนชั้นยศในชุดล าลองมาแล้ว



ราชนาวีไทยเป็นผู้ท่ีรัก และยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเกิดจากความเคยชินในการกระท าจนกลายเป็นแบบอย่าง และดัดแปลงให้

เกิดความเหมาะสมขึ้น ราชนาวีไทยไดถ้ือเอาแบบอย่าง ราชนาวีอังกฤษเป็นประเพณี แบบธรรมเนียมและพิธีต่าง ๆ

• การเคารพด้วยนกหวีดเรือ  เป็นประเพณีที่ต้องเป่านกหวีดให้แก่นายทหารผู้มีอาวุโส ในปัจจุบันการรับรองโดยการเป่านกหวีดให้แก่ ผบ.เรือ ทุกนาย

และนายทหารชั้นนายนาวาขึ้นไป ถ้ารับรองนายพลเรือให้พันจ่า เป็นผู้เป่า

• การกระท าความเคารพท้ายเรือ เป็นการชักธงราชนาวีขึ้นที่เสาท้ายเรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นราชนาวีไทยได้ใช้พระพุทธรูปแทนการท าความเคารพท้ายเรือ 

จึงถือว่า ให้ความเคารพแก่สถานที่ และธงราชนาวีด้วย ฉะนั้น ก่อนลงจากเรือใหญ่และขึ้นบนเรือใหญ่ มีประเพณีให้ท าความเคารพท้ายเรือก่อนเสมอ

• การเคารพระหว่างเรือต่อเรือ เมื่อเรือผ่านกันย่อมแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อแสดงว่าจะช่วยเหลือกัน

• การยิงสลุต เป็นการแสดงถึง การท าความเคารพอย่างหนึ่ง เมื่อเวลาเรือจะเข้าท่าต้องยิงสลุตให้แก่ประเทศนั้นจ านวน ๒๑ นัด เป็นการเคารพ จะกระท า

ในระหว่างระยะเวลาตั้งแต่ธงขึ้นถึงธงลงเท่านั้น

• การอวยพรระหว่างเรือ เรือรบทุกล าไม่ว่าจะเป็นชาติเดียวกัน หรือต่างชาติ เมื่อได้มาจอดร่วมอ่าวกัน หรือผ่านกันในทะเล เมื่อทราบแน่นอนว่าฝ่ายหนึ่งต้อง

จากไปเป็นเวลานาน เมื่อเรือนั้นออกเดินทาง และผ่านกันในทัศนวิสัย ฝ่ายอยู่จะชักธงอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ฝ่ายเดินทางชักธงสัญญาณตอบของใจ 

ถ้าอยู่ในระยะไกลซึ่งไม่สามารถเห็นธงประมวลใหใ้ช้สื่อสารทางวิทยุโทรเลขแทน



• พิธีวางกระดูกงูเรือ เรือเดินทะเลที่จะลงมือสร้างนั้น ครั้งแรกของการสร้าง คือการวางกระดูกงูเรือเสียก่อนโดยจัดให้มีพิธีวางกระดูกงู และเชิญแขกผู้มีเกียรติ

มาร่วมในพิธี ผู้ที่เป็นประธานในพิธีจะท าการย้ าหมุดตัวแรก และมีพิธีในทางศาสนาด้วย พิธีวางกระดูกงูถือกันว่าเพื่อให้เกิดความสวัสดมีีชัย และความวัฒนาถาวร

ให้แก่เรือ และนอกจากนั้นถือเป็นการเชิญแม่ย่านางเรือให้เข้าสิงสถิตด้วย

• พิธีปล่อยเรือลงน้ า ตั้งแต่สมัยโบราณมา เวลาปล่อยเรือเดินทะเลลงน้ า ต้องท าพิธีเพื่อให้เกิดสวัสดิมงคลแก่ตัวเรือเสียก่อน  ปัจจุบันพิธีปล่อยเรือลงน้ า

แบบสากล ให้สุภาพสตรีเป็นผู้ประกอบพิธีโดยวิธีปล่อยขวดแชมเปญกระทบหัวเรือ 

• พิธีรับมอบเรือ เป็นพิธีที่ได้มีขั้นภายหลังจากบริษัทผู้สร้าง หรือกรมอู่ ทร. ได้สร้างเรือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทผู้สร้างหรือกรมอู่ ทร. จะส่งมอบเรือ

ที่สร้างให้กับกองทัพเรือพิธีรับมอบเรือ รวมไปถึงเรือที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่ได้ให้แก่กองทัพเรือ หรือเรือที่ซื้อมาจากต่างประเทศด้วย

• พิธีขึ้นระวางประจ าการ เป็นพิธีที่แสดงถึง การรับเรือเข้าระวางประจ าการของทางราชการ โดยกระทรวงกลาโหม หรือกองทัพเรือ เป็นผู้ลงค าสั่งให้เรือนั้น

เข้าระวางประจ าการ ส่วนพิธีขึ้นระวางประจ าการ จะกระท าในวันใดนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ ส่วนมากตรงกับวันมอบเรือ หรืออาจจะภายหลังการรับ

มอบเรือก็ได้



พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ท าหน้าที่ รวบรวม อนุรักษ์ วัตถุพิพิธภัณฑ์อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณคดีที่เกี่ยวกับกิจการ

ทหารเรือ ภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับ วัตถุพิพิธภัณฑ์สมัยโบราณของกองทัพเรือไทย ยุทธนาวีการรบ ครั้งส าคัญ ๆ 

ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่เคยใช้ในการรบเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ยังมีเรือจ าลองสมัยต่าง ๆ เช่น เรือที่ใช้ในพระราชพิธีกระบวน เรือพยุหยาตรา

ชลมารค ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เรือหลวงพระร่วง เรือเหรา และเรือหลวงมัจฉาณุ

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ได้จัดแสดงวัตถุเป็น ๒ ประเภทคือ จัดแสดงกลางแจ้ง และจัดแสดงในอาคาร สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือที่หาชมได้ยาก

คือ เรือหลวงมัจฉานุ ซึ่งเป็นเรือด าน้ ารุ่นแรกของกองทัพเรือไทย ที่บางส่วนได้ถูกเก็บรักษาไว้ 

วันและเวลาท าการ : ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (ไม่เสียค่าเข้าชม)

ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
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