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3 เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินี 3 มิ.ย.63 

 

กองทัพบก - กองทัพเรือ - กองทัพอากาศ ยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิ.ย.63 

เมื่อเวลา 12.00 น. ที่พระราชวังเดิม วันที่ 3 มิ.ย.63 กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้ยิงสลุต
หลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิ.ย.63 ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ 

โดยเมื่อช่วงเช้า เวลา 09.00 น. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้นำนายทหารชั้น
ผู้ใหญ่พร้อมภริยา ตลอดจนข้าราชการกองทัพเรือทุกหมู่เหล่า กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนาม
ถวายพระพร ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พ้ืนที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

ขณะที่ กองทัพอากาศ โดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ยิง
สลุตหลวง 21 นัด พร้อมกับกองทัพบก และกองทัพเรือ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

การยิงสลุต ถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศท่ัวโลก ได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ เพ่ือเป็นการ
แสดงความเคารพให้แก่ชาติ หรือธง หรือบุคคล โดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำ หรือดินไม่มีควัน มีจำนวนนัดเป็น
เกณฑ์ตามควรแก่เกียรติ หรือสิ่งที่ควรรับความเคารพ คำว่า "สลุต" นั้นมาจากรากศัพท์ของคำว่า "Salutio" ใน
ภาษาละติน จุดเริ่มต้นของธรรมเนียมการยิงสลุตเล่ากันว่า ในสมัยโบราณ เรือสินค้าที่ต้องเดินทางข้ามน้ำข้าม
ทะเลในระยะทางไกลจำเป็นที่จะต้องมีปืนใหญ่ไว้คุ้มครองสินค้าบนเรือ และจะต้องมีการบรรจุดินปืนใน
กระบอกปืนไว้ก่อน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน แต่เมื่อเรือได้เดินทางไปถึงท่าเรือของ
ประเทศท่ีเรือลำดังกล่าวต้องเข้าไปทำการค้าด้วย จึงต้องยิงปืนใหญ่ที่บรรจุแต่ดินปืนออกไปให้หมด เพ่ือแสดง 
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ความบริสุทธิ์ใจว่ามาอย่างมิตร มิใช่ศัตรู ตั้งแต่นั้นมาจึงได้เกิดเป็นประเพณีการยิงสลุตขึ้น เพ่ือเป็น
การแสดงความเคารพต่อกันระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือนอันเป็นประเพณีที่ชาวเรือได้สืบทอดกันต่อมาจวบ
จนปัจจุบัน 

แรกเริ่มเดิมทีประเพณีการยิงสลุตได้กำหนดตัวเลขการยิงเอาไว้ที่จำนวน 7 นัด ซึ่งในขณะนั้นทางทวีป
ยุโรปถือว่าเป็นเลขมงคล เพราะเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกใน 7 วัน หรือเหตุผลอีกกระแสหนึ่งที่ว่าบนเรือรบแต่
ละลำมีปืนใหญ่ลำละ 7 กระบอก จึงต้องยิงให้เคลียร์หมดทุกกระบอก กระบอกละ 1 นัด และยังมีธรรมเนียม
ต่อไปอีกว่า เมื่อเรือสินค้าได้ยิงให้แก่ชาติเจ้าของท่าจำนวน 7 นัดแล้ว ทางป้อมปืนใหญ่ของชาติเจ้าของท่าจึง
ต้องยิงตอบออกมาเป็นจำนวน 3 เท่า ซึ่งก็คือ 21 นัด ในเวลาต่อมาได้มีการทำความตกลงกันใหม่ว่า ควรให้ทั้ง
สองฝ่ายยิงในจำนวน 21 นัดเท่าๆ กัน โดยอังกฤษเป็นชาติแรกในการวางกฎระเบียบการยิงสลุต 21 นัด และ
ได้ถือเป็นกติกาสากลสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 

สำหรับในประเทศไทยมีการยิงสลุตครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีในบันทึกของ
จดหมายเหตุฝรั่งเศสกล่าวถึงเรือรบฝรั่งเศสชื่อ เลอโวตูร์ ที่ได้เดินทางเข้ามาถึงป้อมวิชเยนทร์ (ป้อมวิชัย
ประสิทธิ์ พระราชวังเดิม กองทัพเรือ ในปัจจุบัน) มองซิเออร์คอนูแอล กัปตันเรือได้มีใบบอกเข้าไปถามทางราช
สำนักอยุธยาว่า จะขอยิงสลุตให้เป็นเกียรติแก่ชาติสยาม ทางราชสำนักจะขัดข้องหรือไม่ สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช จึงรับสั่งให้ออกพระศักดิ์สงคราม (มองซิเออร์คอม เดอร์ ฟอร์แบงก์ นายทหารชาวฝรั่งเศส) ผู้รักษา
ป้อม ในขณะนั้น อนุญาตให้ฝรั่งเศสยิงสลุตได้ ต่อมาเมื่อสิ้นแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์แล้ว พระเจ้าแผ่นดิน
พระองค์ใหม่ คือ สมเด็จพระเพทราชา ไม่โปรดปรานฝรั่งเศส จึงทำให้ธรรมเนียมการยิงสลุตได้ถูกยกเลิกไป 
ธรรมเนียมการยิงสลุตได้เริ่มกลับมารื้อฟ้ืนขึ้นอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คราวที่
ต้อนรับ เซอร์จอห์น เบาวริ่ง ราชทูตอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ.2398 ต่อมาในปี พ.ศ.2448 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการตราข้อบังคับว่าด้วยการยิงสลุต ร.ศ.125 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การ
ยิงสลุตหลวง และการยิงสลุตเป็นเกียรติแก่ข้าราชการ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราช
กำหนดการยิงสลุตขึ้นใหม่ คือ การยิงสลุต ร.ศ.131 (พ.ศ.2455) กำหนดให้มีจำนวนปืนไม่ต่ำกว่า 4 กระบอก 
แบ่งประเภทการยิงสลุตไว้ 3 ประเภท คือ 1. สลุตหลวง แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ สลุตหลวงธรรมดา มีจำนวน 21 
นัด และสลุตหลวงพิเศษ มีจำนวน 101 นัด 2. สลุตข้าราชการ 3. สลุตนานาชาติ 

พระราชกำหนดยิงสลุต ร.ศ.131 ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ.2483 จนกระทั่งเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 
ยุติลง ทางราชการจึงรื้อฟ้ืนประเพณียิงสลุตขึ้นมาใหม่ เริ่มเป็นครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2491 เนื่องใน
พระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร โดยกำหนดข้อบังคับไว้โดยสรุปดังนี้ กำหนดให้มีจำนวนปืนไม่ต่ำกว่า 4 กระบอก มีขนาดลำ
กล้องไม่เกิน 120 มิลลิเมตร ห้ามยิงตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์ตกไปแล้วจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น แบ่งประเภทการยิง
สลุตไว้ 3 ประเภท เช่นเดียวกับพระราชกำหนดยิงสลุต ร.ศ.131 ส่วนหลักเกณฑ์การยิงสลุตในปัจจุบัน หาก
เป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา งานพระราชพิธีฉัตรมงคล หรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรม
ราชินีหรือสมเด็จพระยุพราช รวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์ หรือประมุขแห่งรัฐ ยิงสลุต จำนวน 21 นัด 
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ถ้าเป็นระดับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ที่เป็นทหาร) ผู้บัญชาการทหารเรือ จอมพลเรือ 
และเอกอัครราชทูต ยิงสลุต 19 นัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ที่เป็นพลเรือน) พลเรือเอก และ
เอกอัครราชทูตพิเศษ ยิงสลุต 17 นัด พลเรือโท และอัครราชทูต ยิงสลุต 15 นัด พลเรือตรี และราชทูต ยิงสลุต 
13 นัด (สามเหล่าทัพยศเท่ากันยิงสลุตเท่ากัน) อุปทูตยิงสลุต 11 นัด กงสุลใหญ่ ยิงสลุต 9 นัด 
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"เหล่าทัพ"ยิงสลุตหลวง 21นัดเฉลมิพระเกียรติ 

 
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. เวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทุกเหล่าทัพดำเนินการยิงสลุตหลวง จำนวน 21 

นัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิ.ย. 2563  โดยการยิงสลุตถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้
ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ 

เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติ หรือธง หรือบุคคล ซึ่งที่บริเวณท้องสนามหลวง กองทัพบก
โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ทำการยิงสลุตหลวง 21 นัด เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ขณะที่กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพทำการยิงสลุตหลวง 21 นัด ที่ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวัง
เดิม กองทัพเรือ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิ.ย. 2563 

นอกจากนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ยังได้นำ
นายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมภริยา ตลอดจนข้าราชการกองทัพเรือทุกหมู่เหล่ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล และ
ร่วมลงนามถวายพระพร ที่อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พ้ืนที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย 

ด้านกองทัพอากาศ โดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำ
การยิงสลุตหลวง 21 นัด ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมิ
นทกษัตริยาธิราชด้วยเช่นกัน เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี 


