
 
 
 

สารคดเีฉลมิพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
 

ออกอากาศ ณ สถานวีทิยกุระจายเสยีงกองทพับก 
โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 

FM 89.75 MHz. 
 
 

อ านวยการผลติโดย 
กองวิชาอกัษรศาสตร ์

รว่มกับ 
สถานวีทิยกุระจายเสยีงกองทพับกโรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 



ค าน า 
 

 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูการยิ่งแก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย กองวิชาอักษรศาสตร์  
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ได้จัดท าสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
จ านวน ๑๐ ตอน ความยาวตอนละ ๓ – ๕ นาที เผยแพร่ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า FM 89.75 Mhz. ตั้งแต่ ๑๙ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 การจัดท าสารคดี เฉลิมพระเกียรติครั้งนี้จะอ านวยประโยชน์ให้ประชาชนได้ทราบถึง 
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหา
ที่สุดมิได้ ตลอดจนได้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน 
 
      พ.อ.หญิง ผศ.ศิริวรรณ์  กาญจนโหติ 
             นปก.ประจ า รร.จปร. ช่วยรายการ  
              กอศ.สกศ.รร.จปร./รอง หน.สถานีวิทยุ รร.จปร. (ฝ่ายรายการ) 
           FM 89.75 MHz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 

ตอนท ี่           หนา้ 

 ๑ พระราชประวัติ ๑ 
 ๒ พระราชจริยวัตรอันงดงาม  ๒ 
 ๓ จอมทัพไทย ๓ 
 ๔ พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ ๔ 
 ๕ ภาพการ์ตูนฝีหัตถ์ ๖ 
 ๖ พระมหากรุณาธิคุณการอนุรักษ์มรดกไทย ๗ 
 ๗ สืบสานพระราชปณิธานเพ่ือประโยชน์สุขปวงประชา  ๘ 
 ๘ สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”  ๙ 
 ๙ พระราชทานความสุขแก่พสกนิกรไทย ๑๐ 
 ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๑ 
บรรณานุกรม ๑๒ 
ภาคผนวก 
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สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

เนือ่งในโอกาสมหามงคลวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

 

ตอนที ่๑ พระราชประวตั ิ

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียว 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เมื่อเวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๕ นาที  
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มีสมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี และสมเด็จพระโสทรกนิษฐภคินี ๒ พระองค์ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทรงส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย 
 หลังจากที่ทรงส าเร็จการศึกษาแล้ว ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจด้านการทหาร โดยทรงเข้าร่วม
ปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ 
เนื่องจากประเทศไทยเกิดปัญหาการก่อความไม่สงบของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยรวมทั้งการคุ้มกัน
พ้ืนที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา ที่เขาล้าน จ.ตราด แม้เป็นพระราชภารกิจที่ต้องทรงเสี่ยง
ภยันตราย แต่ด้วยความที่ทรงเป็นชายชาติทหาร และเป็นพระราชภารกิจเพ่ือความผาสุกของพสกนิกร 
ตลอดจนเพ่ือมนุษยธรรมต่อผู้ประสบทุกข์ยาก จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวโดยเต็มพระก าลัง 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙ ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยความวิริยอุตสาหะอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ด
เหนื่อย เพ่ือให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้ามั่นคงและประชาชนชาวไทยมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
 
 

 

 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ตอนที ่๒ พระราชจรยิวตัรอนังดงาม 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกตัญญูต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี และ
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชยากหาผู้ใดเสมอเหมือน อีกทั้งยังทรงสืบสานพระราชปณิธานของ  
บูรพกษัตริย์ไทย ที่ทรงปกครองบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัย จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วย
ราชการในพระองค์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวัง
ดุสิตและสนามเสือป่าภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 
นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส านักพระราชวังจัดพิธีมหามงคลบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราช 
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  ๙  
ณ ลานพระราชวังดุสิต เนื่องในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 ครั้นถึงเทศกาลสงกรานต์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานเถลิง 
ศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ ต านานไทย เพ่ือร่วมกันปลูกฝังคนในชาติให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ พร้อมทั้งให้ อัญเชิญพระพุทธก าเนิด
กาสาวพัตร์ พระพุทธรูปส าคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวช (๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑) มาประดิษฐานให้
ประชาชนได้สักการะและสรงน้ าเพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้จะได้จัดสถานที่ให้ประชาชนรดน้ าขอพรผู้ใหญ่
ในครอบครัว พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ ตลอดจนกิจกรรมและ 
การแสดงต่างๆ (ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑) ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า 
 เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชจริยวัตรอันงดงาม อย่างหาที่เปรียบมิได้ 
ไม่เพียงแต่ทรงประพฤติพระองค์เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความกตัญญูเท่านั้น แต่ยังทรงปลูกฝังคนในชาติ 
ให้มีความกตัญญู พร้อมทั้งทรงสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่เป็นมรดกของแผ่นดิน
สืบไป 
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ตอนที ่๓ จอมทพัไทย 

 จอมทัพเป็นต าแหน่งสูงสุดของกองทัพไทย ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
ทั้งนี้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตร ๘ บัญญัติไว้ว่า พระมหากษัตริย์ 
ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นจอมทัพไทยที่เข้าใจถึงแก่นแท้
ของทหารอย่างลึกซึ้ง จากการที่ได้ทรงศึกษาด้านวิชาทหารอย่างถ่องแท้ ท าให้ทรงมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
อย่างมาก และได้พระราชทานความรู้เหล่านั้นให้แก่ทหาร 3 เหล่าทัพ ทรงพระอัจฉริยภาพด้านการบินยาก
หาผู้ใดเสมอเหมือน ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่นายทหาร ตลอดจนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ด้านการทหารมาอย่างต่อเนื่อง ทรงเคร่งครัดในระเบียบวินัย ที่เป็นเสมือนหัวใจของการปฏิบัติงาน  
จึงพระราชทานพระราโชบายด้านการฝึก ซึ่งต้องปฏิบัติด้วยความเข้มแข็ง สง่ างาม และแสดงออกถึง 
การถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด 
 นอกเหนือจากนี้แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือประเทศชาติเป็นอย่างมาก เมื่อบรรดาทหารและอาสาสมัครที่ออกไปสู้รบได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่าง ๆ พระองค์ได้ เสด็จฯ ทรงเยี่ยมพร้อมกับพระราชทานถุงของขวัญ 
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่ทรงติดพระราชกรณียกิจที่ส าคัญอ่ืน ๆ ก็จะทรง  
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมแทน ทหารและอาสาสมัครที่เสียชีวิตในการปฏิบัติงาน
เพ่ือประเทศชาติ พระองค์ได้พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ  อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่บรรดาทหารกล้าและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ เสียชีวิตเหล่า นั้น 
อย่างสมเกียรติ พระองค์จึงทรงเป็นจอมทัพไทยศูนย์รวมจิตใจของทหารและปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง 
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สารคดเีฉลมิพระเกยีรต ิ
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

เนือ่งในโอกาสมหามงคลวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

ตอนที ่๔ พระอจัฉริยภาพดา้นการประพนัธ์ 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระอัจฉริยภาพ 
ด้านการประพันธ์อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ยามว่างทรงพระราชนิพนธ์นิทานและบทกลอน 
ที่สื่อความในพระราชหฤทัยยากหาผู้ใดเสมอเหมือน ทรงเลือกใช้ถ้อยค าเรียบง่าย แต่ความหมายลึกซ้ึงกินใจ 
ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์ ดังบทพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งทรงศึกษาในวิทยาลัยการทหารดันทรูน 
เพ่ือกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๕ 
ความตอนหนึ่งว่า 
 

“...รบในป่า ใช้อาวุธ สุดล าบาก 
นอนแช่ปรัก มุดหนาม เมื่อยามหนี 
มีข้าศึก คอยติดตาม ทุกนาที 
ข้าวไม่มี ติดท้อง สองสามวัน 
 เขาช่างสรร ความล าบาก ให้ยากยิ่ง 
ให้ท าจริง ยิงแทง แข็งขยัน 
สอนต่อสู้ หลบหลีก อย่างฉับพลัน 
สอนครบครัน เหลี่ยมชาย ไว้รับมือ 
 เขาถือว่า จะเป็นนาย ต้องแข็งแกร่ง 
ต้องแสดง อานุภาพ น่าเชื่อถือ 
เสียสละ มีความรู้ คู่ฝีมือ 
รักเกียรติชื่อ วงศ์วาน บ้านเมืองตน 

วันอากาศ แจ่มใส ลูกใจสู้ 
วันฝนพรู หิมะแฉะ แย่สับสน 
มันหนาวเหน็บ น่าเบื่อ เหลือจะทน 
ทุกข์ระคน ใจเศร้า เคล้าน้ าตา 
 
 

 



๕ 
 

หวังสี่ปี ข้างหน้า ถ้าโชคช่วย 
 อาจอ านวย ให้ส าเร็จ การศึกษา 
 คงได้รับ ยศศักดิ์ ปริญญา 
 ดังเจตนา แม่พ่อ ผู้รอคอย ฯ ” 
 

 บทพระราชนิพนธ์ดังกล่าวนอกจากแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังสะท้อนถึงการตรากตร าพระวรกายในการฝึกวิชาทหาร พระราชจริยวัตร  
ที่อดทนต่อความยากล าบาก ตลอดจนพระวิริยอุตสาหะอันกล้าแกร่ง และแฝงไว้ด้วยความกตัญญูต่อ 
สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่เสื่อมคลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

สารคดเีฉลมิพระเกยีรต ิ
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

เนือ่งในโอกาสมหามงคลวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

ตอนที ่๕ ภาพการต์นูฝีพระหตัถ์ 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอัจฉริยภาพด้านการวาดภาพ พระองค์ได้พระราชทาน  
ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์“ธรรมราชินี” เพ่ือเผยแพร่ 
ให้ประชาชนได้สวดมนต์ อันก่อให้เกิดสติ สมาธิปัญญา บัตรอวยพรปีใหม่ และสมุดบันทึกแห่งความสุข 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เพ่ือน ารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการช่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แก่ราษฎร
ที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 
 สมุดบันทึกแห่งความสุข หน้าปกเป็น ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์การจัดการพ้ืนที่การเกษตร 
ตามแบบทฤษฎีใหม่ ประกอบกับพระราชด าริเรื่องการบริหารจัดการน้ าตั้งแต่ต้นน้ า ป่าไม้ โครงการฝนหลวง
ไปจนถึงการน าไปใช้ในพ้ืนที่การเกษตร ครัวเรือน ภาพกังหันชัยพัฒนาเพื่อการบ าบัดและการรักษาสภาพน้ า 
และภาพครัวเรือนที่ทุกคนในครอบครัวต่างสวมเครื่องแต่งกายจิตอาสา เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ โครงการ
พระราชด าริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพใบหน้าที่มีความสุขของทุกคนที่ร่วมกันท าความดี  พร้อมลง 
พระปรมาภิไธยไว้ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
 ส่วนปกรองด้านในเป็น ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์สื่อถึงครอบครัวโครงการจิตอาสา ที่ใบหน้ายิ้มอ่ิมเอิบ
อย่างมีความสุข พร้อมข้อความ “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” และบันทึกแห่งความสุข “ด้วยการท าความดี” 
 ด้านในเป็น ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่สื่อความหมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชโอรส และ
พระราชธิดา ขณะทรงพระเยาว์ ถัดมาเป็น ภาพการ์ตูนที่สื่อถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเครื่องราชสักการะ พร้อมข้อความ “พระมหากรุณาธิคุณ พระบารมี และ
พระราชกรณียกิจยังคงสถิตอยู่ทั่วผืนแผ่นดิน ตราบชั่วนิจนิรันดร์” และสืบสาน รักษา ต่อยอด 
 หน้าถัดมาเป็น ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่สื่อถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร พร้อมสุนัขทรงเลี้ยง และภาพทรงคล้องกล้องถ่ายภาพและมีแผนที่ เพ่ือทรงงานบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข อาณาประชาราษฎร์ รวมถึงภาพถวายความรักวันพ่อ 
 หน้าต่อไปมีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานจัดท าเป็นบัตรอวยพร
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ “ชุดการละเล่นไทย ๔ แบบ” ได้แก่ มอญซ่อนผ้า, รีรีข้าวสาร, ขี่ม้าก้านกล้วย และ
กระโดดเชือก  
 ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความกตัญญู และความมุ่งมั่นตามรอยพระยุคลบาท
สมเด็จพระบรมชนกนาถ นอกจากนี้แล้วยังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทย ความสุข ความสนุกสนานรื่นเริง 
ความรัก ความสามัคคี อันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยและชาติไทยอีกด้วย  
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สารคดเีฉลมิพระเกยีรต ิ
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

เนือ่งในโอกาสมหามงคลวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

ตอนที ่๖ พระมหากรุณาธคิุณการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม 

 ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นมรดกอันล้ าค่าที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สนพระราชหฤทัยด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการแสดงโขน  ทรงได้รับการปลูกฝัง 
เรื่องศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  มาโดยตลอด 
 เมื่อปี ๒๕๐๒ ทรงฝึกหัดแสดงโขนเป็นตัวหนุมาน ที่โรงเรียนจิตรลดา (ผู้ถวายการสอน คือ  
ครูกรี วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ และครูฉลาด พกุลานนท์ ) ทรงตระหนักถึงคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย 
โดยเฉพาะ “การแสดงโขน” ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้ชมศิลปะการแสดงชั้นสูงที่ถือเป็นสมบัติ
ทางวัฒนธรรมของชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จัดการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน 
ในงาน “ปั่นเพ่ือพ่อ Bike for Dad” ณ พระลานพระราชวังดุสิต การแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน  
ชุด "มหาธรรมิกราชา" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระลานพระราชวังดุสิต โขนกลางแปลงพระราชทานดังกล่าวเคยจัดการแสดง
มาแล้วที่นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกรมศิลปากร ผู้แสดงประกอบด้วยนาฏศิลปิน ดุริยางคศิลปิน และคีตศิลปิน 
ส านักการสังคีต รวมทั้งนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กว่า ๑๐๐ คน 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการนาฏศิลป์และดนตรีไทยอย่างหาที่สุดมิได้
ทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่มีพระราชประสงค์
ให้คนรุ่นใหม่ได้ชมโขนพระราชทานและเรียนรู้ในศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง 
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สารคดเีฉลมิพระเกยีรต ิ
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

เนือ่งในโอกาสมหามงคลวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

ตอนที ่๗  สืบสานพระราชปณธิานเพือ่ประโยชนส์ขุปวงประชา 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ด ารงชีวิตด้วยความสงบสุขร่มเย็นดังเห็นได้จาก      
 การป้องกันปัญหาน้ าท่วม อันเป็นการสืบสานและต่อยอดงานของสมเด็จพระบรมชนกนาถนั้น 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส านักพระราชวัง หน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยเฉพาะกิจ ๙๐๔ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนจิตอาสา เราท า
ความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน, เก็บผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอยออกจากล าคลอง 
เพ่ือก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า, เปิดเส้นทางระบายน้ า และท าความสะอาดปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
ส่งผลให้ไม่เกิดปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่อง การแก้ปัญหาให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน  
เมื่อพระองค์ทรงรับทราบถึงปัญหาของราษฎรบ้านกูแบซีรา ต าบลกอล า อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  
ที่ประสบภัยธรรมชาติซ้ าแล้วซ้ าเล่า จึงเสด็จฯ ทรงเยี่ยมเยือน และตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยพระองค์เอง 
พร้อมพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทั้งระบบ ด้วยพระปรีชาสามารถอันล้ าลึก ท าให้สามารถ
พลิกปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ เช่น ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ทรงแก้ไขด้วยการจัดท า
ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางและจัดส่งให้ถึงราษฎรในพ้ืนที่ ขณะที่ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน
และที่ท ากิน ทรงแก้ไขด้วยการขุดคลองและท าอาคารระบายน้ าท่อลอดในบริเวณที่น้ าท่วมขัง ส่วนปัญหา
ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร ทรงแก้ไขโดยการจัดวางระบบส่งน้ าของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาจังหวัดปัตตานี 
เพ่ือให้ราษฎรได้รับน้ าอย่างทั่วถึง และสามารถท าการเกษตรได้ในช่วงฤดูแล้ง ภายหลังพระองค์ได้มี 
พระราชกระแสให้รับโครงการพัฒนาพ้ืนที่บ้านกูแบซีราไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้วย
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
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สารคดเีฉลมิพระเกยีรต ิ
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

เนือ่งในโอกาสมหามงคลวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

ตอนที ่๘  สืบสานพระราชปณธิาน “ธรรมราชนิี” 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือ บทเจริญพระพุทธมนต์ 
“ธรรมราชินี” พระราชทานแก่ผู้มาร่วมในพิธีมหามงคลบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช 
พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
 หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว เป็นหนังสือที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคัด เลือกและ
เรียบเรียงเนื้อหาด้วยพระองค์เอง เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนรวมในการสวดมนต์กันเป็นประจ าเพ่ือความเป็น
สิริมงคลแก่ชีวิต ชาติบ้านเมือง และยังรวมกันสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นใหม่ จากเดิม
มีบทสวดมนต์ ๒๘ บท ทรงให้เพิ่มเติมบทสวดมนต์อีกจ านวน ๙ บท รวมเป็น ๓๗ บท 
 ทั้งนี้หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ทั้ง ๓๗ บท ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษร
พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ลงบนหน้าปกหนังสือ 
บทเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มาไว้บนหน้าปกของ
หนังสือบทเจริญพุทธมนต์พร้อมพระราชทานข้อความด้านล่างพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ว่า 
“สุขกาย สุขใจ” โดยทรงมุ่งน้อมน าและสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มาไว้ที่หน้าปกบทเจริญพุทธมนต์ด้วยทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชน 
ได้สวดมนต์เพ่ือก่อให้เกิดสติสมาธิ ปัญญา รวมทั้งความสุขสงบร่มเย็นและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและชาติ
บ้านเมือง 
 ด้านหลังปกบทเจริญพุทธมนต์นั้น  ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษร 
พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมข้อความว่า “ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพ่ือความเป็นสิริมงคล
และความสุขของทุกท่านผู้มีศรัทธาบ าเพ็ญธรรม” ถือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่พุทธศาสนิกชนสืบไป 
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สารคดเีฉลมิพระเกยีรต ิ
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

เนือ่งในโอกาสมหามงคลวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

ตอนที ่๙ พระราชทานความสขุแกพ่สกนกิรไทย 

 ความสุข คือ ความสบายกายสบายใจ และเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เมื่อคนในชาติมีความสุข
ย่อมน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานความสุขให้คนในชาติด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย เช่น การพระราชทานพระราชด ารัสแก่ประชาชนชาวไทย 
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความตอนหนึ่ งว่า  
“บัดนี้ถึงวารดิถีข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีและอ านวยพรแก่
ทุกๆ ท่านให้มีความสุข ความเจริญ ให้มีก าลังกาย ก าลังใจ สติปัญญาแจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนประสบแต่
ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป…”การพระราชทานบัตรอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
แก่ประชาชนชาวไทยและผู้ที่ปฏิบัติถวายงานโครงการพระราชด าริต่าง ๆ  บัตรอวยพรพระราชทานด้านบน
มีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์พร้อมข้อความ “สุขสันต์ทุกฤดูกาล เพราะจับมือเดินก้าวหน้าด้วยสติอันมั่นคง” 
ด้านล่างมีข้อความ “สุขกายสบายใจด้วยสติปัญญาและความรักเมตตา พร้อมก้าวหน้าอย่างมั่นคงไป
ด้วยกัน สุขสันต์วันปีใหม่และตลอดไป” พร้อมกับพระปรมาภิไธยและลงวันที่ ๑ ม.ค. ๖๑ 
 นอกเหนือจากนี้แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
ยังได้พระราชทานความสุข ความสนุกสนานรื่นเริงท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นในรูปแบบ การจัดงานอุ่นไอรัก 
คลายความหนาวการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ลานพระราชวังดุสิต นอกจากนี้ ประชาชนสามารถรับ
เครื่องสักการะพระราชทาน เพ่ือร่วมถวายราชสักการพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และน ากลับไปบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคล พร้อมกับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังความปลาบปลื้มแก่ปวงชนชาวไทย
อย่างหาที่สุดมิได ้

 

    

 
 
 

 



๑๑ 
 

สารคดเีฉลมิพระเกยีรต ิ
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

เนือ่งในโอกาสมหามงคลวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

ตอนที ่๑๐  วันเฉลมิพระชนมพรรษา 

 วันเฉลิมพระชนมพรรษา หมายถึง วันทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองในมหามงคลสมัย
คล้ายวันพระราชสมภพที่เวียนมาบรรจบอีกปีหนึ่ง 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่  
๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 
รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อันน าความผาสุกมาสู่พสกนิกร 
และน าความม่ันคงมาสู่ประเทศ 
 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ รัฐบาลได้จัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ประกอบด้วย โครงการ “จิตอาสา
เพ่ือการพัฒนาล าน้ ากับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพ่ือประโยชน์และความสุขของประชาชน” เพ่ือสืบสาน
พระราชปณิธานและแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การอัญเชิญ  
พระบรมสารีริกธาตุเพ่ือให้ประชาชนได้สักการบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคล และจัดนิทรรศการภาพกิจกรรม
ของจิตอาสาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค ณ ท้องสนามหลวง การประกอบพิธีทางศาสนา
มหามงคล ๕ ศาสนา ถวายพระราชกุศล ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล กิจกรรมจิตอาสา “เราท า 
ความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระราชวังดุสิต 
 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๖๗๐ รูป  
ส่วนช่วงเย็น เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในส่วนกลางก าหนดจัด  
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคก าหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกาย
ด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม พร้อมทั้งประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
ประดับธงชาติไทย ร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยพร้อมเพรียงกันปวงข้าพระพุทธเจ้า 
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
 
 

 

 



๑๒ 
 

บรรณานกุรม 
 

คณะอนุกรรมการเผยแพร่พระราชกรณียกิจในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. 
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ 
 ของไทย.  มปท. : มปป. 
ไทยออสเตรเลียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สมาคม. 
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ในออสเตรเลีย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๒๐. 
ประยุทธ  สิทธิพันธ์,  ผู้เรียบเรียง.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎ- 
 ราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา กับความเป็นมา 
 ของ “สยามมกุฎราชกุมาร”.  อนุสรณ์วันอภิเษกสมรส วันพระราชสมภพ วันประสูติ 
 ของพระวรชายา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บ ารุงนุกูลกิจ, ๒๕๒๐. 
พระปกเกล้า, สถาบัน. หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ครบ ๕๐ พรรษา. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕. 
วัฒนธรรม, กระทรวง กรมศิลปากร. “สยามกุฎพิสุทธิ์ศิลป์”. มปท., ๒๕๕๙. 
ศิลปากร, กรม.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร.  จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน 
 พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
 สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๑๕. 
สายไหม จบกลศึกและคณะ. จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 

สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕. มปท., ๒๕๕๕. 

เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, ส านักงาน.  การพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
 เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร.  กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ 
 จ ากัด, ๒๕๔๖. 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

วนั/เวลาออกอากาศ 
จันทร ์- ศกุร ์

เวลา ๐๖.๐๕ น., ๐๗.๕๕ น., ๑๒.๐๕ น. 
เสาร ์– อาทติย ์

เวลา ๐๖.๐๕ น., ๐๖.๓๐ น., ๑๒.๐๕ น. 
 

 
 

วันพฤหัสบดี ๑๙ ก.ค. ๖๑ ตอนที่ ๑  พระราชประวัติ 
วันศุกร์ ๒๐ ก.ค. ๖๑ ตอนที่ ๒  พระราชจริยวัตรอันงดงาม 
วันเสาร์ ๒๑ ก.ค. ๖๑ ตอนที่ ๓  จอมทัพไทย 
วันอาทิตย์ ๒๒ ก.ค. ๖๑ ตอนที่ ๔  พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ 
วันจันทร์ ๒๓ ก.ค. ๖๑ ตอนที่ ๕  ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ 
วันอังคาร ๒๔ ก.ค. ๖๑ ตอนที่ ๖  พระมหากรุณาธิคุณการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
วันพุธ ๒๕ ก.ค. ๖๑ ตอนที่ ๗  สืบสานพระราชปณิธานเพื่อโยชน์สุขปวงประชา 
วันพฤหัสบดี ๒๖ ก.ค. ๖๑ ตอนที่ ๘  สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” 
วันศุกร์ ๒๗ ก.ค. ๖๑ ตอนที่ ๙  พระราชทานความสุขแก่พสกนิกรไทย 
วันเสาร์ ๒๘ ก.ค. ๖๑ ตอนที่ ๑๐  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

คณะผู้จัดท า 

 

พ.อ.หญิง ผศ. ศิริวรรณ ์  กาญจนโหติ 
  พ.ท.หญิง ชื่นหทัย   สุรยิโสภาพันธุ ์
  ร.อ.หญิง ฉัฐรภรณ ์ ยศสุนทร 
  ร.อ.หญิง อ าภา  ช่างเกวียน 
  ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว  ยุวพรม 
  ร.ท.ไกรวิน  นาคปั้น 
  ร.ต.หญิง สาริศา  เขี้ยวงา 

ผู้เรียบเรียงบทสารคดี 
 

พ.อ.หญิง ผศ. ศิริวรรณ ์ กาญจนโหติ 
ร.อ.หญิง ฉัฐรภรณ ์ ยศสุนทร 

ผู้อ่านบทสารคดี 

 

นนร.พิพฒัน์  อุ่นแสน   ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เจ้าหน้าที่บันทึกและตัดต่อเสียง 

 

น.ส.ณัฐธิดา  ซองาม 

เพลงประกอบสารคดี 

 

 แขกเชิญเจ้า โดย Bangkok Symphony Orchestra 
 

 

 


