สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ออกอากาศ ณ สถานีวทิ ยุกระจายเสียงกองทัพบก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
FM 89.75 MHz.
อานวยการผลิตโดย
กองวิชาอักษรศาสตร์
ร่วมกับ
สถานีวทิ ยุกระจายเสียงกองทัพบกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คานา
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบ
พระราชกรณี ย กิ จ อั น เป็ น คุ ณู ก ารยิ่ ง แก่ ป ระเทศชาติ แ ละพสกนิ ก รชาวไทย กองวิ ช าอั ก ษรศาสตร์
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ได้จัดทาสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
จานวน ๑๐ ตอน ความยาวตอนละ ๓ – ๕ นาที เผยแพร่ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า FM 89.75 Mhz. ตั้งแต่ ๑๙ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
การจั ด ท าสารคดี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ค รั้ ง นี้ จ ะอ านวยประโยชน์ ใ ห้ ป ระชาชนได้ ท ราบถึ ง
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหา
ที่สุดมิได้ ตลอดจนได้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
พ.อ.หญิง ผศ.ศิริวรรณ์ กาญจนโหติ
นปก.ประจา รร.จปร. ช่วยรายการ
กอศ.สกศ.รร.จปร./รอง หน.สถานีวิทยุ รร.จปร. (ฝ่ายรายการ)
FM 89.75 MHz.

สารบัญ
ตอนที่

หน้า

๑ พระราชประวัติ
๒ พระราชจริยวัตรอันงดงาม
๓ จอมทัพไทย
๔ พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์
๕ ภาพการ์ตูนฝีหัตถ์
๖ พระมหากรุณาธิคุณการอนุรักษ์มรดกไทย
๗ สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขปวงประชา
๘ สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”
๙ พระราชทานความสุขแก่พสกนิกรไทย
๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตอนที่ ๑ พระราชประวัติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียว
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระราชสมภพ เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เมื่ อ เวลา ๑๗ นาฬิ ก า ๔๕ นาที
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มีสมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี และสมเด็ จ พระโสทรกนิษ ฐภคิ นี ๒ พระองค์ คื อ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย
หลังจากที่ทรงสาเร็จการศึกษาแล้ว ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจด้านการทหาร โดยทรงเข้าร่วม
ปฏิ บั ติ ก ารรบในการต่ อต้ า นการก่อ การร้ า ยในภาคเหนือ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศ
เนื่องจากประเทศไทยเกิดปัญหาการก่อความไม่สงบของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยรวมทั้งการคุ้มกัน
พื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูช า ที่เขาล้ าน จ.ตราด แม้เป็นพระราชภารกิจที่ต้องทรงเสี่ยง
ภยันตราย แต่ด้วยความที่ทรงเป็นชายชาติทหาร และเป็นพระราชภารกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกร
ตลอดจนเพื่อมนุษยธรรมต่อผู้ประสบทุกข์ยาก จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวโดยเต็มพระกาลัง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุล ยเดชและสมเด็จ พระนางเจ้า สิ ริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยความวิริย อุตสาหะอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ด
เหนื่อย เพื่อให้ประเทศชาติเจริ ญก้าวหน้ามั่นคงและประชาชนชาวไทยมีความสุ ข และคุณภาพชีวิตที่ดี
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

๒

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตอนที่ ๒ พระราชจริยวัตรอันงดงาม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกตัญญูต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี และ
สมเด็จ พระบู ร พมหากษัตริ ยาธิราชยากหาผู้ใดเสมอเหมือน อีกทั้งยังทรงสื บสานพระราชปณิธ านของ
บูรพกษัตริย์ไทย ที่ทรงปกครองบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัย จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วย
ราชการในพระองค์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวัง
ดุสิตและสนามเสือป่าภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ า อยู่ หั ว และพระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สานักพระราชวังจัดพิธีมหามงคลบาเพ็ญ พระราชกุศลอุทิศ
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราช
เจริ ญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัย มงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ณ ลานพระราชวังดุสิต เนื่องในโอกาสวันสาคัญต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
ครั้นถึงเทศกาลสงกรานต์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานเถลิง
ศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ ตานานไทย เพื่อร่วมกันปลูกฝังคนในชาติให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ส่ งเสริ ม สื บ สานศิล ปวัฒ นธรรม และประเพณี อันดีงามของชาติ พร้อมทั้ งให้ อัญ เชิญพระพุทธกาเนิ ด
กาสาวพัตร์ พระพุทธรูปส าคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวช (๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑) มาประดิษฐานให้
ประชาชนได้สักการะและสรงน้าเพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้จะได้จัดสถานที่ให้ประชาชนรดน้าขอพรผู้ใหญ่
ในครอบครั ว พร้ อ มเยี่ ย มชมนิ ท รรศการความเป็ น มาของประเพณี ส งกรานต์ ตลอดจนกิ จ กรรมและ
การแสดงต่างๆ (ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑) ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชจริยวัตรอันงดงาม อย่างหาที่เปรียบมิได้
ไม่เพียงแต่ทรงประพฤติพระองค์เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความกตัญญูเ ท่านั้น แต่ยังทรงปลูกฝังคนในชาติ
ให้มีความกตัญญู พร้อมทั้งทรงสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่เป็นมรดกของแผ่นดิน
สืบไป

๓

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตอนที่ ๓ จอมทัพไทย
จอมทัพเป็นตาแหน่งสูงสุดของกองทัพไทย ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
ทั้งนี้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตร ๘ บัญญัติไว้ว่า พระมหากษัตริย์
ทรงดารงตาแหน่งจอมทัพไทย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นจอมทัพไทยที่เข้าใจถึงแก่นแท้
ของทหารอย่างลึกซึ้ง จากการที่ได้ทรงศึกษาด้านวิชาทหารอย่างถ่องแท้ ทาให้ทรงมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
อย่างมาก และได้พระราชทานความรู้เหล่านั้นให้แก่ทหาร 3 เหล่าทัพ ทรงพระอัจฉริยภาพด้านการบินยาก
หาผู้ใดเสมอเหมือน ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่นายทหาร ตลอดจนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ด้า นการทหารมาอย่ างต่อ เนื่ อ ง ทรงเคร่ง ครัด ในระเบีย บวินั ย ที่เ ป็ นเสมื อ นหั ว ใจของการปฏิบั ติง าน
จึงพระราชทานพระราโชบายด้านการฝึก ซึ่งต้องปฏิบัติด้วยความเข้มแข็ง สง่ างาม และแสดงออกถึง
การถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด
นอกเหนื อ จากนี้ แ ล้ ว สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ยั ง ทรงห่ ว งใยในสวั ส ดิ ภ าพของผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เพื่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก เมื่อบรรดาทหารและอาสาสมัครที่ออกไปสู้รบได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่าง ๆ พระองค์ได้ เสด็จฯ ทรงเยี่ยมพร้อมกับพระราชทานถุงของขวัญ
เพื่อเป็น ขวัญและกาลังใจแก่ผู้ป ฏิบั ติห น้าที่ ในกรณีที่ทรงติดพระราชกรณียกิจที่ส าคัญอื่น ๆ ก็จะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมแทน ทหารและอาสาสมัครที่เสียชีวิตในการปฏิบัติงาน
เพื่อประเทศชาติ พระองค์ได้พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ ป ระกอบพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง ศพแก่ บ รรดาทหารกล้ า และผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ เ สี ย ชี วิ ต เหล่ า นั้ น
อย่างสมเกียรติ พระองค์จึงทรงเป็นจอมทัพไทยศูนย์รวมจิตใจของทหารและปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

๔

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตอนที่ ๔ พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณบดิ น ทรเทพยวรางกู ร ทรงพระอั จ ฉริ ย ภาพ
ด้านการประพันธ์ อย่ างยอดเยี่ ยมตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ยามว่างทรงพระราชนิพนธ์นิทานและบทกลอน
ที่สื่อความในพระราชหฤทัยยากหาผู้ใดเสมอเหมือน ทรงเลือกใช้ถ้อยคาเรียบง่าย แต่ความหมายลึกซึ้งกินใจ
ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของคาประพันธ์ ดังบทพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งทรงศึกษาในวิทยาลัยการทหารดันทรูน
เพื่อกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๕
ความตอนหนึ่งว่า
“...รบในป่า ใช้อาวุธ สุดลาบาก
นอนแช่ปรัก มุดหนาม เมื่อยามหนี
มีข้าศึก คอยติดตาม ทุกนาที
ข้าวไม่มี ติดท้อง สองสามวัน
เขาช่างสรร ความลาบาก ให้ยากยิ่ง
ให้ทาจริง 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 เคล้าน้าตา

๕
หวังสี่ปี ข้างหน้า ถ้าโชคช่วย
อาจอานวย ให้สาเร็จ การศึกษา
คงได้รับ ยศศักดิ์ ปริญญา
ดังเจตนา แม่พ่อ ผู้รอคอย ฯ ”
บทพระราชนิ พนธ์ ดังกล่าวนอกจากแสดงให้ เห็ นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้ว ยังสะท้อนถึงการตรากตราพระวรกายในการฝึกวิชาทหาร พระราชจริยวัตร
ที่อดทนต่อความยากล าบาก ตลอดจนพระวิริย อุตสาหะอันกล้ าแกร่ง และแฝงไว้ด้วยความกตัญญูต่อ
สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่เสื่อมคลาย

๖

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตอนที่ ๕ ภาพการ์ตนู ฝีพระหัตถ์
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระอั จ ฉริ ย ภาพด้ า นการวาดภาพ พระองค์ ไ ด้ พ ระราชทาน
ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ “ธรรมราชินี” เพื่อเผยแพร่
ให้ประชาชนได้สวดมนต์ อันก่อให้เกิดสติ สมาธิปัญญา บัตรอวยพรปีใหม่ และสมุดบันทึกแห่งความสุข
ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อนารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการช่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข แก่ราษฎร
ที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
สมุ ดบั น ทึก แห่ ง ความสุ ข หน้ าปกเป็ น ภาพการ์ ตู นฝี พ ระหั ตถ์ ก ารจัด การพื้ นที่ ก ารเกษตร
ตามแบบทฤษฎีใหม่ ประกอบกับพระราชดาริเรื่องการบริหารจัดการน้าตั้งแต่ต้นน้า ป่าไม้ โครงการฝนหลวง
ไปจนถึงการนาไปใช้ในพื้นที่การเกษตร ครัวเรือน ภาพกังหันชัยพัฒนาเพื่อการบาบัดและการรักษาสภาพน้า
และภาพครัวเรือนที่ทุกคนในครอบครัวต่างสวมเครื่องแต่งกายจิตอาสา เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ โครงการ
พระราชดาริ ในสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั ว ภาพใบหน้าที่มีความสุ ขของทุกคนที่ร่ว มกันทาความดี พร้อมลง
พระปรมาภิไธยไว้ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
ส่วนปกรองด้านในเป็น ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์สื่อถึงครอบครัวโครงการจิตอาสา ที่ใบหน้ายิ้มอิ่มเอิบ
อย่างมีความสุข พร้อมข้อความ “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” และบันทึกแห่งความสุข “ด้วยการทาความดี”
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 เพื่อทรงงานบาบัดทุกข์
บารุงสุข อาณาประชาราษฎร์ รวมถึงภาพถวายความรักวันพ่อ
หน้าต่อไปมีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานจัดทาเป็นบัตรอวยพร
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ “ชุดการละเล่นไทย ๔ แบบ” ได้แก่ มอญซ่อนผ้า, รีรีข้าวสาร, ขี่ม้าก้านกล้วย และ
กระโดดเชือก
ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความกตัญญู และความมุ่งมั่นตามรอยพระยุคลบาท
สมเด็จพระบรมชนกนาถ นอกจากนี้แล้วยังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทย ความสุข ความสนุกสนานรื่นเริง
ความรัก ความสามัคคี อันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยและชาติไทยอีกด้วย

๗

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตอนที่ ๖ พระมหากรุณาธิคุณการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นมรดกอันล้าค่าที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สนพระราชหฤทั ย ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยเฉพาะการแสดงโขน ทรงได้ รั บ การปลู ก ฝั ง
เรื่องศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มาโดยตลอด
เมื่อปี ๒๕๐๒ ทรงฝึกหัดแสดงโขนเป็นตัวหนุมาน ที่โรงเรียนจิตรลดา (ผู้ถวายการสอน คือ
ครู ก รี วรศะริ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ และครู ฉ ลาด พกุ ล านนท์ ) ทรงตระหนั ก ถึ ง คุ ณค่ า ของนาฏศิ ล ป์ ไ ทย
โดยเฉพาะ “การแสดงโขน” ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้ชมศิลปะการแสดงชั้นสูงที่ถือเป็นสมบัติ
ทางวั ฒ นธรรมของชาติ จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ จั ด การแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน
ในงาน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ณ พระลานพระราชวังดุสิต การแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน
ชุด "มหาธรรมิกราชา" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระลานพระราชวังดุสิต โขนกลางแปลงพระราชทานดังกล่าวเคยจัดการแสดง
มาแล้วที่นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกรมศิลปากร ผู้แสดงประกอบด้วยนาฏศิลปิน ดุริยางคศิลปิน และคีตศิลปิน
สานักการสังคีต รวมทั้งนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กว่า ๑๐๐ คน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการนาฏศิลป์และดนตรีไทยอย่างหาที่สุดมิได้
ทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่มีพระราชประสงค์
ให้คนรุ่นใหม่ได้ชมโขนพระราชทานและเรียนรู้ในศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง

๘

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตอนที่ ๗ สืบสานพระราชปณิธานเพือ่ ประโยชน์สขุ ปวงประชา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ดารงชีวิตด้วยความสงบสุขร่มเย็นดังเห็นได้จาก
การป้องกันปัญหาน้าท่วม อันเป็นการสืบสานและต่อยอดงานของสมเด็จพระบรมชนกนาถนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สานักพระราชวัง หน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยเฉพาะกิจ ๙๐๔ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนจิตอาสา เราทา
ความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน, เก็บผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอยออกจากลาคลอง
เพื่อกาจัดสิ่งกีดขวางทางน้า, เปิดเส้นทางระบายน้า และทาความสะอาดปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณประโยชน์
ส่งผลให้ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขังเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่อง การแก้ปัญหาให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน
เมื่อพระองค์ทรงรับ ทราบถึงปั ญหาของราษฎรบ้านกูแบซีรา ตาบลกอล า อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ที่ประสบภัยธรรมชาติซ้าแล้วซ้าเล่า จึงเสด็จฯ ทรงเยี่ยมเยือน และตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยพระองค์เอง
พร้อมพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทั้งระบบ ด้วยพระปรีชาสามารถอันล้าลึก ทาให้สามารถ
พลิกปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ เช่น ปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ทรงแก้ไขด้วยการจัดทา
ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางและจัดส่งให้ถึงราษฎรในพื้นที่ ขณะที่ ปัญหาน้าท่วมขังในหมู่บ้าน
และที่ทากิน ทรงแก้ไขด้วยการขุดคลองและทาอาคารระบายน้าท่อลอดในบริเวณที่น้าท่วมขัง ส่วน ปัญหา
ขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร ทรงแก้ไขโดยการจัดวางระบบส่งน้าของโครงการส่งน้าและบารุงรักษาจังหวัดปัตตานี
เพื่อให้ ร าษฎรได้รั บ น้ าอย่ างทั่ว ถึง และสามารถทาการเกษตรได้ในช่ว งฤดูแ ล้ ง ภายหลั งพระองค์ได้ มี
พระราชกระแสให้รับโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบซีราไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริด้วย
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

๙

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตอนที่ ๘ สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือ บทเจริญพระพุทธมนต์
“ธรรมราชินี ” พระราชทานแก่ผู้มาร่วมในพิธีมหามงคลบาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว เป็นหนังสือที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคัด เลือกและ
เรียบเรียงเนื้อหาด้วยพระองค์เอง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรวมในการสวดมนต์กันเป็นประจาเพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่ชีวิต ชาติบ้านเมือง และยังรวมกันสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นใหม่ จากเดิม
มีบทสวดมนต์ ๒๘ บท ทรงให้เพิ่มเติมบทสวดมนต์อีกจานวน ๙ บท รวมเป็น ๓๗ บท
ทั้งนี้หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ทั้ง ๓๗ บท ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษร
พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และภาพวาดฝีพระหั ตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว พิมพ์ล งบนหน้าปกหนังสื อ
บทเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มาไว้บนหน้าปกของ
หนังสือบทเจริญพุทธมนต์พร้อมพระราชทานข้อความด้านล่างพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ว่า
“สุขกาย สุขใจ” โดยทรงมุ่งน้อมนาและสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มาไว้ที่หน้าปกบทเจริญพุทธมนต์ด้วยทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชน
ได้สวดมนต์เพื่อก่อให้เกิดสติสมาธิ ปัญญา รวมทั้งความสุขสงบร่มเย็นและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและชาติ
บ้านเมือง
ด้ า นหลั ง ปกบทเจริ ญ พุ ท ธมนต์ นั้ น ได้ พ ระราชทานพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ให้ เ ชิ ญ อั ก ษร
พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมข้อความว่า “ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคล
และความสุขของทุกท่านผู้มีศรัทธาบาเพ็ญธรรม” ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนสืบไป

๑๐

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตอนที่ ๙ พระราชทานความสุขแก่พสกนิกรไทย
ความสุข คือ ความสบายกายสบายใจ และเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เมื่อคนในชาติมีความสุข
ย่อมนามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณบดิ น ทรเทพยวรางกู ร ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานความสุขให้คนในชาติด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย เช่น การพระราชทานพระราชดารัสแก่ประชาชนชาวไทย
เนื่ องในวัน ขึ้น ปี ใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิ ต ความตอนหนึ่ งว่า
“บัดนี้ถึงวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีและอานวยพรแก่
ทุกๆ ท่านให้มีความสุข ความเจริญ ให้มีกาลังกาย กาลังใจ สติปัญญาแจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนประสบแต่
ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป…”การพระราชทานบัตรอวยพรเนื่องในวัน ขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๑
แก่ประชาชนชาวไทยและผู้ที่ปฏิบัติถวายงานโครงการพระราชดาริต่าง ๆ บัตรอวยพรพระราชทานด้านบน
มีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์พร้อมข้อความ “สุขสันต์ทุกฤดูกาล เพราะจับมือเดินก้าวหน้าด้วยสติอันมั่นคง”
ด้านล่ างมีข้อความ “สุ ขกายสบายใจด้ว ยสติปัญญาและความรักเมตตา พร้อมก้าวหน้าอย่างมั่นคงไป
ด้วยกัน สุขสันต์วันปีใหม่และตลอดไป” พร้อมกับพระปรมาภิไธยและลงวันที่ ๑ ม.ค. ๖๑
นอกเหนื อ จากนี้ แ ล้ ว สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณบดิ น ทรเทพยวรางกู ร
ยังได้พระราชทานความสุข ความสนุกสนานรื่นเริงท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นในรูปแบบ การจัดงานอุ่นไอรัก
คลายความหนาวการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ลานพระราชวังดุสิต นอกจากนี้ ประชาชนสามารถรับ
เครื่องสักการะพระราชทาน เพื่อร่วมถวายราชสักการพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว และน ากลั บ ไปบู ช าเพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคล พร้ อ มกั บ ชมนิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังความปลาบปลื้มแก่ปวงชนชาวไทย
อย่างหาที่สุดมิได้

๑๑

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตอนที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา หมายถึง วันทรงบาเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองในมหามงคลสมัย
คล้ายวันพระราชสมภพที่เวียนมาบรรจบอีกปีหนึ่ง
สมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิร าลงกรณบดินทรเทพยวรางกู ร ทรงพระราชสมภพเมื่อวัน ที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อันนาความผาสุกมาสู่พสกนิกร
และนาความมั่นคงมาสู่ประเทศ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๑ รัฐบาลได้จัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ประกอบด้วย โครงการ “จิตอาสา
เพื่อการพัฒนาลาน้ากับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” เพื่อสืบสาน
พระราชปณิ ธ านและแสดงความส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว การอั ญ เชิ ญ
พระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดนิทรรศการภาพกิจกรรม
ของจิตอาสาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค ณ ท้องสนามหลวง การประกอบพิ ธีทางศาสนา
มหามงคล ๕ ศาสนา ถวายพระราชกุศล ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล กิจกรรมจิตอาสา “เราทา
ความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระราชวังดุสิต
วัน ที่ ๒๘ กรกฎาคม เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๖๗๐ รูป
ส่วนช่วงเย็น เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว และ เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในส่วนกลางกาหนดจัด
ณ มณฑลพิ ธีท้อ งสนามหลวง ส่ ว นภูมิภ าคก าหนดจั ด ณ ศาลากลางจัง หวัด หรือ สถานที่ที่ เหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกาย
ด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม พร้อมทั้งประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
ประดั บ ธงชาติไ ทย ร่ ว มกับ ธงอั กษรพระปรมาภิ ไ ธย ว.ป.ร. โดยพร้อ มเพรีย งกัน ปวงข้า พระพุท ธเจ้ า
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๑๒
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ประยุทธ สิทธิพันธ์, ผู้เรียบเรียง. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา กับความเป็นมา
ของ “สยามมกุฎราชกุมาร”. อนุสรณ์วันอภิเษกสมรส วันพระราชสมภพ วันประสูติ
ของพระวรชายา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บารุงนุกูลกิจ, 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, สานักงาน. การพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร. กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์
จากัด, ๒๕๔๖.

๑๓

วัน/เวลาออกอากาศ
จันทร์ - ศุกร์
เวลา ๐๖.๐๕ น., ๐๗.๕๕ น., ๑๒.๐๕ น.
เสาร์ – อาทิตย์
เวลา ๐๖.๐๕ น., ๐๖.๓๐ น., ๑๒.๐๕ น.

วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

๑๙ ก.ค. ๖๑
๒๐ ก.ค. ๖๑
๒๑ ก.ค. ๖๑
๒๒ ก.ค. ๖๑
๒๓ ก.ค. ๖๑
๒๔ ก.ค. ๖๑
๒๕ ก.ค. ๖๑
๒๖ ก.ค. ๖๑
๒๗ ก.ค. ๖๑
๒๘ ก.ค. ๖๑

ตอนที่ ๑
ตอนที่ ๒
ตอนที่ ๓
ตอนที่ ๔
ตอนที่ ๕
ตอนที่ ๖
ตอนที่ ๗
ตอนที่ ๘
ตอนที่ ๙
ตอนที่ ๑๐

พระราชประวัติ
พระราชจริยวัตรอันงดงาม
จอมทัพไทย
พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์
ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์
พระมหากรุณาธิคุณการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
สืบสานพระราชปณิธานเพื่อโยชน์สุขปวงประชา
สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”
พระราชทานความสุขแก่พสกนิกรไทย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๔

คณะผู้จัดทา
พ.อ.หญิง ผศ. ศิริวรรณ์ กาญจนโหติ
พ.ท.หญิง ชื่นหทัย สุรยิ โสภาพันธุ์
ร.อ.หญิง ฉัฐรภรณ์ ยศสุนทร
ร.อ.หญิง อาภา ช่างเกวียน
ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว ยุวพรม
ร.ท.ไกรวิน นาคปั้น
ร.ต.หญิง สาริศา เขี้ยวงา
ผู้เรียบเรียงบทสารคดี
พ.อ.หญิง ผศ. ศิริวรรณ์ กาญจนโหติ
ร.อ.หญิง ฉัฐรภรณ์ ยศสุนทร
ผู้อ่านบทสารคดี
นนร.พิพฒ
ั น์ อุ่นแสน ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่บันทึกและตัดต่อเสียง
น.ส.ณัฐธิดา ซองาม
เพลงประกอบสารคดี
แขกเชิญเจ้า โดย Bangkok Symphony Orchestra

