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การจัดการความรู้ส านักงานสรรพสามติพืน้ที่สมุทรสงคราม  

องค์ความรู้  

“พระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เก่ียวกับ เร่ือง การท างาน (บางส่วน) ท าให้บริหารจัดการองค์กรที่ดีประสพความส าเร็จเป็นองค์กรคุณภาพ” 

 

 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช เก่ียวกบั เร่ือง การท างาน 

(บางส่วน)ท าให้บริหารจดัการองค์กรท่ีดีประสพความส าเร็จเป็นองค์กรคณุภาพนี ้ส านกังานสรรพสามิต

พืน้ท่ีสมทุรสงครามได้รวบรวมพระบรมราโชวาทบางส่วนไว้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานทกุระดบัได้นอม

น าพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี

สมทุรสงครามสามารถบริหารจดัการองค์กรท าให้ทกุกระบวนงานท่ีส าคญัและกระบวนงานสนบัสนนุบรรลุ

วตัถปุระสงค์เป็นไปตามเปา้หมายตามตวัชีว้ดัการด าเนินงาน    ท าให้เป็นองค์กรคณุภาพ นบัว่าเป็นพระ

มหากรุณาธิคณุหาท่ีสดุมิได้ ท่ีพระองค์ท่านได้ประทานให้กบัปวงชนชาวไทยทกุคน  

 ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีสมทุรสงครามร่วมเผยแพร่เพ่ือเป็นประโยชน์และสิริมงคลแก่ชีวิต 
ซึง่พระบรมราโชวาทท่ีคดัเลือกมานีส้ามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนัและแก้ไขปัญหาการ
ท างานได้ 
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พระบรมราโชวาท เร่ือง การท างาน 
 

''...หลกัการส าคญัประการหนึง่ ท่ี จะส่งเสริมให้ปฏิบตัิงานส าเร็จและ เจริญก้าวหน้าได้แท้จริง คือ การไม่ 
ท าตวัท าความคิดให้คบัแคบ หากให้มีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน โดยเฉพาะผู้ ร่วม 
งานอย่างจริงใจ...''  
  
     

 
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของ  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
18 กรกฎาคม 2530 

“...การท างานใด ๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียร แล้ว ยากท่ีจะให้ส าเร็จเรียบร้อย
ทนัเวลา ได้ และเม่ือใดพลงัของความเพียรนี ้เกิดขึน้ เม่ือนัน้การงานทัง้หลายก็ส าเร็จได้โดย ง่ายดายและ
รวดเร็ว...'' 

     
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน  

ปริญญาบตัร แก่ผู้ส าเร็จการศกึษาจาก  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 21 มิถนุายน 2522   

 
 

''...ผู้ ท่ีมีปัญหาท่ีสามารถจะท าการงาน ส าคญั ๆ ให้ยดึหลกัเป็นก าลงัของ บ้านเมืองต่อไปได้นัน้ จะต้อง
เป็นผู้  หนกัแน่นในสจัจะ คือต้องมีความจริง พร้อมทัง้ในค าพดูในการกระท า ทัง้ในบคุคลอ่ืนและในตนเอง
สิ่งใด ท่ีตัง้ใจจริงต้องปฏบิตัิให้ได้ โดยเคร่งครัดครบถ้วน...''   

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน  
ปริญญาบตัรของ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
ณ อาคารใหม่ สวนอมัพร 28 ตลุาคม 2521   
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''...การท างานด้วยความรู้ความสามารถด้วย ความตัง้ใจและเอาใจใส่ศกึษานัน้ เป็นการ พฒันาบคุคลให้
มีคณุภาพสงูขึน้โดยแท้ และ บคุคลท่ีมีคณุภาพอนัพฒันาแล้วย่อมสามารถ จะพฒันางานส่วนรวมของ
ชาติ ให้เจริญก้าวหน้าได้ดงัประสงค์...''  
 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของ  
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา 8 กรกฎาคม 2530   

 
 
 

 
''...เม่ือมีโอกาสและมีงานให้ท า ควรเต็มใจ ท าโดยไม่จ าเป็นต้องตัง้ข้อแม้หรือเง่ือนไขอนัใด ไว้ให้เป็น
เคร่ืองกีดขวาง คนท่ีท างานได้จริง ๆ นัน้ ไม่ว่าจะจบังานสิ่งใดย่อมท าได้เสมอ ถ้ายิ่งมี ความเอาใจใส่ มี
ความขยนัและซื่อสตัย์สจุริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในงานท่ีท าสงูขึน้...''   
 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของ  
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา 8 กรกฎาคม 2530   

 

''...การท างานใด ๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควรอย่างยิ่งท่ีจะตัง้เปา้หมาย ขอบเขตและ หลกัการไว้ให้แน่นอน 
เพราะจะช่วยให้สามารถ ปฏิบตัิมุ่งเข้าสู่ผลส าเร็จได้โดยตรง และ ถกูต้องพอเหมาะพอดี เป็นการปอ้งกนั
และ ขจดัความล่าช้า ความสิน้เปลือง ความเสียเปล่า ทกุอย่างได้อย่างสิน้เชิง...'' 
 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน  
ปริญญาบตัรของ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

17 กรกฎาคม 2530  
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 ''...การปฏิบตัิงานให้บรรลผุลเลิศนัน้ นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทางวิชาการเป็นอย่างดีแล้ว 
ทกุคนจะต้อง มีความส านกึตระหนกัในหน้าท่ีของตนแล้ว ตัง้ใจปฏิบตัิงานรับใช้ชาติบ้านเมือง ด้วย ความ
พากเพียรและอดทน...'' 
 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบตัร  
แก่ผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาจาก โรงเรียนนายทหารทัง้ 3 เหล่าทพั  

ณ อาคารใหม่ สวนอมัพร 6 มีนาคม 2529  
  
 
 
 

''...การท างานสร้างอนาคตนี ้นอกจากจะต้อง ใช้วิชาความรู้ท่ีจดัเจนเป็นหลกัแล้ว บคุคลยงัจ าเป็นต้อง
อาศยัคณุสมบตัิพเิศษอีก หลายด้านเป็นเคร่ืองอดุหนนุและส่งเสริม ความรู้ของตนเป็นอย่างมากอีกด้วย
...''  

 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน  
ปริญญาบตัรของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

31 ตลุาคม 2528  
  

''...การท างานให้ส าเร็จผลแน่นอนและสมบรูณ์ ตามเปา้หมายนัน้จะต้องใช้ความรู้ความสามารถ พร้อม
ทัง้คณุสมบตัิท่ีส าคญั ๆ ในตวับคุคลหลายประการ ทัง้ความตัง้ใจท่ีมัน่คง ความคิดสร้างสรรค์ ความ 
อตุสาหะพยายาม ความรับผิดชอบ ตลอดจนความสจุริต เป็น ธรรมน ามาปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอ...''  
 

 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน  
ปริญญาบตัรของ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

19 กรกฎาคม 2528 
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''...ทกุคนต่างมีหน้าท่ี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ท าเฉพาะหน้าท่ีนัน้เพราะว่าถ้าคนใดท าหน้าท่ี เฉพาะของ
ตวั โดยไม่มองดคูนอ่ืนงานก็ ด าเนินไปไม่ได้ เพราะเหตวุ่างานทกุงาน จะต้องพาดพงิกนั จะต้องเก่ียวโยง
กนั ฉะนัน้ แต่ละคนจะต้องรู้ถึงงานของผู้ อ่ืนแล้ว ช่วยกนัท า...''  
 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่คณะบคุคล  
ตา่ง ๆ ในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  

ณ ศาลาดสุิดาลยั 4 ธันวาคม 2533   
 
 
 
 

''...เม่ือมีปัญหาใด ๆ เกิดขึน้ ทกุคน ชอบท่ีจะท าความคิดความเห็นให้สอดคล้อง กนั ร่วมกนัพจิารณา
หาทางแก้ไขด้วย เหตแุละผล ตามความเป็นจริง บนพืน้ฐานอนัเดียวกนั ก็จะเห็นแนวทาง ปฏิบตัิแก้ไขได้
อย่างเท่ียงตรงถกูต้อง และเหมาะสม...''  

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน  
ปริญญาบตัรของ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

14 กรกฎาคม 2537  
  

''...ในชีวิตการงานนัน้ ทกุคนมีภาระ อนัหนกัท่ีจะต้องกระท ามากมาย ทัง้ในงาน อาชีพและงานท่ีท า
ประโยชน์แก่สงัคม นอกจากนัน้ยงัมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบตัิ รับใช้ชาติบ้านเมืองในฐานะท่ีเป็นพลเมือง ไทย
อีกประการหนึง่ด้วย...''  

 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน  
ปริญญาบตัรของ มหาวิทยาลยัศลิปากร  

ณ วงัทา่พระ 14 ตลุาคม 2512 
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''...การท่ีจะท างานเพื่อความมัน่คงและ ก้าวหน้านัน้ มิใช่ว่าจะก้มหน้าก้มตาท า หน้าท่ีของแต่ละคน
เท่านัน้จะต้องมีความ ร่วมมือสมัพนัธ์กนัระหว่างหน่วยงานทกุหน่วย เพ่ือให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกนั
...” 

พระบรมราโชวาท ในโอกาสพระราชทาน  
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ  

ณ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน 22 กรกฎาคม 2513   
 

''...แต่ละคนก็มีหน้าท่ีท่ีจะปฏิบตัิงาน ของตน ท่ีเรียกว่าอาชีพของตน ถ้าท าดีก็เป็น สิ่งท่ีน่าชมและน่า
ปลาบปลืม้ใจ เป็น ประโยชน์แก่ตวัเองและถ้ากิจการท่ีท า มีความเจริญในทางท่ีดีท่ีชอบก็ ท าให้ส่วนรวม
ของชาติบ้านเมือง มีความ ก้าวหน้าด้วยดี...''  

พระราชด ารัส พระราชทานแก่คณะบคุคลตา่งๆ ท่ีเข้าเฝา้ฯ  
ถวายชยัมงคลเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  

ณ ศาลาดสุิดาลยั สวนจิตรลดา 4 ธนัวาคม 2518  

 ''...เมืองไทยของเรา ประกอบด้วยคนหลาย จ าพวก หลายวยัหลายความคิด หลายหน้าท่ี ซึง่ทัง้หมด
จะต้องอาศยัซึง่กนัและกนั ไม่ใช่ ว่าคนหนึง่คนใดจะอยู่ได้โดยล าพงั...''  
 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่คณะบคุคลตา่งๆ  
ท่ีเข้าเฝา้ฯ ถวายพระพรชยัมงคลเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  

ณ ศาลาดสุิดาลยั สวนจิตรลดา 4 ธนัวาคม 2517 
  

 ''...การท างานให้ส าเร็จขึน้อยู่กบัความ สจุริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิดเหน็ ท่ีเป็นอิสระปราศจากอคติ 
และด้วย ความถกูต้องตามเหตตุามผลจงึ จะช่วยให้งานบรรลจุดุมุ่งหมาย และประโยชน์ท่ีพงึ ประสงค์
โดยครบถ้วนแท้จริง...''  

พระบรมราโชวาท พระราชทานเน่ืองใน  
โอกาสวนัข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2528 
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''...การท างานสร้างเกียรติยศช่ือเสียง และความเจริญก้าวหน้านอกจากจะต้อง ใช้วิชาความรู้ท่ีดีแล้ว แต่
ละคนยงัต้องมี จิตใจท่ีมัน่คงในความสจุริต และ มุ่งมัน่ต่อความส าเร็จเป็นรากฐานรองรับ จงึจะบนัดาล
ผลเลิศให้เกิดขึน้สมบรูณ์ เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง...''  

พระบรมราโชวาท พระราชทานเน่ืองใน  
โอกาสวนัข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2526 

 

''.... เกียรติและความส าเร็จ เกิดจากผลการ ปฏิบตัิงานและปฏิบตัิตวัของแต่ละคน ท่ีสามารถปฏิบตัิงาน
ในความรับผิดชอบ ให้ได้ผลสมบรูณ์ตรงตามวตัถปุระสงค์และ ปฏิบตัติวัให้สจุริต เท่ียงตรง พอควรพอดี
แก่ ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีด ารงอยู่...''  

   
พระบรมราโชวาท พระราชทานเน่ืองใน  

โอกาสวนัข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2531 
  
 
 

''...เม่ือท างาน ต้องมุ่งถึงจดุมุ่งหมาย ท่ีแท้จริงของงาน งานจงึจะส าเร็จ ได้รับประโยชน์ครบถ้วน ทัง้
ประโยชน์ของงาน และประโยชน์ของผู้ท า...''   

พระบรมราโชวาท พระราชทานเน่ืองใน  
โอกาสวนัข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2532 

 

''...การจะท างานให้มีประสิทธิผลและให้ ด าเนินไปได้โดยราบร่ืนนัน้ จ าเป็นอย่างยิ่ง จะต้องท าด้วยความ
รับผิดชอบอย่างสงูไม่ บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่บิดเบือนจดุประสงค์ท่ี แท้จริงของงานส าคญัท่ีสดุต้องเข้าใจ
ความหมาย ของค าว่า ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ท า จะ
หลีกเล่ียงละเลยไม่ได้...''  

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน  
ปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

16 กรกฏาคม 2519 
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''...งานท่ีกระท าโดยอาศยัหลกัวิชาท่ีดี บนรากฐานแห่งความสจุริตและความ มุ่งมัน่และด้วยวิธีการอนั
แยบคายพร้อม ด้วยความพงึพอใจความอตุสาหะขะมกัเขม้น เอาใจใส่ ด้วยความพนิิจพิจารณา จะต้อง 
บรรลท่ีุปราศจากโทษ และเป็นประโยชน์ แท้จริงอย่างแน่นอน...''   

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบตัรของ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ณ หอประชมุจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
14 กรกฏาคม 2522 

 

 
''...เม่ือจะเร่ิมงานสิ่งใด ให้พยายามคิด พจิารณาให้เห็นจดุหมายเห็นสาระและประโยชน์ ท่ีแท้จริงของงาน
นัน้อย่างแจ่มแจ้ง แล้วจงึ ลงมือท าด้วยความตัง้ใจ มัน่ใจ ด้วยความ รับผิดชอบอย่างสงู ให้ด าเนินลลุ่วง
ตลอดไปอย่าง ต่อเน่ือง โดยมิให้บกพร่องเสียหาย...''  
 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของ  
มหาวิทยาลยัมหิดล 5 กรกฏาคม 2533 

 

''...อปุสรรคส าคญัของการท างาน คือความท้อถอยและความหวัน่เกรงต่อ อิทธิพลต่าง ๆ ซึง่เป็นเหตบุัน่
ทอนความสามารถ ในตน กบัทัง้ความเท่ียงตรงต่อหน้าท่ี อย่างร้ายกาจ จงึต้องระมดัระวงัควบคมุสติ 
และรักษาความสจุริตเป็นธรรมไว้ให้ได้ ตลอดเวลา...''  
 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่  
และปริญญาบตัรนกัเรียนนายร้อยต ารวจ  

ณ อาคารใหม่ สวนอมัพร 18 เมษายน 2532 
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''...ในการประกอบการงานทัง้ปวงนัน้ ทกุคนต้องมีความตัง้ใจจริงและขยนั หมัน่เพียรต้องรู้จกัคิด
พจิารณาด้วยปัญญา และความรอบคอบยดึมัน่ในความ สามคัคีและความซ่ือสตัย์สจุริต ถือเอา 
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นจดุประสงค์ส าคญัจงึจะ สามารถปฏิบตัิงานต่าง ๆ ให้ส าเร็จผลโดย สมบรูณ์ได้...'' 
 

พระราชด ารัส ในพิธีพระราชทานพระพทุธนวราชบพิตร  
ประจ าจงัหวดันา่น 10 มีนาคม 2512  

 

''...การประชาสมัพนัธ์ เป็นความสมัพนัธ์ ระหว่างประชาชน หรือให้ประชาชนเข้าใจ สมัพนัธ์กนั และงาน
กิจการต่าง ๆก็ต้อง อาศยัการประชาสมัพนัธ์เกือบทัง้นัน้ถ้าทกุคน ตัง้ใจท าเพ่ือให้ผลท่ีเป็นประโยชน์แก่ 
ส่วนรวม ก็เช่ือได้ว่าส่วนรวมจะอยู่เย็นเป็นสขุ...'' 

     
พระราชด ารัส พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหาร  

สมาคมนกัประชาสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย  
ณ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน 24 มีนาคม 2523 

 

''...ศิลปิน มีหน้าท่ีท่ีจะดวู่ามีความรู้สกึ อะไรท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนและแสดงออก มาในทางของตน 
ดงันัน้ศิลปินทกุฝ่าย จงึมีหน้าท่ีท่ีจะตัง้จิตเจตนาท่ีบริสทุธ์ิ เจตนาท่ีดี ผลท่ีออกมาก็ดีเป็นผลท่ี สร้างสรรค์
เป็นผลท่ีท าให้โลกเรามีความเจริญ ก้าวหน้าโดยแท้จริง...''  

พระราชด ารัส พระราชทานลงพิมพ์ในหนงัสือ  
สพุรรณหงส์ทองค า 20 ธนัวาคม 2522 

 
''...หนงัสือพิมพ์ เป็นก าลงัของบ้านเมือง ถ้าหากวา่ใช้ก าลงัในทางท่ีดีก็จะท าให้ บ้านเมืองไปในทางท่ีดี แตถ้่าใช้ก าลงั
ในทาง ท่ีเรียกวา่ไมดี่ ก็จะท าให้บ้านเมือง เป็นไปในทางท่ีไมดี่ จงึต้องระมดัระวงัและ ต้องใช้ความพินิจพิเคราะห์ท่ีดี
และ ต้องมีสิ่งท่ีเรียกวา่ความเสียสละบ้าง เพ่ือ ส่วนรวม...'' 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะกรรมการ  
สมาคมหนงัสือพิมพ์แหง่ประเทศไทย  

ณ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน 25 กรกฎาคม 2515 
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''...การเขียนเร่ืองใด ๆ จะเป็นแนวใดก็ตาม จะเป็นคณุเป็นประโยชน์ได้และจะเป็นโทษ ได้ทัง้นัน้ แล้วแต่
วิธีการเขียนท่ี ประพนัธ์หรือท่ีเรียบเรียง ถ้ามีความคิดท่ีดี ท่ีชอบธรรมอยู่แล้วเขียนลงไปด้วยความ 
สามารถก็เป็นคณุได้...''   
 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่คณะกรรมการ  
จดัรายการโดยเสดจ็พระราชกศุล  

ณ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน 10 มีนาคม 2513 
 

''...ผู้ มีหน้าท่ีส่ือข่าว ควรส านกึอยู่เสมอว่างาน ท่ีท าเป็นงานส าคญัและมีเกียรติสงู การ แพร่ข่าวโดยขาด
ความระมดัระวงั หรือแม้แต่ ค าพดูง่าย ๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะท าลาย งานท่ีผู้ มีความปรารถนาดี
ทัง้หลาย พยายาม สร้างไว้ด้วยความยากล าบากเป็นเวลาแรมปี เหมือน ฟองอากาศนิดเดียวถ้าเข้าไปอยู่
ในเส้นเลือดก็สามารถ ปลิดชีวิตคนได้...''  
 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่นกัธุรกิจและนกัหนงัสือพิมพ์  
ณ พิพิธภณัฑ์เมโทรโปลิตนันครนิวยอร์คสหรัฐอเมริกา 8 มิถนุายน 2510 

 
การท างาน  

โดย: มิส  ธญัษิตา    มงคลศิริ (ออกเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2558) 
งาน: งานการเงิน 
อ้างอิงแผนงาน : -  
อ้างอิงโครงการ : -  
แหล่งท่ีมา: www.thaisnews.com 
 
 
 
 

http://www.thaisnews.com/prdnews/king/tamroy/work.html
http://www.sl.ac.th/html_edu/cgi-bin/sl/main_php/search_work_emp.php?id_emp=10151
http://www.sl.ac.th/html_edu/cgi-bin/sl/main_php/print_dept.php?id_dept=114
http://www.thaisnews.com/
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พระบรมราโชวาท เร่ือง การท างาน 

 

1.คนด ี

“ในบ้านเมืองนัน้ มีทัง้คนดี และคนไม่ดี ไม่มีใครท่ีจะท าให้ทกุคนเป็นคนดีได้ทัง้หมด การท าให้บ้านเมืองมี
ความปกติสขุเรียบร้อย จึงมิใช่การท าให้ทกุคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ท่ีการส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครอง
บ้านเมือง และควบคมุคนไม่ดี ไม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” 

(พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชมุนมุลกูเสือแหง่ชาติ คา่ยลกูเสือวชิราวธุ จงัหวดัชลบรีุ 11 ธนัวาคม 2512) 

2.อนาคตท านายได้ 

“ทกุสิ่งทกุอย่าง ท่ีเกิดท่ีเป็นอยู่แก่เราในวนันี ้ย่อมมีต้นเร่ืองมาก่อน ต้นเร่ืองนัน้คือ เหต ุสิ่งท่ีได้รับคือ 
ผล และผลท่ีท่านมีความรู้อยู่ขณะนี ้จะเป็นเหตใุห้เกิดผลอย่างอ่ืนต่อไปอีก คือ ท าให้สามารถใช้ความรู้ท่ีมี
อยู่ท างานท่ีต้องการได้ แล้วการท างานของท่าน ก็จะเป็นเหตใุห้เกิดผลอ่ืนๆ ต่อเน่ืองกนัไปอีก ไม่
หยดุยัง้ ดงันัน้ท่ีพดูกนัว่า ให้พจิารณาเหตผุลให้ดีนัน้ กล่าวอีกนยัหนึง่ก็คือ ให้พจิารณาการกระท าหรื
อกรรมของตนให้ดีนัน่เอง คนเราโดยมากมกันกึว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่ท่ีจริงเราย่อมจะ
ทราบได้บ้างเหมือนกนั เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระท าในปัจจบุนั” 

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 8 กรกฎาคม 2519) 

http://news.mthai.com/tag/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://news.mthai.com/app/uploads/2014/12/1463044_626146650765272_107944788_n.jpg
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3.ความด ี

“การท าดีนัน้ท ายากและเห็นผลช้า แต่ก็จ าเป็นต้องท า เพราะหาไม่ความชัว่ซึง่ท าได้ง่าย จะเข้ามาแทนท่ี
และจะพอกพนูขึน้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทนัรู้สกึตวั แต่ละคนจงึต้องตัง้ใจและเพียรพยายามให้สดุก าลงั ใน
การสร้างเสริมและสะสมความดี” 

(พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้ส าเร็จการศกึษา ท่ีโรงเรียนนายร้อยต ารวจ สวนอมัพร 14 สิงหาคม 2525) 

 

4.การท างาน 

“เม่ือมีโอกาสและมีงานท า ควรเต็มใจท าโดยไม่จ าเป็นต้องตัง้ข้อแม้ หรือเง่ือนไขอนัใด ไว้ให้เป็นเคร่ืองกีด
ขวาง คนท่ีท างานได้จริงๆนัน้ ไม่ว่าจะจบังานสิ่งใด ย่อมท าได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยนั 
และ ความซื่อสตัย์สจุริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในงานท่ีท าสงูขึน้” 

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา 8 กรกฎาคม 2530) 

 

 

http://news.mthai.com/app/uploads/2014/12/king1a.jpg
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5.คุณธรรมของคน 

“ประการแรก คือ ความซื่อสตัย์ ประการท่ีสอง คือ การรู้จกัข่มใจฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบตัิอยู่ใน
ความสตัย์ความดีนัน้ ประการท่ีสาม คือ การอดทน อดกลัน้ และอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสตัย์
สจุริต ประการท่ีส่ี คือ การรู้จกัละวางความชัว่ ความทจุริต และรู้จกัสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมคณุธรรมส่ีประการนี ้ถ้าแต่ละคนพยายามปลกูฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงาม จะช่วยให้
ประเทศชาติบงัเกิดความสขุความร่มเย็นและมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพฒันาให้มัน่คงก้าวหน้าต่อไป” 

(พระบรมราโชวาท ในพิธีบรวงสรวง สมเดจ็พระบรูพมหากษัตริยาธิราชเจ้า 5 เมษายน 2535) 

 

 

6.ความเพียร 

“ความเพียรท่ีถกูต้องเป็นธรรม และพงึประสงค์นัน้คือความเพียรท่ีจะก าจดัความเส่ือมให้หมดไป และระวงั
ปอ้งกนัมิให้เกิดขึน้ใหม่ อย่างหนึง่ กบัความเพียรท่ีจะสร้างสรรค์ความดีงาม ให้บงัเกิดขึน้และระวงัรักษามิ
ให้เส่ือมสิน้ไป อย่างหนึง่ ความเพียรทัง้สองประการนี ้เป็นอปุการะอย่างส าคญั ต่อการปฏิบตัิตน 
ปฏิบตัิงาน ถ้าทกุคนในชาติจะได้ตัง้ตนตัง้ใจอยู่ในความเพียรดงักล่าว ประโยชน์และความสขุก็จะบงัเกิด
ขึน้พร้อม ทัง้แก่ส่วนตวัและส่วนรวม” 

(พระราชด ารัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี พ.ศ.2539) 

http://news.mthai.com/app/uploads/2014/12/mykings.jpg
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7.แก้ปัญหาด้วยปัญญา 

“ปัญหาทกุอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จกัคิดให้ดี ปฏิบตัิให้ถกู การคิดได้ดีนัน้ มิใช่การ
คิดได้ด้วยลกูคดิ หรือด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปัจจบุนัจะวิวฒันาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยงัไมมี
เคร่ืองมืออนัวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบรูณ์ 
การขบคิดวินิจฉยัปัญหา จงึต้องใช้สตปัิญญา คือคิดด้วยสติรู้ตวัอยู่เสมอ เพ่ือหยดุยัง้และปอ้งกนัความ
ประมาทผิดพลาด และอคติต่างๆมิให้เกิดขึน้ ช่วยให้การใช้ปัญญาพจิารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่าง
เที่ยงตรง ท าให้เห็นเหตเุห็นผลท่ีเก่ียวเน่ืองกนัเป็นกระบวนการได้กระจ่างชดั ทกุขัน้ตอน” 

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 1 สิงหาคม 2539) 

 

8. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ 

“คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเด๋ียวนีด้้วยเม่ือรับ
สิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นัน้ ให้ได้โดยพยายามท่ีจะสร้างความสามคัคีให้หมู่คณะและ
ในชาติ ท าให้หมู่คณะและชาติประชาชนทัง้หลายมีความไว้ใจซึง่กนัและกนัได้ ช่วยท่ีไหนได้ก็ช่วย ด้วย
จิตใจท่ีเผ่ือแผ่โดยแท้” 

(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น วันท่ี 20 เมษายน 2521) 

http://news.mthai.com/app/uploads/2014/12/644992-topic-ix-3.jpg
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9.พูดจริง ท าจริง 

“ผู้หนกัแน่นในสจัจะพดูอย่างไร ท าอย่างนัน้ จงึได้รับความส าเร็จ พร้อมทัง้ความศรัทธาเช่ือถือและความ
ยกย่องสรรเสริญ จากคนทกุฝ่าย การพดูแล้วท า คือ พดูจริง ท าจริง จงึเป็นปัจจยัส าคญัในการส่งเสริม
เกียรติคณุของบคุคลให้เด่นชดั และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึน้ทัง้แก่บคุคลและส่วนรวม” 

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2540) 

 

 

แหลง่ท่ีมา MThai News 

ขอบคณุข้อมูลจาก เว็บไซต์ oknation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://news.mthai.com/
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พระบรมราโชวาท เร่ือง การท างาน 
 

“ข้าราชการผู้ปฏิบตัิบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องมุ่งปฏิบตัิภาระทัง้ปวงด้วยความอตุสาหะเพง่พนิิจ ใช้

ความรู้ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรู้ผดิชอบชัว่ดี เป็นเคร่ืองวิจยัวิจารณ์ ปรับปรุงตวัปรับปรุง

งานให้มีประสิทธิภาพเสมอ  งานท่ีท าจงึจะส าเร็จผลสมบรูณ์และก่อเกิดประโยชน์ท่ีพงึประสงค์  เป็นความ

เจริญมัน่คงทัง้แก่ตน แก่งาน และแก่ส่วนรวมพร้อมทกุส่วน “ 

พระบรมราโชวาท เน่ืองในโอกาสวนัข้าราชการพลเรือน ปีพทุธศกัราช 2549 วงัไกลกงัวล  

 

“การปฏิบตัิราชการให้ดีนัน้ กล่าวอย่างสัน้ ง่ายและตรงท่ีสดุ คือท าให้ส าเร็จทนัการ และให้ได้ผลประโยชน์

แต่ทางเดียว ซึง่จะท าได้เม่ือบคุคลมีวิชา ความสามารถ และมีปัญญาความรู้คิดพจิารณา เห็นสิ่งท่ีเป็นคณุ

เป็นโทษเป็นประโยชน์ มิใช่ประโยชน์  อย่างชดัเจน ถกู ต้อง”  

พระบรมราโชวาท เน่ืองในโอกาสวนัข้าราชการพลเรือน ปีพทุธศกัราช 2534 ภพูิงคราชนิเวศน์ 

   

“ผู้ ท่ีท างานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมเป็นคณุแก่ตนด้วย ผู้ ท่ีท างานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียน

ประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบ่อนท าลายความมัน่คงของชาติ และท่ีสดุก็จะเอาตวัไม่รอด ข้าราชการทกุคนจงึ

ต้องท างานทกุอย่าง ด้วยสติส านกึถึงหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบตัิเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ” 

พระบรมราโชวาท เน่ืองในโอกาสวนัข้าราชการพลเรือน ปีพทุธศกัราช 2545 วงัไกลกงัวล  

  

“การยดึมัน่ในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถกูต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งส าคญัยิ่งในการปฏิบตัิหน้าท่ี

ของราชการ เพราะการยึดมัน่ดงักล่าวจะท าให้มีจิตใจมัน่คงเด็ดเด่ียวในอนัท่ีจะพากเพียรปฏิบตัิหน้าท่ีให้

จนบรรลผุลส าเร็จ และสามารถปอ้งกนัความผิดพลาดเสียหายอนัจะเกิดแก่ตนแก่งานได้อย่างแท้จริง “ 

 พระบรมราโชวาท เน่ืองในโอกาสวนัข้าราชการพลเรือน ปีพทุธศกัราช 2539 พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน 

  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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“เกียรติและความส าเร็จเกิดจากผลการปฏิบตัิงานและการปฏิบตัตวัของแต่ละคน ท่ีสามารถปฏิบตัิงานใน

ความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบรูณ์ตรงตามวตัถปุระสงค์ และปฏิบตัตวัให้สจุริต เท่ียงตรง พอควรพอดีแก่

ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีด ารงอยู่ “  

  พระบรมราโชวาท เน่ืองในโอกาสวนัข้าราชการพลเรือน ปีพทุธศกัราช 2539 พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน 

  

“ในการปฏิบตัิราชการนัน้ ขอให้ท าหน้าท่ีเพ่ือหน้าท่ี อย่านกึถึงบ าเหน็จรางวลัหรือผลประโยชน์ให้มาก 

ขอให้ถือว่าการท าหน้าท่ีได้สมบรูณ์เป็นรางวลัและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะท าให้บ้านเมืองของเราอยู่

เย็นเป็นสขุและมัน่คง”  

  พระบรมราโชวาท เน่ืองในโอกาสวนัข้าราชการพลเรือน ปีพทุธศกัราช 2533 พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน 

  

แหลง่ข้อมลูอ้างอิง 

วารสาร หมายเหต ุก.พ. ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 

บนัทกึนีเ้ขียนท่ี GotoKnow โดย กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว ใน ชีวิตคือการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.gotoknow.org/posts/42729
https://www.gotoknow.org/
http://www.gotoknow.org/user/krunapon/profile
http://www.gotoknow.org/blog/tomkanda
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พระบรมราโชวาท เร่ือง การท างาน 

"งานราชการนัน้ เป็นงานส่วนรวม มีผลเก่ียวเน่ืองถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทกุคน ผู้ปฏิบตัิ
บริหารงานราชการ จงึต้องค านงึถึงความส าเร็จของงานเป็นส าคญั อย่านกึถึงบ าเหน็จรางวลัหรือประโยชน์
เฉพาะตนให้มากนกั.  มิฉะนัน้งานในหน้าท่ีจะบกพร่อง เกิดเป็นผลเสียหายแก่ตน  แก่งานส่วนรวมของ
ชาติได้.  ขอให้ถือว่า  การท างานในหน้าท่ีได้ส าเร็จสมบรูณ์  เป็นทัง้รางวลัและประโยชน์อนัประเสริฐ
สดุ  เพราะจะท าให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสขุและมัน่คง." 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ โรงพยาบาลศริิราช  
วนัท่ี  31  มีนาคม  พทุธศกัราช  2554  

  http://gotoknow.org/file/bussayamas/b000.pdf  

 

 

 

การจัดการความรู้ส านักงานสรรพสามติพืน้ที่สมุทรสงคราม  

องค์ความรู้  

“พระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เก่ียวกับ เร่ือง การท างาน (บางส่วน) ท าให้บริหารจัดการองค์กรที่ดีประสพความส าเร็จเป็นองค์กรคุณภาพ” 

 

รวบรวมโดย  
นางสารภี  ลัน่ซ้าย 
สรรพสามิตพืน้ท่ีสมทุรสงคราม 
ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีสมทุรสงคราม 
นอกจากนีส้ามารถเพิ่มเตมิได้ท่ีส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีสมทุรสงคราม  
 
 

 

 

http://gotoknow.org/file/bussayamas/b000.pdf
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พระราชประวัต ิ

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 

 

พระบรมนามาภิไธย : พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภมูิพลอดลุเดช 
พระปรมาภิไธย : พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร[1] 
พระราชอิสริยยศ : พระมหากษัตริย์แหง่ราชอาณาจกัรไทย 
ราชวงศ์ : ราชวงศ์จกัรี 
ครองราชย์ : 9 มิถนุายน พ.ศ. 2489 

บรมราชาภิเษก : 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 
สวรรคต    : 13 ตลุาคม พ.ศ. 2559 (88 พรรษา) โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
รัชกาลก่อนหน้า : พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล พระอฐัมรามาธิบดินทร 
วดัประจ ารัชกาล : วดัพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
พระพทุธรูปประจ าพระชนมวาร : พระพทุธรูปปางอภยัมทุรา พทุธลกัษณะสโุขทยั 

ข้อมูลส่วนพระองค์ 

พระราชสมภพ : 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2470 / เคมบริดจ์ รัฐแมสซาชเูซตส์ สหรัฐอเมริกา 
พระบรมราชชนก : สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 
พระบรมราชชนนี : สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
พระบรมราชินี : สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
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พระราชโอรส/ธิดา 

 

1 ทลูกระหมอ่มหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวดี 
2 สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟา้มหาวชิราลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร 
3 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา เจ้าฟา้มหาจกัรีสริินธร รัฐสมีาคณุากรปิยชาติ สยามบรมราชกมุารี 
4 สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 

 

    
 
 
 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช (พระราชสมภพ: 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470) เป็นพระมหากษัตริย์ล าดบัที่เก้าแหง่ราชวงศ์จกัรี เสด็จสูพ่ระราช
สมบตัิตัง้แตว่นัที่ 9 มิถนุายน พ.ศ. 2489 ขณะนี ้จงึเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ เสวยราชย์นานที่สดุในโลกที่มีพระชนมชีพอยู ่และยาวนานทีส่ดุในประเทศไทย  
 
พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนญู ทรงมีสว่นชว่ยให้ประเทศไทยเปลี่ยนผา่นจากระบอบทหารเข้าสูร่ะบอบประชาธิปไตยได้โดยตลอดรอดฝ่ัง
ในชว่งพทุธทศวรรษที่ 2530 
 
 และได้ทรงหยดุยัง้การกบฏ เชน่ ในคราวปี 2524 และปี 2528 กระนัน้ ก็ได้ทรงแตง่ตัง้หวัหน้าคณะยดึอ านาจหลายคณะ เชน่ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในชว่ง
พทุธทศวรรษที่ 2500 กบัพลเอก สนธิ บญุยรัตกลิน  
 
ในชว่งปลายพทุธทศวรรษที่ 2540 ตลอดรัชสมยัของพระองค์จนถึงปี พ.ศ. 2555 ได้เกิดการรัฐประหารโดยกองทพัมากกวา่ 15 ครัง้ รัฐธรรมนญู 18 ฉบบั และ
นายกรัฐมนตรี 28 คน  
 
ประชาชนชาวไทยจ านวนมากเคารพพระองค์ อนึ่ง ตามรัฐธรรมนญู พระมหากษัตริย์ทรงอยูใ่นฐานะอนัเป็นที่เคารพสกัการะและผู้ใดจะละเมิดมิได้ สว่น
ประมวลกฎหมายอาญาวา่ การดหูม่ิน หม่ินประมาท หรืออาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์เป็นความผิดอาญา 
 
คณะรัฐมนตรีหลายชดุที่ได้รับการเลือกตัง้มาก็ถกูคณะทหารล้มล้างไปด้วยข้อกลา่วหาวา่นกัการเมืองผู้ ใหญ่หม่ินพระบรมเดชานภุาพ กระนัน้ พระองค์เองได้
ตรัสเม่ือปี 2548 วา่ สาธารณชนพงึวิพากษ์วิจารณ์พระองค์ได้  
 
พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญในประเทศไทยเก่ียวกบัพระราชด าริในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคฟี แอนนนั เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ถวายรางวลั
ความส าเร็จสงูสดุด้านการพฒันามนษุย์แดพ่ระองค์กบัทัง้พระองค์ยงัทรงเป็นเจ้าของสิทธิบตัรสิ่งประดิษฐ์ งานพระราชนิพนธ์ และงานดนตรีจ านวนหนึ่งด้วย 
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ด้านสินทรัพย์ของพระองค์นิตยสารฟอบส์ประเมินวา่ พระราชทรัพย์สว่นพระองค์ รวมถึงสินทรัพย์ที่ส านกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์จัดการอยูน่ัน้ มี
มากกวา่สามหม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐทัง้ได้จดัอนัดบัให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ มีพระราชทรัพย์มากที่สดุในโลก 3 ปีติดตอ่กนัมาจนปัจจบุนั 
 
ส านกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์นัน้ใช้สินทรัพย์เพ่ือสวสัดิการสาธารณะ เชน่ เพื่อพฒันาเยาวชน แตไ่ด้รับการยกเว้นมิต้องจา่ยภาษีและให้เปิดเผย
การเงินตอ่พระมหากษัตริย์แตพ่ระองค์เดียว 
 
ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดชก็ได้ทรงอทุิศพระวรกายและพระราชทรัพย์ไปในโครงการพฒันาประเทศไทยหลายตอ่หลายโครงการ 
โดยเฉพาะในทางเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสขุ การสง่เสริมอาชีพ ทรัพยากรน า้ สวสัดิการทางคมนาคม และสวสัดิการสาธารณะ อนสุรณ์ถึงพระองค์
นัน้พบได้ดาษดื่นในสื่อมวลชนไทย  
 
นบัตัง้แตเ่ดือนกนัยายน พ.ศ. 2552 พระองค์แปรพระราชฐานจากพระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน ไป โรงพยาบาลศิริราช อนัเน่ืองมาจากพระโรคไข้หวดัและพระ
ปัปผาสะอกัเสบ  
 
ในเดือนตลุาคม ปีเดียวกนันัน้ ข่าวลือวา่พระอาการประชวรทรุดหนกัลง ได้ยงัให้ตลาดหุ้นไทยร่วงลงอยา่งสาหสั พระองค์ทรงหายจากประชวรเม่ือเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2556  

 

 
 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช ทรงพระนามเดิมวา่ “ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระ
ราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟา้มหิดลอดลุยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ตอ่มาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิ
เบศรอดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหมอ่มสงัวาล (ตอ่มาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย เป็นสมเด็จพระศรีนครินทรา บรม
ราชชนนี) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช ทรงเสด็จพระราชสมภพ เม่ือวนัที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาล
เมานท์ออเบอร์น ( MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชเูขตต์ ( MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

เม่ือพระชนมายไุด้ 5 พรรษา ทรงเข้ารับการศกึษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร ตอ่จากนัน้ทรงเสด็จไปศกึษาตอ่ ณ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ในชัน้ประถมศกึษา ที่โรงเรียนเมียร์มองต์ (MERRIMENT) เมืองโลซานน์ (LASAGNA) ในปี พ.ศ. 2478 ได้ทรงเข้า
ศกึษาตอ่ที่ CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึง่เป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนกัเรียนนานาชาติ ใน
ระดบัอดุมศกึษาทรงเข้าศกึษาในแผนกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเมืองโลชานน์ ตอ่มาในปี พ.ศ. 2481 ได้เสด็จนิวตักลบัประเทศไทย
พร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ  
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ครัน้เม่ือวนัที่ 9 มิถนุายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหิดล ทรงเสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืน คณะรัฐมนตรีได้
มีมติให้กราบบงัคมทลูอญัเชิญ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟา้ภมิูพลอดลุยเดช เสด็จขึน้ครองราชสมบตัิขึน้เป็นพระมหากษัตริย์องค์
ที่ 9 แหง่ราชวงศ์จกัรี ทรงมีพระนามวา่ “ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดจีกัรีนฤบดินทรส
ยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึง่ในขณะนัน้มีพระชนมาพเุพียง 19 พรรษา เทา่นัน้ ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  
 
คณะรัฐมนตรีจงึได้แตง่ตัง้คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ขึน้ ซึง่ประกอบไปด้วย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขนุชยันารทนเรนทร และ

พระยามานวราชเทวี เพื่อท าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินจนกวา่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช จะทรงบรรลนิุติภาวะ ทัง้ยงัทรงมีภารกิจใน
การศกึษาตอ่อีกอยา่งหนีด้้วย ทรงเสด็จกลบัประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2489 และเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัโลซานน์ ในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์แทนสาขาวศิวกรรมศาสตร์ เน่ืองด้วยทรงค านึงถึงพระราชภารกิจในการปกครองประเทศเป็นส าคญั 

ระหว่างท่ีประทบัอยู่ต่างประเทศนัน้ ได้ทรงหมัน้กบัหม่อมราชวงศ์สิริกิตต์ิ กิติยากร ธิดาในพระวรวงศ์เธอ-กรมหมื่นจนัทบรีุสรุนาถ และ
หม่อมหลวงบวั กิติยากร เมือ่วนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 และได้จดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสขึน้ในปี พ.ศ. 2493 และสถาปนาขึน้เป็น สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินี 

ทรงได้เข้าพิธีพระบรมราชาภิเษกในวนัที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่นัง่ไพศาลทกัษิณในพระบรมมหาราชวงั ภายหลงั
จากพระราชะธีพระบรมราชาภิเษกแล้วได้ทรงเสด็จพระราชด าเนินกลบัประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อท าการรักษาพระสขุภาพอนั
เน่ืองมาจากอบุตัิเหตทุางรถยนต์ ตามค าแนะน าของแพทย์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ และทรงนิวตักลบัประเทศไทยในปี พ.ศ. 2494  

พระราชประวัตกิารศึกษา 

เม่ือพทุธศกัราช 2475 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภมิูพลอดลุเดช ทรงเจริญพระชนมาย ุ5 พรรษา ได้ทรงเข้ารับการศกึษา
เบือ้งต้นที่โรงเรียน มาแตร์เดอี ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ขณะนัน้ ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
สมบรูณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์อยูใ่ต้กฎหมายรัฐธรรมนญู การเมืองผนัผวน ในเดือน 
กนัยายน 2476 หมอ่มสงัวาลย์ มหิดล ณ อยธุยา จงึทรงน าพระธิดา พระโอรส เสด็จไปประทบั ณ กรุงโลซานน์ ประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงรับการศกึษา 

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภมูิพลอดลุเดช ทรงเข้ารับการศกึษา ชัน้ประถมศกึษา ณ โรงเรียน เมียร์มองต์ ชัน้
มธัยมศกึษา ณ โรงเรียน เอโกล นแูวล เดอ ลา สวสิ โรมองต์ และโรงเรียน ยิมนาส กลาซคี กงัโตนาล ตามล าดบั และทรงได้รับ
ประกาศนียบตัร บาเชอลิเย เอ แลทร์ จากการศกึษา ดงักล่าวทรงรอบรู้หลายภาษา ได้แก่ องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั และ ละติน ต่อจากนัน้ 
ทรงเข้าศกึษาระดบัอดุมศกึษา แผนกวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีมหาวิทยาลยัโลซานน์ 

ครัน้ถงึวนัท่ี 2 มีนาคม 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงประกาศสละราชสมบตัรัิฐบาลจงึกราบทลูอญัเชญิ พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอานนัทมหิดล ซึง่สืบสายราชสนัตติวงศ์ ล าดบัท่ี 1 และมพีระชนมายเุพียง 9 พรรษา เสด็จเถลิงถวลัยราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์
องค์ท่ี 8 แห่งพระบรมราชจกัรีวงศ์ ซึง่ได้ทรงสถาปนา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภมูิพลอดลุเดช เป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภมูิ
พลอดลุยเดช ทรงสถาปนา หม่อมสงัวาลย์ มหิดล ณ อยธุยา เป็น พระราชชนนีศรีสงัวาลย์ และทรงสถาปนา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากลัยา
นิวฒันาเป็น สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา 
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สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภมูิพลอดลุเดช ได้โดยเสด็จพระบรมเชษฐาธิราช สมเด็จพระราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ นิวฒัพระ
นคร เป็นครัง้ท่ี 2 เมื่อ เดอืน พฤศจกิายน 2481 ประทบั ณ พระต าหนกั จิตลดารโหฐาน สวนจิตลดา เป็นเวลา 2 เดือน แล้วเสด็จกลบัไปทรง
ศกึษาต่อ ณ กรุงโลซานน์  
 
ต่อมาได้เสด็จนิวตัิพระนครอีกครัง้เป็นครัง้ท่ี 3 เมือ่ 5 ธันวาคม 2488 ในครัง้นี ้ปวงชนชาวไทยในแผ่นดินท่ีพระมหากษัตริย์มิได้ประทบัเป็น
ประมขุยาวนานกว่า สิบปี ต่างปลาบปลืม้ปิติชื่นชมโสมนสั ท่ีได้ชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระยวุกษัตริย์ ซึง่มีพระชนมพรรษา เพียง 20 พรรษา 
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ พระชนมพรรษา 18 พรรษา 

ทัง้สองพระองค์เสด็จเสด็จพระราชด าเนินเคียงคู่กนัไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ ท่ีต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และจงัหวดัใกล้เคียง แต่ความช่ืนชมโสมนัส
นัน้ ด ารงอยู่มินาน ครัง้ถงึวนัท่ี 9 มิถนุายน 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอานนัทมหิดล ได้เสดจ็สวรรคต ณ พระท่ีนัง่บรมพิมานใน
พระบรมมหาราชวงั 

พระราชประวัตเิสดจ็ขึน้ครองราชย์ 

ขณะที่พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟา้ภมิูพลอดลุยเดช พระชนมพรรษา 18 พรรษา รัฐบาลได้กราบบงัคมทลูอญัเชิญขึน้ครองราชย์
เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แหง่พระบรมราชจกัรีงาศ์ เม่ือวนัที่ 9 มิถนุายน นัน้ ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยวา่ สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช และรัฐบาล ได้แตง่ตัง้ผู้ส าเร็จราชการ บริหารราชกาลแผ่นดินแทนพระองค์ เน่ืองจากยงัทรงพระเยาว์ 
และต้องทรงศกึษา ตอ่ ณ ตา่งประเทศ 

เมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 2498 ได้เสด็จพระราชด าเนิน กลบัไปทรงศกึษา ตอ่ ณ กรุงโลซานน์ แม้พระองค์จะทรง
โปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศได้ทรงเปลี่ยนมาศกึษา วิชาการปกครองแทน 
เช่น วิชากฎหมาย อกัษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภมูศิาสตร์ นอกจากนี ้ทรงศกึษา และฝึกฝนการ
ดนตรีด้วยพระองค์เองด้วย 

ใน พ.ศ. 2491 ระหว่างทรงศกึษาอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นัน้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช ได้ทรงขบัรถยนต์ไปทรงร่วมงานท่ี
สถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงปารีส ได้ทรงพบและมีพระราชหฤทยัสนิทเสน่หาใน หม่อมราชวงศ์ สิริกิต์ิ กิติยากร ธิดาของหม่อมเจ้านกัขตั
มงคล กิติยากร เอกอคัรราชทตูไทย ประจ ากรุงปารีส 

ในปีเดียวกนันี ้สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงประสบอบุตัิเหตทุางรถยนต์อย่างรุนแรง ทรงบาทเจ็บท่ีพระพกัตร์พระเนตรขวา และพระเศียร ทรงเข้า
รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลมอร์เซส์ โปรดฯให้หม่อมเจ้าราชวงศ์สิริกิต์ิมาเฝา้ฯ ถวายการดแูลอย่างใกล้ชิด พระสมัพนัธภาพจงึแน่นแฟ้นขึน้ 
และต่อมาได้ทรงหมัน้ หม่อมราชวงศ์สิริกิต์ิ เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2492 โดยได้พระราชทานพระธ ามรงค์วงท่ีสมเด็จพระบรมราชนกหมัน้
สมเด็จพระราชชนนี 

สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช ทรงได้รับการอภิบาลอยา่งดียิ่งจากสมเด็จพระราชชนนี จงึมีพระปรีชาสามารถปราดเปร่ือง และมีพระจริยวตัรเป่ียมด้วย
คณุธรรมทกุประการ ซึง่น้อมน าให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงด ารงสิริราชสมบตัิเพียบพร้อมด้วยทศพิศราชธรรม จกัรวรรดิวตัรธรรมและราชสงัคหวตัถ ุ
ทรงเจริญด้วยพระเกียรติคณุบญุญาธิการเจิดจ ารัส ทรงปฏิบตัิพระราชกรณียกิจทัง้ปวงเพื่อประโยชน์สขุของปวงชน เป็นที่แซซ้่องสรรเสริญทุกทิศานทุศิในเวลา
ตอ่มาตราบจนปัจจบุนั  
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พระราชพิธีราชาภเิษกสมรส 

เม่ือวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2493 สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช เสด็จพระราชด าเนินกลบัประเทศไทย โปรดเกล้าให้ตัง้การ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหิดล ระหวา่งวนัที่ 28-30 มีนาคม 2493 และเม่ือ
วนัที่ 28 เมษายน 2493 ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส กบั หมอ่มราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ที่วงัสระปทมุ โดย สมเด็จพระ
ศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพนัวสาอยัยิกาเจ้า พระราชทานหลัง่น า้พระมหาสงัข์ทรงจดทะเบียนสมรส ตามกฏหมาย
เชน่เดียวกบัประชาชน ได้ทรงสถาปนาหมอ่มราชวงศ์สิริกิติ์ ขึน้เป็น พระราชินีสิริกิติ์  

หลงัจากนัน้ ได้เสด็จไปประทบัพกัผ่อน ณ พระราชวงัไกลกงัวล หวัหิน และทีน่ี่เป็นแหลง่เกิดโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริโครงการแรกคือ พระราชทาน “ 
ถนนสายห้วยมงคล” ให้แก่ “ ลงุรวย” และชาวบ้านที่มาชว่ยกนัเข็นรถพระที่นัง่ขึน้จากหลม่ดิน ทัง้นีเ้พราะแม้ “ ห้วยมงคล” จะอยูห่า่งอ าเภอหวัหินเพียง 20 
กิโลเมตร แตไ่มมี่ถนนหนทาง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการด ารงชีวิตมาก ถนนสายห้วยมงคล นีจ้งึเป็นถนนสายส าคญั ที่น าไปสูโ่ครงการในพระราชด าริ 
เพ่ือบ าบดัทกุข์ บ ารุงสขุแก่พสกนิกรอีกจ านวนมากกวา่ 2,000 โครงการในปัจจบุนั  

พระบรมราชาภเิษก 

วนัที่ 5 พฤษภาคม 2493 สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดชได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขตัติยราชประเพณี ณ พระที่นัง่ไพศาล
ทกัษิณ ในพระมหาราชวงั เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสพุรรณบฏัวา่ 

“ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” 

และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสจัวาจาว่า “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุของมหาชนชาวสยาม” 

ในการนี ้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสิริกิต์ิ พระอคัรมเหสีเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ พระ
บรมราชินี 

วนัท่ี 5 มิถนุายน 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปยงัสวิตเซอร์แลนด์อีกครัง้ เพื่อ
ทรงรักษาพระสขุภาพ และเสด็จพระราชด าเนินนิวตัิพระนคร เมือ่ 2 ธันวาคม 2494 ประทบั ณ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน และพระท่ีนัง่
อมัพรสถาน 

ทัง้สองพระองค์มีพระราชธิดา และพระราชโอรส 4 พระองค์ดังนี ้

1 สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้อบุลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี ประสตูิเม่ือ 4 เมษายน 2494 ณ โรงพยาบาลมองซวัน่ี โลซานน์ 
2 สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟา้วชิราลงกรณ์ฯ ประสตูิเม่ือ 28 กรกฏคม 2495 ณ พระที่นัง่อมัพรสถาน ตอ่มา ทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช เจ้าฟา้มหาวชิราลงกรณฯ สยามมกฎุราชกมุาร เม่ือ 28 กรกฏคม 2515 
3 สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟา้สิรินธรเทพรัตนสดุา กิติวฒันาดลุนโสภาคย์ ประสตูิเม่ือ 2 เมษายน 2498 ณ พระที่นัง่อมัพรสถาน ภายหลงัทรงได้รับสถาปนา
เป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา เจ้าฟา้มหาจกัรีสิรินธร รัฐสีมาคณุากรปิยชาติ สยามบรมราชกมุารี เม่ือวนัที่ 5 ธันวาคม 2520 
4 สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี ประสตูิเม่ือ 4 กรกฏาคม 2500 ณ พระที่นัง่อมัพรสถาน  
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ทรงพระผนวช 

เม่ือวนัที่ 22 ตลุาคม 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัได้ทรงพระผนวช ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจ าพรรษา ณ พระต าหนกั
ปัน้หยา่ วดับวรนิเวศวิหาร ปฏบิตัิพระศาสนกิจ เป็นเวลา 15 วนั ระหวา่งนี ้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบตัิ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ตอ่มาจงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลนี ้ได้ทรงพระกรุณาสถาปนาพระอิสริยยศสมเดจ็พระบรมชนกนาถ ขึน้เป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดลุย
เดชวิกรมพระบรมราชชนก ทรงสถาปนา สมเด็จพระราชชนนี เป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสถาปนา สมเด็จพระเจ้าพ่ีนาง
เธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา เป็น สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลันาณิวฒันา กรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์ และทรงประกอบพระราชพิธี
เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอานนัทมหิดล ใหม่ เมื่อวนัท่ี 8 มิถนุายน 2539 เพือ่ให้สมพระ
เกียรติตามโบราณขตัติยราชประเพณี ทัง้นีด้้วยพระจริยวตัรอนัเป่ียมด้วยพระกตญัญกูตเวทิตาธรรม อนัเป็นท่ีแซซ้่องสรรเสริญ พระ
ปรมาภิไธยใหม่ท่ีทรงสถาปนาคือ 

“ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล อดลุยเดชวิมลรามาธิบดี จฬุาลงกรณราชปรียวรนดัดา มหิตลานเรศวรางกรู ไอศรูยสนัตติ
วงศนิวิฐ ทศพิศราชธรรมอกุษฏนบิณุ อดลุยกฤษฏาภินิหารรังสฤษฏ์ สสุาธิตบรูพาธิการ ไพศาลเกียรติคณุอดลุพิเศษ สรรพเทเวศรานรัุกษ์ ธัญ
อรรคลกัษณวิจิตร โสภาคย์สรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยคุล อเนกนิกรชนสโมสรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบตัิ 
นพปฏลเศวตฉตัราดิฉตัร สรรพรัฐทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาว
ไศรย พทุธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ วศิิษฏศกัตอคัรนเรษราธิบดี เมตตากรุณา สีตลหฤทยั อโนปมยับญุการ สกลไพศาลมหารัษฏาธิบด ีพระ
อฐัมรามาธิบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” 

 
พระราชกรณียกจิ 

ตัง้แตพ่ทุธศกัราช 2502 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ได้เสด็จ
พระราชด าเนินไปทรงกระฉับสมัพนัธไมตรีกบัประเทศตา่ง ๆ ทัง้ในยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย และ เอเชีย และได้เสด็จพระราช
ด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภมิูภาคตา่งๆ ทกุภาคทรงประจกัษ์ในปัญหาของราษฎร ในชนบทที่ด ารงชีวิตด้วยความยากจน 
ล าเค็ญ และด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยะอตุสาหะหาทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจบุนั 
 
อาจกลา่วได้วา่ ทกุหนทกุแหง่บนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทบัลง ได้ทรงขจดัทกุข์ยากน าความผาสกุและทรงยก
ฐานะความเป็นอยูข่องราษฎร ให้ดขีึน้ด้วยพระบญุญาธิการ และพระปรีชาสามารถปราดเปร่ือง พร้อมด้วยสายพระเนตรอนัยาว
ไกล ทรงอทุิศพระองค์เพ่ือประโยชน์สขุของราษฏรและเพ่ือความเจริญพฒันาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิได้ทรง
ค านึงประโยชน์สขุสว่นพระองค์เลย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้พระราชทานโครงการนานปัการมากกว่า 2,000 โครงการ ทัง้การแพทย์สาธารณสขุ การเกษตร การ
ชลประทาน การพฒันาท่ีดิน การศกึษา การพระศาสนา การสงัคมวฒันธรรม การคมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจ เพือ่ประโยชน์สขุของพสก
นิกรในชนบท ทัง้ยงัทรงขจดัปัญหาทกุข์ยากของ ประชาชนในชมุชนเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจร อทุกภยัและปัญหาน า้เน่าเสีย ใน
ปัจจบุนั ได้ทรงริเร่ิมโครงการการช่วยสงเคราะห์และอนรัุกษ์ช้างของไทยอีกด้วย 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงตรากตร าพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหน่ือย แม้ในยามทรงพระประชวร ก็มิได้ทรงหยดุยัง้
พระราชด าริเพือ่ขจดัความทกุข์ผดงุสขุแก่พสกนิกร กลางแดดแผดกล้า พระเสโทหลัง่ชุ่มพระพกัตร์และพระวรกาย หยาดตกต้องผืนปถพี 
ประดจุน า้ทิพย์มนต์ ชโลมแผ่นดินแล้งร้าง ให้กลบัคืนความอดุมสมบรูณ์ นบัแต่เสด็จเถลิงถวลัยราชย์ ตราบจนปัจจบุนันานกว่า 53 ปี แล้ว 

แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ ตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ก็ได้พระราชทานแนวทางด ารงชีพแบบ “ เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ ทฤษฎีใหม”่ ให้
ราษฎรได้พึง่ตนเอง ใช้ผืนแผ่นดนิให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ประกอบอาชีพอยูกิ่นตามอตัภาพ ซึง่ราษฎรได้ยดึถือปฏิบตัิเป็นผลดีอยูใ่นปัจจบุนั  
 
 
พระอัจฉริยภาพ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทานความรักอนัยิ่งใหญ่แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชภารกิจอนัหนกัเพ่ือประโยชน์
สขุของอาณาประชาราษฎร์ ปรากฏเป็นที่ประจกัษ์เทิดทนูพระเกียรติคณุทัง้ในหมูช่าวไทยและชาวโลก จงึทรงได้รับการสดดุี
และการทลูเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศกัดิ์เป็นจ านวนมาก ทกุสาขาวิชาการ ทัง้ยงัมีพระอจัฉริยภาพด้านดนตรีอยา่งสงูสง่ ทรง
พระราชนิพนธ์เพลงอนัไพเราะนบัแตพ่ระเยาว์จนถึงปัจจบุนัรวม 47 เพลง ซึง่นกัดนตรีทัง้ไทยและตา่งประเทศน าไปบรรเลง
อยา่งแพร่หลาย เป็นที่ประจกัษ์ในพระอจัฉริยภาพจนสถาบนัดนตรีในออสเตรเลีย ได้ทลูเกล้าฯถวายสมาชิกภาพกิตติมศกัดิ์แด่

พระองค์  
 
นอกจากนัน้ยงัทรงเป็นนกักีฬาชนะเลิศรางวลัเหรียญทอง ในการแข่งขนักีฬาชีเกมส์ทรงได้รับยกยอ่งเป็น “ อัครศิลปิน” ของชาตินอกจากทรงพระปรีชา
สามารถด้านดนตรีแล้ว ยงัทรงสร้างสรรค์งานจิตกรรมและวรรณกรรมอนัทรงคณุคา่ไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ เชน่ ทรงพระราชนิพนธ์แปลเร่ือง ติโต
นายอินทร์ผู้ ปิดทองหลงัพระ และพระราชนิพนธ์เร่ือง ชาดก พระมหาชนก พระราชทานคติธรรมในการด ารงชีวิตด้วยความวิริยอตุสาหะ อดทนจนพบ
ความส าเร็จแก่พสกนิกรทัง้ปวง 

ปวงชนชาวไทยตา่งมีความจงรักภคัดีเป็นที่ยิ่งดงัปรากฏวา่ ในวาระส าคญั เชน่ ศภุวาระเถลิงถวลัยราชครบ 25 ปี พระราชพิธีรัชดาภิเษก 9 มิถนุายน 2514 พระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 พระราชพิธีรัชมงัคลาภิเษก ทรงด ารงค์สิริราชสมบตัิยาวนานกวา่พระมหากษัตริย์ทกุพระองค์ 2 
กรกฎาคม 2531 มหามงคลสมยัฉลองสิริราชสมบตัิครบ 50 ปี 9 มิถนุายน 2539 และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 
2542 นี ้รัฐบาลและประชาชนชาวไทย ได้พร้อมใจกนัจดังานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชยัมงคล ด้วยความกตญัญกูตเวที ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นเกล้าล้นกระหมอ่ม อยา่งสมพระเกียรติทกุ  
พระปรีชาสามารถทางด้านดนตรี 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูพิลอดลุยเดช ทรงเป็นคีตกวีและนกัดนตรีท่ีชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถใน
การทรงดนตรี พระราชนิพนธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิด และทรง
ซอ่มเคร่ืองดนตรีได้ด้วยพระองค์เอง รวมทัง้ทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆ อย่างแท้จริง สมกบัท่ีพสกนิกรชาวไทย
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมญัญาว่า "อัครศิลปิน" 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเร่ิมเรียนดนตรีเมือ่พระชนมาย ุ๑๓ พรรษา ขณะประทบัอยู่ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กบัครูชาวอลัซาส ชือ่ 
นายเวย์เบรชท์ (Wey-brecht) โดยทรงเรียนเป่าแซกโซโฟน วิชาการดนตรี การเขียนโน้ต และสเกลต่าง ๆ ในแนวดนตรีคลาสสิค  
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ต่อมา จงึเร่ิมฝึกดนตรีแจ๊ส และทรงดนตรีสากล โดยทรงหดัเป่าแซกโซโฟนกบัเพลงจากแผ่นเสียงของวงดนตรีท่ีมีฝีมือ เช่น Johnny 

Hodges และ Sidney Bechet เป็นต้น จนทรงมีความช านาญจงึทรงเป่าสอดแทรกกบัแผ่นเสียง
ของนกัดนตรีท่ีมีชื่อเสียงได้เป็นอยา่งดี ทรงโปรดดนตรีประเภท Dixieland Jazz มาก  
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเคร่ืองดนตรีได้ดี หลายชนิด ทัง้ประเภทเคร่ืองลม เช่น แซก
โซโฟน คลาริเนต และประเภทเคร่ืองทองเหลอืง เช่น ทรัมเปต รวมทัง้เปียโนและกีตาร์ท่ีทรงฝึก
เพิ่มเติมในภายหลงั เพื่อประกอบการพระราชนิพนธ์เพลงและเพือ่ทรงดนตรีร่วมกบั วงดนตรีส่วนพระองค์  
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเร่ิมพระราชนิพนธ์เพลง เมื่อมีพระชนมพรรษาได้ ๑๘ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงพระราชนิพนธ์เพลง "แสง
เทียน" เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกและจนถงึปัจจบุนั มีเพลงพระราชนิพนธ์ทัง้สิน้ ๔๘ เพลง ทกุเพลงล้วนมีท านองไพเราะ ประทบัใจผู้ ฟัง 
สอดคล้องกบัเนือ้ร้อง ซึง่มีคตินานปัการ และเป็นส่วนส าคญัส่วนหนึง่ของชีวิตคนไทย  
 

ในยามท่ีบ้านเมืองไม่สงบสขุ ก็พระราชทานเพลงปลกุใจเพื่อเป็นก าลงัใจแก่ 
ข้าราชการ ทหาร พลเรือน และประชาชนผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพื่อประเทศชาติ มิให้
เกิดความย่อท้อในการท าความดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตอ่ตนเองและต่อสงัคม 
ทรงตัง้สถานีวิทย ุอ.ส. ขึน้ (อมัพรสถาน) เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๕ เพือ่เป็นสื่อกลางใน
การให้ความบนัเทิง สารประโยชน์ และข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชน ต่อมาได้
โปรดเกล้าฯ ให้นกัดนตรีรุ่นหนุ่ม ๆ มาเล่นปนกบัรุ่นลายคราม ซึง่เล่นดนตรีไม่
ค่อยไหวตามอาย ุด้วยเหตนีุจ้งึเกดิวงดนตรี "อ.ส.วนัศกุร์" ขึน้ ปัจจบุนัสถานีวิทย ุ
อ.ส. ได้ย้ายมาตัง้อยู่ในบริเวณ สวนจิตรลดา 

ลกัษณะพิเศษของ "วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ " นีค้อื พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัทรงร่วมบรรเลงกบัสมาชิกของวง ออกกระจายเสียงทางสถานีวิทยเุป็นประจ าทกุวนัศกุร์ เป็นการเปิดโอกาสให้พสกนิกรได้ติดต่อกบั
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้ง่ายขึน้ ทรงจดัรายการเพลงและทรงเลือกแผ่นเสียงเอกในระยะแรก บางครัง้ก็โปรดเกล้าฯ ให้มีการขอเพลง
ด้วยและจะทรงรับโทรศพัท์ด้วยพระองค์เอง 
           ในช่วงเวลาเมือ่ ๒๐ ปีก่อน ขณะท่ีสถานีโทรทศัน์ยงัไม่มีบทบาททางการบนัเทิงมากเช่นในปัจจบุนันี ้"วงดนตรี อ.ส. วนัศกุร์" จงึมีส่วน
สร้างความร่ืนเริงในหมู่ประชาชนผู้สนใจในยคุนัน้เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนีเ้มื่อเกิดเหตกุารณ์มหาวาตภยั แหลมตะลมุพกุ ได้อาศยัวงดนตรี 
อ.ส. ประกาศชกัชวนประชาชนบริจาคทรัพย์ สิ่งของ ฯลฯ ช่วยผู้ประสบภยั ท้ายสดุจงึก าเนิดมลูนิธิราชประชานเุคราะห์ ในพระบรมราชปูถมัภ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  
          ทรงใช้เคร่ืองดนตรีเป็นสื่อผกูพนัสถาบนัพระมหากษัตริย์กบันิสิต นกัศกึษาโดยเสด็จฯ ไปทรงดนตรีร่วมกบันิสิตนกัศกึษามหาวิทยาลยั
ต่าง ๆ รวมทัง้เป็นสื่อกระชบัสมัพนัธไมตรีระหว่างประเทศกบันานาประเทศได้อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึน้ เช่นเมื่อครัง้ท่ีเสด็จฯ เยอืนกรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย ซึง่มีชือ่ว่าเป็นแหล่งก าเนิดของนกัดนตรีท่ีส าคญั และคีตกวีเอกของโลก ได้ยกย่องพระปรีชาสามารถด้านการดนตรีใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัโดยเฉพาะ คือ เมือ่ครัง้ท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัเสด็จฯ เยือนประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย อย่างเป็น
ทางการในเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๐๗  
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วงดุริยางค์ซมิโฟนี ออเคสตร้า แห่งกรุงเวยีนนา ได้อญัเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ชดุ " มโนราห์ " " สายฝน " " ยามเย็น " " มาร์ชราชนาวิก
โยธิน " และ " มาร์ชราชวลัลภ " ไปบรรเลง ณ คอนเสร์ิตฮอลล์ กรุงเวยีนนา เมื่อวนัท่ี ๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ พร้อมกนันีส้ถานี
วิทยกุระจายเสียงของรัฐบาลออสเตรียได้ส่งกระจายเสียงเพลง และเสนอข่าวนีไ้ปทัว่ประเทศ หลงัจากนัน้อีก ๒ วนั คือ วนัท่ี ๕ ตลุาคม พ.ศ. 
๒๕๐๗ 

สถาบนัดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา(ปัจจบุนัเปลี่ยนญานะเป็นมหาวิทยาลียการดนตรีและศิลปะการแสดง)ได้ถวายพระเกียรติ ให้ด ารง
ต าแหน่งสมาชิกกิตติมศกัด์ิ หมายเลขท่ี ๒๓ ดงัปรากฏพระปรมาภิไธย "ภมิูพลอดุลยเดช" จารึกบนแผ่นหนิอ่อนของสถาบนัอันเก่าแก่
ของยุโรปแห่งนี ้โดยประธานสถาบนัได้กล่าวสดดุีพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวัในฐานะท่ีทรงเป็นผู้สร้างสมัพนัธ์อนัดียิ่งระหว่างดนตรี
ตะวนัออกกบัดนตรีตะวนัตก และทรง พระราชนิพนธ์เพลงด้วยพระปรีชาสามารถ นบัเป็นครัง้แรกท่ีพระมหากษัตริย์แห่งทวีปเอเชีย ทรงมี
บทบาทส าคญัยิ่ง ณ ศนูย์กลางแห่งการดนตรีในทวีปยโุรป  
 
ทรงเป็นชาวเอเชียพระองค์แรกท่ีทรงได้รับการถวาย พระเกียรติให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกกิตติมศกัด์ิขณะท่ีทรงมีพระชนมพรรษาเพียง ๓๗ 
พรรษา พสกนิกรชาวไทยทกุคนไม่เพียงแต่ชื่นชมในพระเกียรติยศทางดนตรีท่ีทรงได้รับจากนานาประเทศเท่านัน้ แต่ยงัภาคภมูิใจ ใน
ความส าเร็จจากการเสด็จพระราชด าเนินกระชบัสมัพนัธไมตรีระหว่างประเทศด้วย  
 
ในส่วนของกองทพัเรือนัน้ เคยได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัท่ีได้ พระราชทานท านองเพลงพระราชนิพนธ์ 
มาร์ช "ราชนาวกิโยธิน" เมือ่วนัท่ี ๒๘ มิถนุายน ๒๕๐๒ หน่วยบญัชาการนาวิกโยธิน จงึได้ถือเอาวนัดงักล่าวเป็น "วนัทหารนาวิกโยธิน" 
จนถงึปัจจบุนั ส าหรับความเป็นมาท่ีกองทพัเรือได้รับพระราชทานท านองเพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชราชนาวิกโยธิน สรุปได้ดงันี ้

" วนัหนึง่เมื่อปลายเดือนเมษายน ๒๕๐๒ นาวาเอก สนอง นิสาลกัษณ์ ผู้บญัชาการกรมนาวิกโยธิน ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีเวรราชองครักษ์ ณ ศาลา
เริง พระราชวงัไกลกงัวล หวัหิน ขณะท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระเกษมส าราญกบัการทรงดนตรีอยู่นัน้ ทรงมีพระราชกระแสรับสัง่
ให้ นาวาเอก สนอง นิสาลกัษณ์ ขึน้ไปร้องเพลงนาวิกโยธิน นาวาเอก สนองฯ ได้กราบบงัคมทลูว่า "เพลงนาวกิโยธิน" ยงัไม่มีและได้กราบ
บงัคมทลูขอพระราชทานเพลงประจ าหน่วยทหารนาวิกโยธินต่อพระองค์ เพือ่เป็นสิริมงคลแก่เหล่าทหารนาวิกโยธิน  
 
ต่อมาในวนัท่ี ๒๘ มิถนุายน ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้พระราชทานท านองเพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ช "ราชนาวิกโยธิน" แก่ทหาร
นาวิกโยธิน โดยคณะนายทหารนาวิกโยธิน ได้ร่วมกนัประพนัธ์ค าร้องขึน้ และวงโยธวาทิตของนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาและวงดริุยางค์ราชนาวี 
ได้อญัเชญิเพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ช "ราชนาวิกโยธิน" บรรเลงถวายหน้าพระท่ีนัง่เป็นปฐมฤกษ์ ณ สนามศภุชลาศยั สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อ
วนัท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๒ นบัแต่นัน้มา เพลง มาร์ช "ราชนาวิกโยธิน" จงึเป็นเพลงประจ าหน่วยบญัชาการนาวิกโยธินท่ีมีคณุค่ายิ่งแก่ทหาร
นาวิกโยธิน 

นอกจากทรงพระปรีชาสามารถในการพระราชนิพนธ์เพลง และทรงดนตรีแล้ว พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั ยงัทรงเป็น "ครูใหญ่" สอนดนตรี
แก่แพทย์ ราชองครักษ์ และข้าราชบริพารใกล้ชิดซึง่เล่นดนตรี ไม่เป็นเลย จนเล่นดนตรีเป็น สามารถบรรเลงในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ได้ ต่อมา จงึ
ได้เกิด "วงสหายพฒันา" มีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์หวัหน้าวง 
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ทางดนตรีไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงเห็นว่าวิชาดนตรีไทยเป็นศิลปะที่ส าคญัของชาติ สมควรท่ีจะได้รวบรวมเพลงไทยเดิมต่างๆ ไว้
มิให้เสื่อมสญูและผนัแปรไปจากหลกัเดิม โดยมีการบนัทกึโน้ตเพลงให้ถกูต้องละจดัพิมพ์ขึน้ไว้เป็นหลกัฐาน เพราะในการบนัทกึแนวเพลงเป็น
โน้ตสากลแต่เดิมนัน้ ยงัมิได้มีการบนัทกึไว้อย่างครบถ้วนและจดัพิมพ์ให้เป็นการสมบรูณ์ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ กรมศิลปากรรับ
เร่ืองนีไ้ปด าเนินการ ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจดัพิมพ์โน้ตเพลงไทยชดุนี ้เป็นการรักษาศิลปะดนตรีอนัส าคญัของไทยไว้มิให้
เสื่อมสญู และยงัเป็นการเผยแพร่วิชาดนตรีของไทยออกไปในหมู่ประชาชนผู้สนใจให้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายย่ิงขึน้อีกด้วย  

พระมหากษัตริย์นักดนตรี 

มีเร่ืองเล่ากนัมาว่า นกัดนตรีเอกของโลกได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีว่า หากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มิได้ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ ก็จะต้องทรงเป็นพระราชานกัดนตรีของโลก แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเป็นทัง้พระมหากษัตริย์ และทรงเป็นนกัดนตรี
ได้พร้อมกนั 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีความสนพระราชหฤทยัในด้านดนตรีมาตัง้แต่ยงัทรงพระเยาว์ ดงัท่ี สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า
กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในบทพระนิพนธ์ “เจ้านายเลก็ๆยุวกษตัริย์ ” ความตอนหนึง่ว่า 

 
 
“เมื่อถงึเวลาสนพระทยัแผ่นเสียงกแ็ข่งกนัอีก รัชกาลท่ี ๘ ทรงเลอืก Louis Armstrong, Sidney Bechet รัชกาลที่ ๙ ทรงเลอืก Duke 

Ellington, Count Basie เกี่ยวกบัการซือ้แผ่นเสียงนี ้ถ้าเป็นแจ๊สต้องซือ้เอง ถ้าเป็นคลาสสิคเบกิได้” 

“สิ่งท่ีทรงเล่นมาด้วยกนัเป็นเวลานานคือดนตรี รัชกาลที่ ๘ ทรงเร่ิมด้วยเปียโนเพราะเห็นข้าพเจ้า
เรียนอยู่ รัชกาลที่ ๙ ขอเล่นหบีเพลง (accordion) เรียนอยู่ไม่กี่ครัง้ก็ทรงเลิก “เพราะไม่เข้ากบั
เปียโน” แล้วรัชกาลท่ี ๘ ก็ทรงเลิกเรียนเปียโนไป เมื่ออยูอ่าโรซา่ เวลาหน้าหนาว ได้ทอดพระเนตรวง
ดนตรีวงใหญ่ท่ีเล่นอยู่ท่ีโรงแรม รู้สกึอยากเล่นกนั ทรงหาแซกโซโฟนที่เป็นของใช้แล้ว (second 
hand) มาได้ ราคา ๓๐๐ แฟรงค์ แม่ออกให้คร่ึงหนึง่และสโมสรปาตาปมุออกให้อีกคร่ึงหนึง่  
 

เมื่อครูมาสอนท่ีบ้าน รัชกาลท่ี ๘ ทรงดนัพระอนชุาเข้าไปในห้องเรียน รัชกาลท่ี ๙ จงึเป็นผู้ ริเร่ิม เมื่อเรียนไปแล้ว ๒-๓ ครัง้ รัชกาลท่ี ๘ ทรงซือ้
แคลริเน็ต (clarinet) ส่วนพระองค์ วนัเรียน ครูสอนองค์ละ ๓๐ นาที แล้วครูก็เอาแซกโซโฟน (saxophone) ของเขาออกมาและเล่นด้วยกนัทัง้ 
๓ เป็น Trio” 

ครูสอนดนตรี ซึง่ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเล่าไว้นี ้สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กมุารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในบทพระราชนิพนธ์ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงศกึษาดนตรี” เช่นกนั มีความว่า 
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“....ครูสอนดนตรีชื่อนายเวย์เบรชท์ (Weybrecht) เป็นชาวอลัซาส (Alsace) ซึง่เป็นแคว้นของฝร่ังเศสท่ีพดูภาษาเยอรมนั เวลาพดูภาษา
ฝร่ังเศสยงัมสี าเนียงภาษาเยอรมนัติดมาบ้าง นายเวย์เบรชท์ท างานอยู่ร้านขายเคร่ืองดนตรี (ขายทกุ ๆ ยี่ห้อ) และยงัเป็นนกัเป่าแซกโซโฟนอยู่
ในวงของสถานีวิทย ุเขาเล่นดนตรีได้หลายอย่าง รวมทัง้แคลริเน็ตด้วย...นอกจากการเล่นดนตรีแล้ว ครูยงัสอนวิชาการดนตรีให้ด้วย รวมทัง้
การเขียนโน้ตสากลต่าง ๆ ”  
 
ในบทพระราชนิพนธ์ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงศกึษาดนตรี” ยงัทรงเล่าความเกี่ยวกบัความสนพระราชหฤทยัในการทรงศกึษาเคร่ือง
ดนตรีชนิดอื่น ๆ ได้แก่ แตร เปียโน กีตาร์ และขลุ่ย ดงันี ้

“...ส าหรับแตรนัน้สนพระราชหฤทยัจงึไปเช่ามาเป็นแตรคอร์เน็ต อีกหลายปีจงึทรงซือ้เอง ดเูหมือนว่าแตรทรัมเป็ตเคร่ืองแรกท่ีทรงซือ้จะ 
เป็นแตรยี่ห้อเซลเมอร์ สัง่ซือ้จากองักฤษ แต่เป็นของฝร่ังเศส (เคร่ืองนีพ้ระราชทานวงสนุทราภรณ์ไป) จงึซือ้ใหม่ยี่ห้อเซลเมอร์เหมือนกนั  
ครูเวย์เบรชท์บอกว่าแตรดีท่ีสดุคอืยี่ห้อกร์ูตวั แต่ไม่ได้ทรงซือ้...” 

“… ส าหรับเคร่ืองดนตรีต่างๆท่ีทรงเล่น มีเปียโน ไม่เคยทรงเรียนจริงจงัจากใคร เล่นเอาเอง ดโูน้ต เรียนวิธีประสานเสียง กีตาร์ ทรงเล่นเมือ่พระ
ชนม์ราว ๑๖ พรรษา เพือ่นท่ีโรงเรียนเป็นรุ่นพี่อายมุากกว่า ให้ยืมเลน่ ภายหลงัไปเอาคืน เขาเห็นว่าสนใจจงึให้เลย ขลุ่ย ทรงเล่นเมือ่พระชนม์
ประมาณ ๑๖-๑๗ พรรษา เหน็ว่าราคาไม่แพงนกั เล่นไม่ยาก นิว้คล้ายๆแซกโซโฟน...ตอนหลงัเคยเห็นทรงเล่นไวโอลินด้วย  
คิดว่าทรงเล่นเอาเองไม่มีครูสอนดนตรี …” 

นอกจากจะทรงศกึษาวิชาดนตรีจากพระอาจารย์ชาวต่างประเทศในต่างประเทศ แต่เมือ่ยงัทรงพระเยาว์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัยงั
ทรงได้รับการแนะน าการดนตรีจาก พระเจนดริุยางค์ ชาวต่างชาติท่ีเข้ามารับราชการในประเทศไทย ดงัท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เช่นกนัว่า 

“...คุณพระเจนดุริยางค์ เป็นอีกท่านท่ีกราบบงัคมแนะน าเกี่ยวกบัดนตรี โปรดคณุพระ
เจน ฯมาก ทรงพิมพ์ต าราท่ีคณุพระเจน ฯ ประพนัธ์ขึน้ทกุเล่ม ระหว่างการพิมพ์และ
ตรวจปรู๊ฟได้ความรู้เกี่ยวกบัดนตรีมาก ส่วนไหนท่ีไม่เข้าพระทยัก็มีรับสัง่ถามคณุพระ
เจน ฯ เร่ืองการพิมพ์หนงัสือนี ้คณุแก้วขวญั วชัโรทยั เลขาธิการพระราชวงัคนปัจจบุนั
ทราบดี เพราะเป็นผู้ ท่ีทรงมอบหมายให้ด าเนินการ ได้ทราบว่าคณุพระเจน ฯ ก็ปรารภว่า 
ในด้านทฤษฎีไม่ทรงทราบมากนกั แต่ท าไมเคาะเสียงถกูต้องทกุที “ 

นอกจากทรงเล่นดนตรีแล้ว ยงัทรงสอนดนตรีให้ผู้อื่นเล่นด้วย เคยเล่าพระราชทานว่า 

“ได้สอนคนตาบอดเล่นดนตรี สอนล าบากเพราะเขาไม่เห็นท่าทาง เมือ่พยายามอธิบายจนเข้าใจสามารถเป่าออกมาเป็นเพลงไพเราะได้ หรือ
แม้แต่โน้ตเดียวในตอนแรก ดสูีหน้าเขาแสดงความพอใจและภมูิใจมาก” 
 
ทรงแนะน าวิธีการเล่นดนตรีพระราชทานผู้อื่นท่ีมาเล่นดนตรีถวาย หรือเล่นร่วมวง ดเูหมือนจะเคยมีรับสัง่ว่า การเล่นดนตรีท าให้เกิดความ
สามคัคีเป็นนกัดนตรีเหมือนกนั 
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ในส่วนท่ีทรงพระราชนิพนธ์เพลงนัน้ ทรงเร่ิมอย่างจริงจงัเมือ่มีพระชนมาย ุ๑๘ พรรษา ขณะเมื่อยงัทรงด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระอนชุาตาม
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอานนัทมหิดล เสด็จนิวตัพระนคร เมือ่ปีพทุธศกัราช ๒๔๘๘ ดงัท่ีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์เพ็ญ
ศิริ บนัทกึความไว้ดงันี ้

“๕ ธันวาคม ๒๔๘๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๘ เสดจ็นิวตัสู่ประเทศไทยพร้อมสมเด็จพระอนชุา และสมเด็จพระราชชนนี
ประทบั ณ พระท่ีนัง่บรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวงั ได้โปรดเกล้า ฯ ให้เข้าเฝา้ในฐานะนกัแต่งเพลงสมคัรเล่น ได้น าโน้ตท่ีได้แต่งไว้แล้ว
ถวายทอดพระเนตร พระราชทานข้อแนะน าเกี่ยวกบัการแต่งเพลงประเภทบลส์ู โดยทรงเปียโนสาธิตให้ฟัง และสมเด็จพระอนชุามาใส่ค าร้อง 
เพลงแสงเทียน ยามเย็น สายฝน ตามล าดบั แต่เพลงยามเย็นและเพลงสายฝนได้น าออกสู่ประชาชนก่อนเพลงแสงเทียน โดยพระราชทานให้
ออกบรรเลงในงานลีลาศท่ีสวนอมัพรโดยวงดนตรีของกรมโฆษณาการ (กรมประชาสมัพนัธ์) ควบคมุวงโดย เอือ้ สนุทรสนาน และออกอากาศ
ทางวิทย ุกรมโฆษณาการเป็นประจ า เป็นท่ีซาบซึง้ และประทบัใจพสกนิกรอย่างมาก....” 

“..จากนัน้ฉนัก็แต่งขึน้อีกเร่ือยๆ จนบดันีร้วมทัง้ ๔๐ เพลง ในระยะเวลา ๒๐ ปี คิดเฉลี่ยปีละ ๒ เพลง ท่ีท าได้กเ็พราะได้รับการ 
สนบัสนนุจากนกัดนตรี นกัเพลงและนกัร้อง รวมทัง้ประชาชนผู้ ฟังตา่งก็แสดงความพอใจและความนิยมพอควร  
จงึเป็นก าลงัใจให้แก่ฉนัเร่ือยมา...”  
 
เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ที่ทรงพระราชนิพนธ์ท านองเพลงแล้วจงึใส่ค าร้องภาษาองักฤษด้วยพระองค์เองได้แก่ 
Echo, Still on My Mind, Old Fashioned Melody, No Moon และ Dream Island ท่ีทรงพระราชนิพนธ์ท านองจากค าร้องภาษาไทย ได้แก่ 
เพลงความฝันอนัสงูสดุ และเราสู้  นอกจากนัน้ ก็เป็นส่วนหนึง่ท่ีทรงพระราชนิพนธ์ท านอง และโปรดเกล้า ฯ ให้มีผู้แต่งค าร้องประกอบเพลง
พระราชนิพนธ์หลายท่าน ได้แก่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงนพคณุ ทองใหญ่ ณ อยธุยา 
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวสัดิกลุ ณ อยธุยา นายศภุร ผลชีวิน นายจ านง ราชกิจ (จรัล บณุยรัตนพนัธุ์) หม่อม
ราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช และท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บนุนาค  
 
เพลงพระราชนิพนธ์ ระหว่างปีพทุธศกัราช ๒๔๘๙-๒๕๓๘ ม ี๔๘ เพลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงมีความรู้อย่างแตกฉานในทฤษฎีการ
ประพนัธ์ ทรงเป็นผู้น าในด้านการประพนัธ์ท านองเพลงสากลของเมอืงไทย โดยทรงใส่คอร์ดดนตรีท่ีแปลกใหม่และซบัซ้อนท าให้เกิดเสียง
ประสานท่ีเข้มข้นในดนตรี เมื่อประกอบกบัลลีาจงัหวะเต้นร าท่ีหลากหลาย ท าให้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงบรรเลงได้อย่างไพเราะหลายบท 
กลายเป็นเพลงอมตะของไทยในปัจจบุนั นอกจากนีย้งัทรงมีจินตนาการสร้างสรรค์ไม่ซ า้แบบผู้ใด และแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา 

เพลงพระราชนิพนธ์แต่ละเพลงนัน้ ล้วนแสดงออกถงึพระมหากรุณาธิคณุที่มีต่อพสกนิกรทกุหมู่เหล่าโดยถ้วนหน้า เช่น เพลงยามเย็น 
พระราชทานแก่สมาคมปราบวณัโรค เพือ่น าออกแสดงเก็บเงินบ ารุงการกศุล เพลงใกล้รุ่ง บรรเลงเป็นปฐมฤกษ์ในงานของสมาคมเลีย้งไก่แห่ง
ประเทศไทย เพลงยิม้สู้  พระราชทานแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด เพลงลมหนาว พระราชทานในงานประจ าปีของสมาคมนกัเรียนเก่าองักฤษใน
พระบรมราชปูถมัภ์ เพลงพรปีใหม่ พระราชทานแก่พสกนิกรเน่ืองในวนัปีใหม่ เพลงเกิดเป็นไทยตายเพ่ือไทย เพลงความฝันอนัสงูสดุ และเพลง
เราสู้  พระราชทานแก่ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีเพื่อประเทศชาต ิKinari Suite พระราชทานเพื่อใช้ประกอบการแสดงบลัเล่ต์ชดุมโนราห์ และมีเพลงประจ า
สถาบนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน ได้แก่ เพลงมหาจฬุาลงกรณ์ เพลงธรรมศาสตร์ เพลงเกษตรศาสตร์ เพลงธงชยัเฉลิมพล 
ราชวลัลภ และ ราชนาวิกโยธิน 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีการรวมนกัดนตรีสมคัรเล่นมารวมกนัตัง้เป็นวงขึน้เป็นครัง้แรก ขณะท่ีทรง
ประทบั ณ พระท่ีนัง่อมัพรสถาน ประกอบด้วยพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ท่ีทรงคุ้นเคย และเมื่อโปรดเกล้า ฯ ให้จดัตัง้สถานีวิทย ุอ.ส. (อมัพรสถาน) 
ขึน้ในปีพทุธศกัราช ๒๔๙๕ เพือ่ให้เป็นสื่อกลางท่ีให้ความบนัเทิงและสาระประโยชน์ในด้านต่างๆ พระราชทานชื่อว่า “วงลายคราม” ก็ได้มีการ
ออกอากาศส่งวิทยกุระจายเสียงกบัวงดนตรีต่างๆด้วย  
 
ต่อมาโปรดเกล้า ฯ ให้นกัดนตรีรุ่นหนุ่มมาเล่นดนตรีร่วมกบัวงลายคราม จงึเกิดเป็น วงดนตรี อ.ส.วนัศกุร์ ขึน้ วงดนตรี อ.ส. วนัศกุร์มีลกัษณะ
พิเศษคอื พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงร่วมบรรเลงกบัสมาชิกของวง ออกอากาศกระจายเสียงทางสถานีวิทยปุระจ าวนัศกุร์ และยงัทรง
จดัรายการเพลงเอง ทรงเลอืกแผ่นเสียงเองในระยะแรก บางครัง้ก็โปรดเกล้า ฯ ให้มีการขอเพลง และจะทรงรับโทรศพัท์ด้วยพระองค์เองทกุวนั
ศกุร์ และวนัอาทิตย์เป็นวนัฝึกซ้อม วงดนตรี อ.ส. วนัศกุร์ ยงัเป็นวงดนตรีท่ีโปรดให้ไปร่วมบรรเลงในงาน “วนัทรงดนตรี” ตามท่ีมหาวิทยาลยั
ต่างๆ กราบบงัคมทลูเชิญเสด็จฯ เพื่อทรงสงัสรรค์ร่วมกบันิสิตนกัศกึษา เป็นการส่วนพระองค์ กอ่นท่ีจะยกเลิกไป เพราะทรงมีพระราชกรณีย
กิจเพิ่มมากขึน้ 

ในปีพทุธศกัราช ๒๕๒๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงตัง้แตรวง “สหายพฒันา” ขึน้อีกวง
หนึง่ โดยโปรดฯให้รวบรวมผู้ปฏิบตัิราชการใกล้ชิดเบือ้งพระยคุลบาท และโดยเสด็จฯในการพฒันา
ภมูิภาคต่าง ๆ เป็นประจ า เช่น นกัเกษตรหลวง คณะแพทย์อาสาสมคัร ข้าราชการในพระองค์ ราช
องค์รักษ์ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีหน่วยรักษาความปลอดภยั ซึง่ส่วนใหญ่ไม่เคยเล่นดนตรีมาก่อน 
พระราชทานเวลาฝึกสอนในช่วงเวลาทรงออกพระก าลงัในตอนค ่าของทกุๆวนั ทรงตัง้แตรวงขึน้
ส าเร็จ และยงัคงเล่นดนตรีเป็นประจ าทกุค ่าของวนัศกุร์ และวนัอาทิตย์เป็นวนัซ้อมร่วมกบันกัดนตรี 
อ.ส.วนัศกุร์ ณ สถานี อ.ส. และเกอืบทกุเย็นกบัวงสหายพฒันา ณ ศาลาดสุิดาลยั สวนจิตรลดา 
จนถงึปัจจบุนั 

พระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เป็นท่ีประจกัษ์ในนานา
ประเทศ ดงัท่ีจะเห็นจากการท่ีทรงเข้าร่วมบรรเลงดนตรีกบัวงดนตรีของประเทศต่าง ๆ ท่ีเสด็จพระ
ราชด าเนินเยือน ไม่ว่าวงดนตรีนัน้ ๆ จะมีการเล่นดนตรีในแบบใด โดยมิได้ทรงเตรียมพระองค์มาก่อน  
 
นกัดนตรีท่ีมีชื่อเสียงของโลกล้วนถวายการยกย่องพระองค์ในฐานะทรงเป็นนกัดนตรีแจ๊สผู้มีอจัฉริยภาพสงูส่ง ดงัเช่น เมื่อครัง้เสด็จพระราช
ด าเนินประเทศออสเตรีย เมื่อเดือนตลุาคม พทุธศกัราช ๒๕๐๗ ประธานสถาบนัการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนาได้ทลูเกล้า ฯ ถวาย
ปริญญากิตติมศกัด์ิแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในฐานะท่ีทรงเป็นสมาชิกหมายเลข ๒๓ ซึง่ผู้ ท่ีจะได้รับเกียรติเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิแห่ง
สถาบนันีไ้ด้ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพและผลงานด้านดนตรีและศิลปะดีเด่นเป็นท่ียอมรับของชาวโลกทัง้สิน้ 

ด้านการดนตรีนี ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มิได้ทรงละเลยดนตรีไทย อนัเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมของชาติ ได้มีพระราชด าริให้มีการ
รวบรวมเพลงไทยเดิมขึน้ไว้ แล้วบนัทกึโน้ตเพลงไทยเดิมขึน้เป็นหลกัฐาน เพื่อที่จะได้พิมพ์เผยแพร่วิชาการดนตรีไทยในหมู่ประชาชนต่อไป 
ทรงริเร่ิมให้มีการวิจยัเกี่ยวกบัดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ นอกจากนี ้ยงัทรงได้ ริเร่ิมให้น าเพลงสากลมาแต่งเป็นแนวเพลงไทย โดยโปรดเกล้า ฯ 
ให้นายเทวาประสิทธ์ิ พาทยโกศล น าท านองเพลงพระราชนิพนธ์ มหาจฬุาลงกรณ์ มาแต่งเป็นแนวไทย บรรเลงด้วยวงป่ีพาทย์ เมือ่น าขึน้
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บรรเลงถวายแล้วก็พระราชทานชือ่ว่า เพลงมหาจฬุาลงกรณ์ เช่นเดยีวกนั นบัเป็นเพลงไทยเพลงแรกท่ีประดิษฐ์ขึน้จากเพลงไทยสากลตาม
พระราชด าริท่ีทรงสร้างสรรค์  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้มีพระราชด ารัสเกี่ยวกบัดนตรีแก่นกัข่าวชาวอเมริกันในรายการเสียงแห่งวิทยอุเมริกา เมือ่วนัท่ี ๒๑ มิถนุายน 
พทุธศกัราช ๒๕๐๓ ความตอนหนึง่ว่า  
 
“ดนตรีเป็นส่วนหน่ึงของข้าพเจ้า จะเป็นแจ๊สหรือไม่ใช่แจ๊สก็ตาม ดนตรีล้วนอยู่ในตัวทุกคน เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรา 
ส าหรับข้าพเจ้าดนตรีคอืสิ่งประณีตงดงาม และทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทกุประเภท เพราะว่าดนตรีแต่ละประเภทต่าง
ก็มีความเหมาะสมตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่ต่างๆกันออกไป” 

ทรงเห็นว่า ดนตรี นอกจากจะให้ความบนัเทิงแล้ว ควรจะเป็นสือ่สร้างสรรค์ชกัน าให้คนเป็นคนดีของประเทศชาติและสงัคม ดงัพระราชด ารัสที่
พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ณ ศาลาดสุิดาลยั เมือ่วนัท่ี ๑๖ ธันวาคม พทุธศกัราช ๒๕๒๔  
มีความตอนหนึง่ดงันี ้

“...การดนตรีจงึมีความหมายส าคญัส าหรับประเทศชาติส าหรับสงัคม ถ้าท าดี ๆ ก็ท าให้คนเขามีก าลงัใจจะปฏิบตัิงานการ ก็เป็นหน้าท่ีส่วน
หนึง่ท่ีให้ความบนัเทิง ท าให้คนท่ีก าลงัท้อใจมีก าลงัใจขึน้มาได้ คือเร้าใจได้ คนก าลงัไปทางหนึ่งทางท่ีไม่ถกูต้อง กอ็าจจะดงึกลบัมาในทางท่ี
ถกูต้องได้ ฉะนัน้ ดนตรีก็มีความส าคญัอย่างหนึง่ จงึพดูได้กบัท่านทัง้หลายท่ีเกี่ยวข้องกบัการดนตรีในรูปการณ์ต่าง ๆ ว่า มีความส าคัญและ
ต้องท าให้ถกูต้อง ต้องท าให้ดี ถกูต้องในทางหลกัวิชาการดนตรีอย่างหนึง่ และก็ถกูต้องตามหลกัวิชาของผู้ ท่ีมีศีลธรรม มีความซือ่สตัย์สจุริต ก็
จะท าให้เป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นประโยชน์ทัง้ต่อส่วนรวมทัง้ส่วนตวั เพราะกอ็ย่างท่ีกล่าวว่าเพลงนีม้นัเกิดความปีติภายในของตวัเองได้ 
ความปีติในผู้อื่นได้ ก็เกิดความดีได้ความเสียก็ได้ ฉะนัน้ก็ต้องมีความระมดัระวงัให้ดี...” 

เพลงพระราชนิพนธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระมหากรุณารับสัง่เล่าเบือ้งหลงัการพระราชนิพนธ์เพลงเป็นครัง้แรกแก่สมาคมดนตรีเนื่องในโอกาสที่
พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ " Echo" บรรเลงเป็นปฐมฤกษ์ว่า 

"( เพลงแรกคือแสงเทียน)... จากนัน้ ฉนัก็แต่งขึน้อีกเร่ือย ๆ จนบดันีร้วมทัง้หมด ๔๐ เพลง ใน
ระยะเวลา ๒๐ ปี คิดเฉลี่ยปีละ ๒ เพลง ท่ีท าได้ก็เพราะได้รับความสนบัสนนุจากนกัดนตรี นกั
เพลงและนกัร้อง รวมทัง้ประชาชนผู้ ฟัง ต่างได้แสดงความพอใจ และความนิยมพอสมควร จงึเป็น
ก าลงัใจแก่ฉนัเร่ือยมาขอถอืโอกาสขอบใจมาในท่ีนีด้้วย "  
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูพิลอดลุยเดช ทรงพระราชนิพนธ์ท านองเพลง "Echo" ในปี

พทุธศกัราช ๒๕๐๙ นบัเป็นบทแรกท่ีทรงพระราชนิพนธ์ท านองเพลงพร้อมค าร้องภาษาองักฤษ ขณะนัน้มีพระชนมพรรษา ๔๐ พรรษา  
 
ย้อนหลงัไป ๔ ปีกอ่นทรงพระราชนิพนธ์ "Echo" พระราชอจัฉริยภาพด้านดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้ปรากฏก้องในนานา
ประเทศ ขณะท่ีเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศสาธารณรัฐออสเตรียอย่างเป็นทางการในปีพทุธศกัราช ๒๕๐๗ สถาบนัการดนตรีและศิลปะ
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แห่งกรุงเวียนนา (Die Akademie fur Musik und Darstellende Kunst in Wien) ได้ทลูเกล้า ถวายต าแหน่งอนัทรงเกียรติสงูส่งยิ่งนัน่คือ 
สมาชิกกิตติมศกัด์ิของสถาบนัอนัเก่าแก่แห่งนี ้ 
 
เนื่องจากพระปรีชาสามารถในการพระราชนิพนธ์ดนตรีเป็นท่ีปรากฏและนิยมช่ืนชมอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนชาวออสเตรีย จนกระทัง่
วงดริุยางค์ นีเดอร์ เออสเตอร์ไรซ์ โทนคันสท์เลอร์ (Nieder Osterreich Tonkunstler) ได้อญัเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ ชดุ "มโนราห์" 
"สายฝน""ยามเย็น" "มาร์ชราชนาวกิโยธิน" และ "มาร์ชราชวัลลภ" ออกกระจายเสียงทางสถานีวทิยขุองรัฐบาลถ่ายทอดไปทัว่ดินแดน
แห่งดนตรีคลาสสิกอนัลอืชือ่ของทวีปยโุรป  
 

และหากจะย้อนหลงัไปอีกครัง้หนึง่ ในปีพทุธศกัราช ๒๕๐๓ เมือ่เสดจ็พระราชด าเนินเยอืนประเทศสหรัฐ
เอมริกา พระปรีชาสามารถด้านดนตรีแจ๊สในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ปรากฏเลือ่งลือไปทัว่
ประเทศอนัเป็นศนูย์กลางดนตรีร่วมสมยัประเภทนีด้้วย ทรงเข้าร่วมบรรเลงดนตรีโดยมิได้เตรียมพระองค์
มาก่อน ทรงพระราชนิพนธ์ท านองเพลงขึน้อย่างฉบัพลนั และยงัทรงบรรเลงโต้ตอบกบันกัดนตรีแจ๊สชาว
อเมริกนัอนัลือนามอีกด้วย  
 

บรรยากาศอนัเป็นกนัเองท่ีมิได้เตรียมการล่วงหน้าเช่นนีเ้ป็นท่ีนิยมยกย่องของชาวอเมิรกนัเป็นอย่างยิ่ง สถานีวิทยเุสียงแห่งอเมริกา ได้เชญิบท
ท่ีพระราชทานสมัภาษณ์พิเศษเป็นภาษาองักฤษ พร้อมทัง้ดนตรีท่ีทรงร่วมบรรเลงออกกระจายเสียงทางสถานีวิทยไุปทัว่โลกด้วย นบัเป็นส่วน
หนึง่ท่ีช่วยในการกระชบัมิตรภาพครัง้ส าคญัครัง้แรกระหว่างไทยกบัสหรัฐในยคุนัน้  
 
๔๐ ปีได้ผ่านไปหลงัจากท่ีทรงพระราชนิพนธ์ "แสงเทียน" เป็นเพลงแรกในปีพทุธศกัราช ๒๔๘๙ ปัจจบุนัมีเพลงพระราช
นิพนธ์ รวมทัง้สิน้ ๔๓ เพลง อาจกล่าวได้ว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์ตา่ง ๆ ได้กลายเป็นส่วนส าคญัส่วนหนึง่ของชีวิตคน
ไทย อาทิเช่นในวงการบนัเทิง บทเพลงพระราชนิพนธ์ คือ ท านองเพลงอนัไพเราะท่ีทกุคนรู้จกัดีและสามารถร้องเพลงได้
ขึน้ใจ  
 
ในปัจจบุนั "พรปีใหม่" ได้กลายเป็นเพลงประเพณี ในวนัส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ของคนไทย ใน
สถาบนัการศกึษาระดบัสงูของประเทศ "มหาจุฬาลงกรณ์" "ธรรมศาสตร์" และ "เกษตรศาสตร์" ได้กลายเป็นเพลงอนัศกัด์ิสิทธ์ิประจ า
มหาวิทยาลยัอนัเก่าแก่ทัง้สามแห่ง และในวงราชการทหาร "มาร์ชราชวัลลภ" และ "มาร์ชธงชัยเฉลมิพล" ได้กลายเป็นแบบฉบบัของดนตรี
มาร์ชท่ีใช้บรรเลงประจ าปีในพระราชพิธีอนัส าคญัยิ่งของชาติคอื พระราชพิธีปฏิญาณตนและตรวจพลสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ 
เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  
 
จากลกัษณะพิเศษต่าง ๆ ของเพลงพระราชนิพนธ์นีอ้าจกล่าวได้ว่าบทพระราชนิพนธ์ทัง้ ๔๓ เพลงนี ้ตา่งสะท้อนถงึสะท้อนถงึพระราชประวตัิ
ตัง้แต่ทรงพระเยาว์ ตลอดจนพระราชกรณียกิจนานปัการท่ีได้ทรงปฏิบตัิตัง้แต่เสด็จขึน้เสวยราชสมบตั ิเป็นพยานแห่งความสมัพนัธ์อนัแนบ
แน่นระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัและประชาชนชาวไทยตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจบุนั เป็นเคร่ืองยนืยนัว่าความสขุของปวงประชาคือ 
ความสขุของพระมหากษัตริย์พระองค์นี ้ 
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ความสนพระราชหฤทยัด้านดนตรี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สนพระราชหฤทยัดนตรีมาตัง้แต่ยงัทรงพระเยาว์ ทรงอ่านหนงัสือเกี่ยวกบัการดนตรีตัง้แต่
ทรงศกึษาอยู่ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงได้รับการฝึกฝนตามแบบฉบบัการศกึษาวิชาดนตรีอย่างแท้จริงคือการเขียน
โน้ตและบรรเลงแบบคลาสสิก มีพระอาจารย์ถวายค าแนะน าอย่างเข้มงวดนานกว่า ๒ ปี  
 
หลงัจากทรงฝึกหดัดนตรีขัน้พืน้ฐานได้นานพอสมควรแล้ว จงึเร่ิมสนพระราชหฤทยัทรงดนตรีไปในแนวแจ๊ส (Jazz) ทรง
ศกึษาประวตัินกัดนตรีท่ีมีชือ่เสียงและทรงเปรียบเทียบฝีมอืการเล่นดนตรีต่าง ๆ จากแผ่นเสียงท่ีบรรเลงโดยนกัดนตรี

เหล่านัน้ แล้วจงึทรงบรรเลงสอดแทรกพร้อมกบัแผ่นเสียงของนกัดนตรี ท่ีมีชื่อเสียงตามสไตล์ท่ีโปรด เช่น สไตล์การเป่าโซปราโน แซกโซโฟน 
ของซดิน่ี เบเซ ่(Sydney Bechet) ออโต แซกโซโฟน ของจอห์นน่ี ฮอดเจส (Johny Hodges) เปียโนและวงดนตรีของดยคุ เอลลิงตนั (Duke 
Ellington) เป็นต้น  
 
ยามท่ีทรงว่างจากการศกึษาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรดานกัเรียนไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปร่วมสโมสรสงัสรรค์ ณ พระ
ต าหนกัวิลล่าวฒันา และร่วมทรงดนตรีด้วยอย่างส าราญพระราชหฤทยั เมื่อเสด็จฯ ประทบัท่ีสถานเอกอคัรราชทตูไทยในกรุงปารีสเป็นการ
ส่วนพระองค์ก็ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคณุร่วมทรงดนตรีกบันกัเรียนไทยท่ีก าลงัศกึษาอยู่ท่ีประเทศฝร่ังเศส การท่ีทรงใช้ดนตรีวง
สมคัรเล่นเป็นสื่อสร้างบรรยากาศและความสมัพนัธ์ท่ีสนกุสนานและเป็นกนัเองเช่นนี ้ได้กลายเป็นผลประโยชน์อเนกอนนัต์ในเวลาตอ่มา คือ
การประสานความร่วมมอืระหว่างองค์พระมหากษัตริย์กบับคุคลในวงการต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์งานสาธารณประโยชน์นานาประการแก่
ประเทศชาติ  
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมีพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีเป็นพิเศษ เคร่ืองดนตรีท่ีโปรดคือ 
เคร่ืองเป่าแทบทกุชนิด เช่น แซกโซโฟน คลาริเน็ต และทรัมเป็ต ทัง้ยงัทรงกีตาร์และเปียโนได้อีกด้วย 
นอกจากนีท้รงเล่นดนตรีร่วมกบัวงดนตรีได้ทกุวงทัง้ไทยและต่างประเทศ ทรงเข้าบรรเลงร่วมกบัวง
ดนตรีนัน้ ๆ ได้ ไม่ว่าวงดนตรีนัน้จะมีแนวการเล่นแบบใด ส าหรับวงดนตรีแจ๊สนัน้ ยงัทรงดนตรีได้ทัง้
ชนิดมีโน๊ตและไม่ต้องมีโน้ต  
 
เมื่อถงึตอนเดี่ยว (Solo) ทรงสามารถใช้ปฏิภาณเล่นเดี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยม ศพัท์ทางดนตรีเรียกว่า การเดี่ยวแบบ "Soloadlip" ซึง่ถือว่ายาก 
เพราะนกัดนตรีจะต้องแต่งเนือ้หาขึน้โดยฉบัพลนั แต่ให้อยู่ในกรอบของจงัหวะและแนวเพลงนัน้ พระราชอจัฉริยภาพทางดนตรีนัน้ถงึขัน้ท่ีทรง
คลาริเน็ตและแซกโซโฟนบรรเลงได้อย่างคลอ่งแคล่ว และสามารถบรรเลงโต้ตอบได้อย่างครืน้เครงกบันกัดนตรีต่าง ๆ ท่ีมีชื่อเสียงของโลก เช่น 
เบนน่ี กู๊ดแมน (Benny Goodman) แจ๊ก ทีการ์เด้น (Jack Teagarden) นกัตีระนาดเหล็กสากล ไลออเนล แฮมพ์ตนั (Lionel Hampton) นกั
เป่าทรัมโบน และ สแตน เก็ตส์ (Stan getz) นกัเป่าเทนเนอร์ แซกโซโฟน  
 
เมื่อครัง้เสด็จพระราชด าเนินเยอืนนครนิวยอร์คประเทศ สหรัฐอเมริกา เมือ่ปีพทุธศกัราช ๒๕๐๓ นกัดนตรีท่ีมีชื่อเสียงของโลกเหล่านัน้ล้วน
ถวายการยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในฐานะท่ีทรงเป็นนกัดนตรีแจ๊สที่มีอจัฉริภาพสงูส่ง  
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ผู้ใกล้ชิดเบือ้งพระยคุลบาทและผู้ ท่ีเคยได้ร่วมเล่นดนตรีกบัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเล่าถงึพระราชอจัฉยริภาพในการพระราชนิพนธ์เพลง
ว่า ทรงแต่งเพลงได้ทกุแห่ง บางครัง้ไม่จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองดนตรีช่วย ครัง้หนึง่ทรงเกิดแรงบนัดาลพระทยัหยิบฉวยซองจดหมายได้ก็ทรงตีเส้น 
๕ เส้น แล้วทรงเขียนโน้ตท านองเพลงขึน้โดยฉบัพลนั เช่น "เราสู้ " เป็นต้น 
 

 รายช่ือเพลงพระราชนิพนธ์ทัง้ 48 เพลง    สนใจเนือ้เพลงพระราชนิพนธ์ฺ คลิก  

1 แสงเทียน   (Candlelight Blues)   25 สายลม (I Think of You) 

2 ยามเย็น (Love at Sundown)   26 ไกลกงัวล (When)เกิดเป็นไทยตายเพ่ือไทย 

3 สายฝน (Falling Rain)   27 แสงเดือน (Magic Beams) 

4 ใกล้รุ่ง (Near Dawn)   28 ฝัน (Somewhere Somehow), เพลินภพูิงค์ 

5 ชะตาชวีิต (H.M. Blues)   29 มาร์ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March) 

6 ดวงใจกบัความรัก (Never Mind the Hungry Men's Blues   30 ภิรมย์รัก (A Love Story) 

7 มาร์ชราชวลัลภ (Royal Guards March)   31 Nature Waltz 

8 อาทิตย์อบัแสง (Blue Day)   32 The Hunter 

9 เทวาพาคูฝั่น (Dream of Love Dream of You)   33 Kinari Waltz 

10 ค าหวาน (Sweet Words)   34 แผ่นดินของเรา (Alexandra 

11 มหาจฬุาลงกรณ์ (Maha Chulalongkorn)   35 พระมหามงคล 

12 แก้วตาขวญัใจ (Lovelight in My Heart)   36 ยงูทอง 

13 พรปีใหม ่   37 ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind) 

14 รักคืนเรือน (Love Over Again)   38 เตือนใจ (Old-Fashioned Melody) 

15 ยามค ่า (Twilight)   39 ไร้เดือน (No Moon), ไร้จนัทร์ 

16 ยิม้สู้  (Smiles)   40 เกาะในฝัน ( Dream Island) 

17 มาร์ชธงไชยเฉลิมพล (The Colours March)   41 แวว่ (Echo) 

18 เม่ือโสมสอ่ง (I Never Dream)   42 เกษตรศาสตร์ 

19 ลมหนาว (Love in Spring)   43 ความฝันอนัสงูสดุ (The Impossible Dream) 

20 ศกุร์สญัลกัษณ์ (Friday Night Rag)   44 เราสู้ 

21 Oh I say   46 เรา-เหลา่ราบ ๒๑ (We-Infantry Regiment 21) 

22 Can't You Ever See   46 Blues for Uthit 

23 Lay Kram Goes Dixie   47 รัก 

24 ค ่าแล้ว (Lullaby)   48 เมนไูข่ 

 

http://www.photoontour.com/SpecialPhotos_HTML/60thcelebration/king_data5.htm


37 
 

แสงเทียน 
ท านอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ภมูิพลอดลุยเดช 
ค าร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัร 

จดุเทยีนบวงสรวงปวงเทพเจ้า 
สวดมนต์ค ่าเช้าถึงคราวระทมทน 
โอ้ชีวิตหนอล้วนรอความตายทกุคน 
หลกีไปไมพ้่นทกุข์ทนอาทรร้อนใจ 
ตา่งคนเกิดแล้วตายไป 
ชดใช้เวรกรรมจากจร 

นิจจงัสงัขารนัน้ไมเ่ทีย่งเสีย่งบญุกรรม 
ทกุคนเคยท ากรรมไว้ก่อน 
เชิญปวงเทวดาข้าไหว้วอน 
ขอพรคุ้มไปชีวติหน้า 
ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา 
หนีปวงโรคาทีเ่บียดเบียน 
แสงแววชีวาเปรียบแสงเทยีน 

เปรียบเทียนสิน้แสงยามแรงลมเป่า 
ชีพดบัอบัเฉาเหมือนเงาไร้ดวงเทยีน 
จดุเทยีนถวายหมายบนบชูาร้องเรียน 
โรคภยัเบียดเบยีนแสงเทยีนทานลมพดัโบย 
โรครุมเร้าร้อนแรงโรย 
หวนโหยอาวรณ์ออ่นใจ 

ท าบญุท าทานกนัไว้เถิดเกิดเป็นคน 
ไว้เตรียมผจญชีวิตใหม ่
เคยท าบญุท าคณุปางก่อนใด 
ขอบญุคุ้มไปชีวติหน้า 
ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา 
แสงเทียนบชูาจะดบัพลนั 
แสงเทียนบชูาดบัลบัไป 
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CANDLELIGHT BLUES (แสงเทียน) 
Music: H.M.K. Bhumibol Adulyadej 
Lyric: Assoc. Prof. Sodsai Pantoomkomol  
 

The candlelight is shining low, 
My only love, I'm missing you so. 
I know I've lost 
But still I dream of you. 

I'll hope and dream 
Till all my dreams come true. 
Just by the candlelight 
You used to hold me tight. 

This candlelight reminds me so of you; 
By candlelight you kissed me. 
Still the candle's burning for two, 
But darling, where can you be? 

Come back, my love, 
If you're feeling this blue 
By candlelight you'll meet me. 
But darling where can you be? 
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ยามเยน็ 
ท านอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ภมิูพลอดลุยเดช 
ค าร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์ 
แดดรอนรอน 
เม่ือทินกรจะลบัเหลี่ยมเมฆา 
ทอแสงเรืองอร่ามชา่งงามตา 
ในนภาสลบัจบัอมัพร 

แดดรอนรอน 
เม่ือทินกรจะลาโลกไปไกล 
ยามนีจ้ าต้องพรากจากดวงใจ 
ไกลแสนไกลสดุหว่งยอดดวงตา 

แตก่่อนเคยคลอเคลียกนั  
ทกุวนัคืนร่ืนอรุา 
ต้องอยูเ่ดียวเปลี่ยววิญญาณ์ 
เหมือนดงันภาไร้ทินกร 

แดดรอนรอน 
หากทินกรจะลาโลกไปไกล 
ความรักเราคงอยูคู่ก่นัไป 
ในหวัใจคงอยูคู่เ่ชยชม 

แดดรอนรอน 
หมูม่วลภมรบินลอยลอ่งตามลม 
คลอเคล้าพฤกษาชาติชื่นเชยชม 
ชมสมตามอารมณ์ลอ่งเลยไป 

ลิ่วลมโชย 
กลิ่นพรรณไม้โปรยโรยร่วงหว่งอาลยั 
ยามสายณัห์พลนัพรากจากดวงใจ 
คอยแสงทองวนัใหมก่ลบัคืนมา 

แตก่่อนเคยคลอเคลียกนั 
ทกุวนัคืนชื่นอรุา 
ต้องอยูเ่ดียวเปลี่ยววิญญาณ์ 
เหมือนดงันภาไร้ทินกร 

โอ้ยามเย็น 
จวบยามนีเ้ป็นเวลาสดุอาวรณ์ 
ยามไร้ความสวา่งหา่งทินกร 
ยามรักจ าจะจรจากกนัไป 
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LOVE AT SUNDOWN (ยามเย็น) 
Music: H.M.K. Bhumibol Adulyadej 
Lyric: Prof. Thanpuying Nopakhun Thongyai Na Ayudhya 

'Tis sundown 
The golden sunlight tints the blue sea, 
Paints the hill and gilds the palm tree. 
Happy be, my love, at sundown. 

'Tis sundown. 
The multi-coloured dancing sunbeam 
Brightly shines on in my heart's dream 
Of the one I love, at sundown. 

The birds come to their nest- 
At peace, they bill and coo. 
The wide world sinks to rest, 
And so do I and so do you. 

'Tis sundown. 
In splendour sinks the sun, comes twilight, 
Day is done, now greets the cool night. 
Happy be, my love, at sundown. 
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สายฝน 
ท านอง: พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ภมูิพลอดลุยเดช 
ค าร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์ 

เมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิ่ว 
ต้นไม้พลิว้ลู่ก่ิงใบ 
เหมือนจะเอนรากคลอนถอนไป 
แตเ่หล่าไม้ย่ิงกลบังาม  
พระพรหมท่านบนัดาลให้ฝนหลัง่ 
เพ่ือประทงัชีวิตมิทราม 
น า้ทิพย์สาดเป็นสายพรายพลิว้ทิวงาม 
ทัว่เขตคามชุ่มธารา 

สาดเป็นสายพรายพลิว้ทิวทุง่ 
แดดทอรุ้งอร่ามตา 
รุ้งเลื่อมลายพร่างพลายนภา 
ยามเมื่อฝนมาแตไ่กล 

พระพรหมช่วยอ านวยให้ช่ืนฉ ่า 
เพ่ือจะน าดบัความร้อนใจ 
น า้ฝนพลัง่ลงมาจากฟ้าแดนไกล 
พืชพรรณไม้ช่ืนยืนยง 
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FALLING RAIN สายฝน 
Music: H.M.K. Bhumibol Adulyadej 

Lyric: Prof. Thanpuying Nopakhun Thongyai Na Ayudhya 

Rain winds sweep across the plain. 
Thunder rumbles on high. 
Lightening flashes; Bows the grain. 
Birds in fright nestward fly. 
But the rain pours down in blessing; 
Filled with cheer our hearts expand. 
As the woods with notes of pleasure ring, 
Sunlight streams o'er the land. 

Bright the rainbow comes in view. 
All the world's cool and clean. 
Angels's tears the flowers renew. 
Nature glistens in green. 
Rain beads sparkle in your hair, love. 
Rainbows glitter when you smile. 
Thus we soon forget the clouds above, 
Beauty so does beguile. 
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ใกล้รุ่ง  
ท านอง: พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ภมูพิลอดลุยเดช 
ค าร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ ร่วมกบั ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ 

ได้ยินเสียงแว่วดงัแผ่วมาแต่ไกลไกล  
ชุ่มช่ืนฤทยัหวานใดจะปาน 
ฟังเสียงบรรเลงขบัเพลงประสาน 
จากทิพย์วิมานประทานกลอ่มใจ 

ใกล้ยามเมื่อแสงทองสอ่ง 
ฉนัคอยมองจ้องฟา้เรืองร าไร 
ลมโบกโบยมาหนาวใจ 
รอช้าเพียงไรตะวนัจะมา 

เพลดิเพลนิฤทยัฟังไก่ประสานเสียงกนั 
ดอกมะลวิลัย์อวลกลิน่ระคนมณฑา 
โอ้ในยามนีเ้พลนิหนกัหนาแสงทองนวลผ่องนภา 
แสนเพลนิอรุาส าราญ 

หมูม่วลวิหคบนิผกมาแต่รังนอน 
เฝา้เชยชดิช้อนลิม้ชมบวับาน 
ยินเสียงบรรเลงดงัเพลงขบัขาน 
สอดคล้องกงัวานซาบซา่นจบั 
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NEAR DAWN  ใกล้รุ่ง  
Music: H.M.K. Bhumibol Adulyadej 
Lyric: Prof. Thanpuying Nopakhun Thongyai Na Ayudhya 
 How calm the world 
all nature slumbers still. 
Grey is the sky, No breezes blow. 
O'er roof and hill, 
The moon now low 
Sends gentle light 
To guard below. 

Cocks waking call 'cross the fields: 
Grey shadows flee; 
Stars disappear. 
But, here I lie sleepless, dear. 
Bats flutter home. 
The dawn is near. 

Gold streaks the east. 
Its glow, the roofs reflect, 
Dark leaves turn green 
And flow'rs with light, are deck'd. 
Now birds and babes wake to play. 
The world expectant waits 
To greet a bright, new day. 

Dew fresh and cool. 
The town awakes from sleep 
Its throb I hear:car, speeding, hum. 
Of love and hope the birds sing, dear 
Come, rise don't mope, 
The dawn is near.  
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ชะตาชีวิต 
ท านอง: พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ภมูิพลอดลุยเดช 
ค าร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์เพ็ญศริิ ร่วมกบั ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 

นกน้อยคล้อยบนิมาเดียวดาย 
คดิคดิมิวายกงัวลให้หมน่ฤทยัหมอง 
ขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคูเ่คียงครอง 
หลงใหลหมายปองคนปรานี 
ขาดเรือนแหลง่พกัพ านกันอน 
ขาดญาตบิิดรและน้องพี่ 
บาปกรรมคงมี 
จ าทนระทม 

ท้องฟ้าสายณัห์ตะวนัเลือน 
แสงลบันบัวนัจะเตือนให้ใจต้องข่ืนขม 
หากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรม 
ชีวิตระทมเพราะรอมา 
จวบจนัทร์แจม่ฟ้านภาผ่อง 
เฝา้มองให้เดือนชบุวิญญาณ์ 
สกัวนับญุมา 
ชะตาคงดี  
H.M. BLUES ชะตาชีวติ 

Music: H.M.K. Bhumibol Adulyadej 
Lyric: H.H. Prince Chakrabandh Pensiri 

We 've got the Hungry Men's Blues. 
You'll be hungry too, if you're in this band. 
Don't you think that our music is grand? 
We've got the Hungry Men's Blues. 
You've eaten now all of you. 
We'd like to eat with you too, 
That's why we've got the H.M. Blues  
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ดวงใจกับความรัก 
ท านอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ภมิูพลอดลุยเดช 
ค าร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ 
 
ค ่าคืนนภาดาราพราว 
ประกายแสงดาวพราวตา 
ดาษเรียงเคียงแสงดวงจนัทรา 
เพลินชมแสงพรายนภาเห็นดวงดาราล้อมจนัทร์ 

ที่จริงนัน้เดือนและดวงดาว 
ตา่งเรืองแสงวาวพราวพรรณ 
ด้วยแรงจากแสงดวงตะวนั 
จงึมีแสงเดือนงามครันแสงดาวประชนัน่าชม 

เปรียบดวงดาวและดวงเดือน 
ก็เหมือนแม้นแววมโนรมย์ 
เปลง่แววไปเปลี่ยนใจชม 
ด้วยจินตนาอารมณ์นานาประการ 

แน่นอนแท้จริงคือดวงใจ 
สอ่งแววรักไปยืนนาน 
เปรียบดงักบัแสงตะวนัตระการ 
ยงัคงแสงงามสะคราญแสงทองยืนนานเร่ือยมา 

ตะวนัฉายมาดาราราย 
สอ่งแสงพริม้พรายนยัน์ตา 
ร่ืนรมย์ชมแสงดวงจนัทรา 
ชมดาวล้อมเดือนงามตาพริม้พรายนภาแสงงาม 

มาตรแม้นสญูดวงตะวนัไป 
ประดาแสงในฟา้ทราม 
ผู้คนสตัว์ไม้จะตายตาม 
ตะวนัสญูไปเป็นยามล้วนมีแตค่วามมืดมน 

เปรียบดวงดาวและดวงเดือน 
ก็เหมือนแม้นแววมโนรมย์ 
เปลง่แววไปตา่งใจคน 
เปลี่ยนแปลงไปตามใจตนเวียนวนจนตาย 

ตะวนันัน้เหมือนดงัดวงใจ 
หากสิน้แสงไปรักคลาย 
ขาดความรักเหมือนชีวาวาย 
จะเป็นหรือตายทัง้ใจและกายไมว่าย  
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NEVER MIND THE HUNGRY MEN'S BLUES 
Music: H.M.K. Bhumibol Adulyadej 
Lyric: H.H. Prince Chakrabandh Pensiri 

We used to be so hungry, 
We used to be so blue; 
But now we know that you all 
Enjoy the song we play along 
The whole night through. 

We used to be unhappy, 
We used to be so blue; 
But then you gave us supper, 
We love to play all night and day 
For all of you. 

Les croissants au jambon, 
Et sandwiches sont tres bon; 
The punch's fine, the good wine. 
Have all been wonderful 
To band of mine. 

We used to be so hungry, 
We used to be so blue; 
But then you gave us supper, 
You 've been so kind, so 
Never Mind the H.M. Blues.  
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มาร์ชราชวัลลภ 
ท านอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ภมูิพลอดลุยเดช 
ค าร้อง พนัตรี ศรีโพธ์ิ ทศนตุ 

เราทหารราชวลัลภ...รักษาองค์ 
พระมหากษัตริย์สงูสง่ 
ล้วนแตอ่งอาจแขง็แรง 
เราทกุคนบชูากล้าหาญ 

วินยัเทดิเกียรติชาติไว้ทกุแหง่ 
ใจดจุเหลก็เพชรแขง็แกร่ง...มิกลวัใคร 
เราเป็นกองทหารประวตักิารณ์ 
ก่อเกิดก าเนิดกองทพับกชาติไทย 

เราทกุคนภมูใิจ 
ได้รับไว้วางพระราชหฤทยั 
พิทกัษ์สมเด็จเจ้าไทย 
ตลอดในพระวงศ์จกัรีฯ 

เราทหารราชวลัลภ 
รักษาองค์ฯ จะถวายสตัย์ซื่อตรง 
องค์ราชาราชิน ี
ถ้าแม้นมีภยัพาลอวดหาญ 

มิเกรงดหูมิ่นขม่เหงย ่าย ี
เราจะถวายชีวีมิหวาดหวัน่ 
จะลยุเลอืดสู้ตายจะเอากายปอ้งกนั 
เป็นเกราะทองรบประจญัศตัรู 

ฝากฝีมือปรากฏ 
เกียรตยิศฟุง้เฟ่ือง 
กระเดื่องกองทพับกไทย 
ไว้นามเชิดชรูาชวลัลภคูป่ฐพ ี
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อาทติย์อับแสง  ท านอง: พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ภมูิพลอดลุยเดช    /   ค าร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์เพญ็ศิริ 
 เคยชม 
ร่วมภิรมย์ใจ 
ด้วยความรักจริงยิง่ใหญ่ 
ผกูพนัหวัใจเรามัน่ 

รักเอย 
เคยอยูเ่คยีงกนั 
ร่มเย็นมเิว้นวายวนั 
ด้วยความสมัพนัธ์ยืนยง 

ทิวางาม 
ยามอยูเ่คยีงคง 
สริุยาแสงสง่ 
ปวงชีวิตในโลกด ารงเริงใจ 

ร้างกนั 
วนัหา่งไปไกล 
มืดมนหมองมวัปานใด 
เยือกเย็นเขญ็ใจรัญจวน 

ไกลกนั 
พาพร่ันใจครวญ 
ร่างกายทรุดโทรมทกุสว่น 
จิตใจร้อนรวนแรงออ่น 

รักเอย 
เลยกลบัอาวรณ์ 
ค ่าคืนฝืนใจไปนอน 
ยิ่งดเูหมือนฟอนไฟลน 

ทิวาทราม 
ยามหา่งดวงกมล 
สริุยาหมองหมน่ 
ปวงชีวิตในโลกอบัจนเสือ่มทราม 

หวงัคอย 
คอยเฝา้โมงยาม 
จวบจนทวิาเรืองงาม 
สบความรักยามคืนคง  
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BLUE DAY  
Music: H.M.K. Bhumibol Adulyadej 
Lyric: H.H. Prince Chakrabandh Pensiri 

Blue Day 
There 's no sunshine. 
Why must you go away, 
Leaving me here alone? 

My own. 
How I miss you 
With loving heart so true! 
That's why I feel so blue. 

Dear one, 
What's the good of 
Days without the sun, 
Or peaceful nights 
Without the moon? 

But soon 
No more blue day. 
Whenever I meet you 
Then all my dreams come true. 

Blue day 
Gloomy blue day, 
When you are far away, 
Why must we be apart? 

Sweetheart, 
Dear, I love you 
With all my heart, I do 
That's why I feel so blue. 

My love, 
Skies are so grey, 
Cloudy up above, 
Dear won't you please 
Come back to me? 

There'll be 
No more blueday. 
Again the sun will shine. 
That day I'll make you mine.  
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เทวาพาคู่ฝัน 
ท านอง: พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ภมูิพลอดลุยเดช 
ค าร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์เพ็ญศริิ 

ชา่งงามทศัน์ทิวเขตคามงดงามนา่ด ู
ทัง้มวลล้วนมีเป็นคูช่ิดชเูชยชมรมย์ร่ืน 
แตฉ่นัดวงใจผกูพนัใฝ่ฝันทกุคืน 
เฝา้ปองเคียงครองคูช่ื่นให้ร่ืนเริงใจ 

โลกนัน้ดงัเมืองสวรรค์เทวญัสร้างไว้ 
พิศดเูป็นคูท่กุสิ่งล้วนมีรักจริงยิ่งใหญ่ 
อนัธรรมชาตไิซร้ 
ใช้แรงความรักความใคร่ ย้อมชีวิตให้ยืนยง 

อยูเ่ดียวเปล่ียวใจหทยัใฝ่ฝัน 
เดชกามเทพพนัผกูใจให้หลง 
แม้เคยท าคณุบญุสง่ 
ฟ้าคงปรานีดีอยู่ 
โปรดจงประทานความเอ็นด ู
ให้มียอดชู้ เป็นคูช่ใูจ 

จวบวนัทิวาเฉิดฉันตะวนัสดใส 
ฟ้าดลบนัดาลรักให้สมดงัดวงใจมุง่มัน่ 
เฝา้วอนพระทรงเสกพรไหว้วอนทกุวนั 
โศกทรวงดวงใจอดัอัน้ตืน้ตนัอรุา 

จวบวนัราตรีเฉิดฉนัดวงจนัทร์แจม่ฟ้า 
พบความรักดงัใจมัน่เหมือนเดือนตะวนักลางหล้า 
สมพรจากฟ้า 
พระทรงประทานปวงข้าชีวิตในหล้ายืนยง 
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DREAM OF LOVE DREAM OF YOU  
Music: H.M.K. Bhumibol Adulyadej 
Lyric: H.H. Prince Chakrabandh Pensiri 

Each day, I dream of love, I dream of you. 
You're like an angel dear, 
For heaven sends you here. 
With joy, I feel your kiss, 
Your lovelight gleams. 
But then, I find each bliss: 
Only in dreams. 

Each night, I yearn for love. 
I long for you 
You bring me ecstasy 
Now you're forsaking me. 
So heaven, please- 
Please don't let me just dream 
Please make my dream come true. 

In Wonderland of love with you, 
The rainbow gleams and roses bloom. 
You are the lovely bride 
And I, the happy groom. 
But the wonderland of love 
Is just a dream of love for you. 

Each day, I dream of love, I dream of you. 
Your eyes are heaven's bless; 
Your smile brings happiness. 
I find a cozy room, 
A home for two 
With roses all in bloom, 
and lovely you. 

In my kingdom of dreams, 
You are my queen. 
The joy is waking me; 
I'm lost in reverie. 
So heaven, please- 
Please don't let me just dream. 
Please make my dreame come true.  
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ค าหวาน ท านอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ภมูิพลอดลุยเดช /  ค าร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ 
ได้ยินเพลงหวานก้อง 

ถ้อยท านองร้องร าพนั 
ฝากความรักไว้มัน่ 
ด้วยถ้อยอนัออ่นหวาน 

เปรียบดงัเพลงทิพย์มา 
จากฟากฟา้บนัดาล 
เสยีงเพลงปานเพลงวมิาน 
ประทานมากลอ่ม 

เมื่อได้ยินเพลงเพราะดงัวา่ 
ดัง่เทวาพาจิตโน้มน้อม 
หรือมาลวงลองร้องเพลงกลอ่ม 
จะประนอมให้ยอมปลงใจ 

หากค าหวานขานเอย่ 
เพื่อเฉลยน า้ใจ 
รักจริงใจขอฟังไป 
ฟังให้ช่ืนเชย 

ช่ืนอารมณ์สมปอง 
แวว่เพลงร้องคมค า 
พลอดความรักเพ้อพร ่า 
ด้วยถ้อยค างามสม 

ถ้อยท านองร้องสง่ 
ก่อให้หลงลิน้ลม 
เพลนิเพลงชมย้อมอารมณ์ 
นิยมกลมกลอ่ม 

เมื่อได้ยินเพลงเพราะดงัวา่ 
ดัง่เทวาพาจิตโน้มน้อม 
หรือมาลวงลองร้องเพลงกลอ่ม 
จะประนอมให้ยอมปลงใจ 

หากค าหวานขานเอย่ 
เพื่อเฉลยน า้ใจ 
รักจริงใจขอฟังไป 
ฟังให้ช่ืนเชย 
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SWEET WORDS  ค าหวาน 
Music: H.M.K. Bhumibol Adulyadej 
Lyric: H.H. Prince Chakrabandh Pensiri 

The song you sing me 
Has sweetest words and melody. 
It's love-laden flare 
That keeps my heart all aflame. 
I wonder if you really care 
Or is it just a game 
Of teasing poor me 
Ever to be your slave of love? 

Listen to sweetwords 
In your song of love? 
Like the tunes of birds 
Singing up above. 
How am I to know 
Those sweet words are true? 
Please say so. 
Don't say no. 
Say you mean it too. 

Though your melody haunted me, 
But your heart I never knew 
You can sing along 
Sweet love song 
But the words may not be true. 

If the song you sing 
Has sweet words sincere, 
Please, darling 
Keep singing. 
Forever, dear. 
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มหาจุฬาลงกรณ์ 

ท านอง: พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ภมูพิลอดลุยเดช 
ค าร้อง: ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวสัดกิลุ ณ อยธุยา ร่วมกบั นายสภุร ผลชีวิน 

น า้ใจน้องพ่ีสีชมพ ู
ทกุคนไมรู้่ลืมบชูา 
พระคณุของแหลง่เรียนมา 
จฬุาลงกรณ์ 

ขอทนูขอเทดิพระนามไท 
พระคณุแนบไว้นิรันดร 
ขอองค์พระเอือ้อาทร 
หลัง่พรคุ้มครอง 

นิสติพร้อมหน้า 
สญัญาประคอง 
ความดีทกุอย่างต่างปอง 
ผยองพระเกียรตเิกริกไกร 

ขอตราพระเกีย้วยัง้ยืนยง 
นิสติประสงค์เป็นธงชยั 
ถาวรยศอยูคู่่ไทย 
เชิดชยัชโย  
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แก้วตาขวัญใจ 

ท านอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภมูิพลอดลุยเดช 
ค าร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ 

แก้วตาขวญัใจเธออยู่แห่งใดขวญัเอย 
ขาดชู้คู่เชยรักเอยเดียวดาย 
เฝา้คอยรักเศร้าเหงาใจแสนหน่าย 
เปล่ียวปานชีวาวางวายคลายสขุตรม 

โอ้เวรไหนมาพาโชคชะตาแสนชัว่ 
โลกนีมื้ดมวัหวาดกลวัระทม 
ได้แต่หวงันัง่แต่ฝันคอยคูข่วญัตนัอกตรม 
ร้อนอารมณ์หวงัชมชิดเชยดวงใจ 

อยู่คนเดียเปล่าเปล่ียวปานใดอกใจระทม 
ขาดคนนิยมขาดคู่ชิดชมระบมทรวงใน 
โอ้บญุไม่ช่วยน าพาแก้วตาขวญัใจ 
ได้แต่ฝันไปไม่สบสมใจรักเอย 

แก้วตาขวญัใจเธออยู่แห่งใดหนอเธอ 
เฝา้เพ้อเฝา้ละเมอใฝ่เธอมาเชย 
สดุจะเหงาเฝา้แต่ฝันทรวงกระสนัพร่ันจิตเลย 
ฝันถึงวนัขวญัเอยชิดเชยช่ืน  
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LOVELIGHT IN MY HEART  
Music: H.M.K. Bhumibol Adulyadej 
Lyric: H.H. Prince Chakrabandh Pensiri 

 Oh, darling mine, I'm so in love with you. 
Since first we met long, long ago. 
I wonder if you love me too? 
My lonely, loving heart's bleeding so, 

My whole life now depends on you, my love. 
You're sent from heaven up above. 
Just to fill empty heart 
With a thrill from the start. 
At first sight, lovelight burns in my heart. 

Fate brings me life anew, 
When I meet you, 
Love at first sight, 
With flaming light 
Burns in my heart. 
In Reaching for you, love, 
You're high above, 
Like stars afar 
It seems we are apart. 

So beats my heart with such a love so true, 
My heart, my soul belong to you. 
You alone, mean to me, 
You're my own destiny. 
At first sight, lovelight keeps burning me. 

If you love me as much as I love you, 
The whole world, dear, will be so fair, 
The skies will be so clear, so blue 
And there'll be warm sunshine everywhere,  
My searching heart will never roam again 

With you alone I shall remain, 
Ever care, from the start, 
Ever share, lover's part. 
At first sight, lovelight burns in my heart. 

Fate brings me life anew, 
When I meet you, 
Love at first sight, 
With flaming light 
Burns in my heart. 
In reaching for you, love, 
You're high above, 
Like stars afar 
It seems we are apart. 

So beats my heart with such a love so true, 
My heart, my soul belong to you. 
You alone, mean to me, 
You're my own destiny. 
At first sight, lovelight keeps burning me.  
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พรปีใหม่ 
ท านอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภมูิพลอดลุยเดช 
ค าร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ 

 

สวสัดีวนัปีใหมพ่า 
ให้บรรดาเราท่านร่ืนรมย์ 
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีด์ิช่ืนชม 
ตา่งสขุสมนิยมยินดี 

ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า 
ให้บรรดาปวงท่านสขุศรี 
โปรดประทานพรโดยปรานี 
ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชยั 

ให้บรรดาปวงท่านสขุสนัต์ 
ทกุวนัทกุคืนช่ืนชมให้สมฤทยั 
ให้รุ่งเรืองในวนัปีใหม่ 
ผองชาวไทยจงสวสัดี 

ตลอดปีจงมีสขุใจ 
ตลอดไปนบัแตบ่ดันี ้
ให้สิน้ทกุข์สขุเกษมเปรมปรีด์ิ 
สวสัดีวนัปีใหมเ่ทอญ  
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รักคืนเรือน ท านอง: พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ภมูิพลอดลุยเดช/ ค าร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ 
 

  โอ้รักเอ๋ย      รักเคยชิดเชยชช่ืูน       สดุหวานอมสดุขมกลืน      สดุรักยืนยิ่งยง 
เม่ือรักหวาน     รักปานดงัลมบนส่ง โบกพดัไปให้รักคง ลิ่วพดัตรงทิศทาง 
ครัน้มีบางอารมณ์ พาให้ข่ืนขมรักเบาบาง สายลมเวียนกลางทาง รักกลบัจืดจางห่างไป 

โอ้ลมหวน สายลมแปรปรวนไปได้ ใฝ่พดัมาฝ่าพดัไป เปล่ียนเหมือนใจคนเรา 
โอ้ลมเอ๋ย ลมเคยร าเพยเชยช่ืน กลบัพดัเวียนเปล่ียนทิศคืน ไม่พดัยืนเร่ือยไป 

เปรียบรักหวน รักมาแปรปรวนไปใหม่ จิตวกเวียนเปล่ียนน า้ใจ สดุเสียดายรักเรา 
แม้รักแปรปรวนไป จะช่ืนสขุใจนัน้ท าเนา แท้จริงทกุข์มิเบา  ด้วยถ่านไปเก่ารุมรม 

เฝา้แต่หวงั รักเราเธอยงัคงบ่ม อย่าวกเวียนเปล่ียนเหมือนลม ด้วยหวงัชมช่ืนเชย 
เด่นจนัทร์ฉาย จนัทร์แรมยงักลายมวัหม่น เปรียบเหมือนเดือนก็เหมือนคน จิตวกวนง่ายดาย 
 ก่อนเคยเห็น ดวงจนัทร์วนัเพญ็พร่างพราย ก่อนแสงแรงกลบัแสงคลาย ดัง่รักกลายรักจาง 
เพราะมีบางอารมณ์ พาให้ข่ืนขมรักเบาบาง เหมือนเดือนเวียนตามทาง เดือนมืดมวัจางห่างไป 
 จวบวนัเพ็ญ ดวงจนัทร์เวียนเป็นเดือนใหม่ เปรียบรักเราอบัเฉาไป กลบัรักใหม่คืนคง  
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LOVE OVER AGAIN  
Music: H.M.K. Bhumibol Adulyadej 
Lyric: H.H. Prince Chakrabandh Pensiri 

 I'm in love with you over again, 
My darling, when you sing 
Love's refrain for me. 
How can I ever forget you, dear? 
I will be so happy 
When you're near again. 
A slave of your love 
Forever I will remain. 
Heaven up above 
Won't let me love in vain. 
I'm in love with you over again, 
Dear, will you love me too 
As much as I do? 
I'm in love with you with all my heart 
In my scheme, in my dream, 
Lover's part is you. 
Everday it seems so cold and gray. 
I'm so blue without you 
While I stay in love. 
When you're far away 
You're all that I'm thinking of. 
There will come a day 
When you'll return, my love. 
With your love, how happy I will be, 
Forever and ever. So happy in love.  
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ยามค ่า 
ท านอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ภมิูพลอดลุยเดช 
ค าร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ 

ยามประกายแสงทองสอ่ง 
งามเรืองผ่องนภา 
ประเทืองผองมวลชีวา 
ดงัพรจากฟา้เสกมาให้ 

ยามประกายแสงเดือนสอ่ง 
ยามนวลผ่องฟา้ไกล 
ชื่นชมสมดงัดวงใจ 
สบสขุสดุใสหทยับาน 

ยามค ่าลงโพล้เพล้ถ่ายเทประภา 
ในเม่ือยามทิวาตอ่ราตรีกาล 
มีแตค่วามมืดมนอบัจนดวงมาน 
เหงาปานขาดใจ 

แท้ที่จริงนัน้ยามค ่า 
น าให้ร่ืนฤทยั 
ค ่าลงแล้วราตรีใหม ่
เคลื่อนมาพาใจให้ชืน้ชื่นเชย 

ยามรุ่งแสงทิวางาม 
เรืองอร่ามวิไล 
โลกเริงส าราญปานใด 
หมูม่วลพนัธุ์ไม้ดอกใบบาน 

ครัน้เม่ือยามแสงเดือนสอ่ง 
ราตรีผ่องส าราญ 
หมูด่าววบัวามงามตระการ 
โลกเป็สถานชื่นบานใจ 

ยามค ่าลงสลวัมืดมวัแสงส ี
แสนเปลี่ยวในฤดีสดุที่อาลยั 
มีแตค่วามมืดมนอบัจนดวงใจ 
คอยคืนใหมง่าม 

แท้ที่จริงนัน้ยามค ่า 
น ายามเน่ืองถึงยาม 
ค ่าลงแล้วราตรีตาม 
โลกยิ่งสดุงามสมความช่ืนชม 
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TWILIGHT  
Music: H.M.K. Bhumibol Adulyadej 
Lyric: H.H. Prince Chakrabandh Pensiri 

When the sun is beaming, 
Bright and lovely day, 
The world is singing, 
For all the clouds just roll away. 
When the moon is beaming, 
Soft and mellow night, 
The world is singing, 
For lovers love the moonlight. 
But there are moments at the twilight, 
When the day is blending with the night, 
Life is so serene, 
A dusky screen 
Covers the world. 
Then it seems so lifeless, 
But only awhile 
A dawn to happiness, 
Twilight is planned so to beguile. 
When the golden sun beam 
Streams over the world, 
The land is like a dream; 
The pretty flowers and leaves unfurled. 
When the silvery moonbeam 
Shines on up above, 
With twinkling star agleam, 
A wonderland of true love. 
While the sunbeam kisses the moonlight, 
When the day is blending with the night, 
Life is so serene, 
A dusky screen 
Covers the world. 
Twilight is but stillness 
Blessing in disguise 
A dawn to happiness, 
A calm prelude to paradise.  
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ยิม้สู้ 
ท านอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ภมิูพลอดลุยเดช 
ค าร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ 

โลกจะสขุสบายนัน้เป็นได้หลายทาง 
ต้องหลบสิ่งกีดขวางหนทางให้พ้นไป 
จะสบความสขุสนัต์ส าคญัท่ีใจ 
สขุและทกุข์อย่างไรเพราะใจตนเอง 

ฝ่าลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝา้ย้อมใจ 
โลกมืดมนเพียงใดหวัใจอย่าคร้ามเกรง 
ตัง้หน้าช่ืนเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลง 
ไยนกึกลวัหวาดเกรงยิม้สู้  

คนเป็นคนจะจนหรือมี 
ร้ายหรือดีคงมีหวงัอยู่ 
ยามปวงมารมาพาลลบหลู่ 
ยิม้ละมยัใจสู้หมู่มวลเภทภยั 

ใฝ่กระท าความดีให้มีจิตโสภา 
สร้างแต่ความเมตตาหาความสขุสนัต์ไป 
จะสบความสขุสนัต์ส าคญัท่ีใจ 
เฝา้แต่ยิม้สู้ ไปแล้วใจช่ืนบาน  
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SMILES   ยิม้สู้ 

Music: H.M.K. Bhumibol Adulyadej 
Lyric: H.H. Prince Chakrabandh Pensiri 

Don't you think a smile is quite a strange thing? 
When you start to smile, it wrinkles your face, 
And when it is gone, you cannot find 
Its peculiar secret hidding place. 

But it's really far more wonderful thing, 
Just to see what can each little smile do. 
When you smile at one, he smiles at you. 
So one little smile makes two. 

Since you smiled, he's smiling too. 
Then someone starts smiling back, 
And that on will be smiling, 
Till, in truth, you fail in keeping track. 

And because a smile can do us great good. 
By just cheering heart of love and of care, 
Let us smile, and smile, and not forget 
Smiles are welcomed everywhere.  
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มาร์ชธงไชยเฉลิมพล  
ท านอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ภมิูพลอดลุยเดช  
เพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชธงไชยเฉลิมพล หรือ The Colours March เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ล าดบัที่ ๑๗ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่กองทพัไทย เพื่อใช้ในการเชิญธงไชยเฉลิมพลในพิธีการของกองทพั 

เม่ือโสมส่อง 
ท านอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ภมิูพลอดลุยเดช / ค าร้อง: ทา่นผู้หญิงสมโรจน์ สวสัดิกลุ ณ อยธุยา 

อ้าโสมทอแสงอ าไพ 
ฉันสขุใจหมายชม 
เพลินหลงพร ่าเพ้อภิรมย์ 
โสมสาดสอ่งแสงมา 

ภาคพืน้เวหาพราวพราย 
เพราะก่องประกายดารา 
เพียงเพชรพลอยสอ่งฟา้ 
แวววบัจบัใจ 

เมฆน้อยลอยโลมลบูหาว 
เหมือนมืออนัผ่องขาวละไม 
ลบูโลมนภาสดใส 
นัน้พาให้หทยัฉันสะเทือน 

โอ้ลมเอย๋เชยพดัเตือนมา 
มิให้อรุาลืมเลือน 
เพียงเสียงเธอร าพนัเตือน 
ค ามัน่สญัญา 

อ้าโสมชวนฉันค านึง 
ครัง้หนึ่งกลางแสงจนัทร์ 
เราสองพลอดเพ้อร าพนั 
รักมัน่ไมผ่นัแปร 

ตราบฟา้ดินม้วยแลเรา 
สองดบัสลายดวงแด 
วิญญานไมห่า่งแห 
ลอยรักร่วมทาง 

ครัน้แล้วเวรกรรมชาติไหน 
ระดมกนัผลกัไสเราหา่ง 
เม่ือรักยงัไมห่มน่หมาง 
รักยงัสลกักลางดวงใจ 

แตย่งัหวงัในผลบญุน า 
ให้บาปกรรมแคล้วไป 
คืนพบความรักเดิมใน 
คืนหนึ่งวนัเพ็ญ  



66 
 

I NEVER DREAM  
Music: H.M.K. Bhumibol Adulyadej 
Lyric: H.H. Prince Chakrabandh Pensiri 

I never dream that I will ever find you. 
I never dream my dreams will ever come true. 
My thoughts were like the weary winding little streams, 
That would never meet the sea, it seems. 

No matter where I roamed away from my home alone, 
I found no one at all, no one I could call my own. 
And I never dream the sun will ever shine again, 
While skies are full of thunder storms and rain. 

I never dream that I will ever find my way, 
My life was like an endless journey night and day, 
Like travelling through the night without the moon above, 
I could never dream I'd find my love. 

But then you came along, like a lovely song so sweet. 
And every time you kiss, my heart would just miss a beat. 
So I never have to dream since I have found you 
Sweetheart, now you have made my dreams come true. 

 

Blues for Uthit 
ท านอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ภมูิพลอดลุยเดช  
(เป็นเพลงบรรเลงแนว Jazz ไมม่ีเนือ้เพลง)  
 
เพลงพระราชนิพนธ์ Blues for Uthit เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ล าดบัท่ี 46  
ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อเป็นอนสุรณ์แก่นายอทุติต์ ทินกร ณ อยธุยา  
นกัดนตรี วง อ.ส. วนัศกุร์ ท่ีถึงแกก่รรมเมื่อ วนัท่ี 6 สงิหาคม พ.ศ. 2522 และได้พระราชทานให้วงดนตรี อ.ส.วนัศกุร์ น าออกบรรเลงครัง้
แรกทางสถานีวิทย ุอ.ส. เมื่อวนัศกุร์ที่ 10 สงิหาคม พ.ศ. 2522  
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ทุนการศึกษาพระราชทาน 

นบัตัง้แตพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชเสดจ็ขึน้ครองราชสมบตัเิป็นประมขุแหง่ประเทศไทย เป็นต้น
มา พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านตา่ง ๆ อนัเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายขุองพระองค์ 
โดยพระราชกรณียกิจท่ีส าคญัของพระองค์ คือ การเสดจ็พระราชด าเนินเยือนประชาชนในท้องถ่ินตา่ง ๆ ของประเทศ 
ดงัในปฐมพระบรมราชโองการในระหวา่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 วา่ เราจะครอง
แผน่ดนิโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สขุแก่มหาชนชาวสยาม 

ในปี พ.ศ. 2539 จากการท่ีพระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนอยา่งหนกั จงึได้มีการลงนามโดยประชาชนชาวไทยเพ่ือถวาย
สมญัญานามให้ทรงเป็น "มหาราช" 
 
 
พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

การเกษตรนัน้ถือได้วา่เป็นทัง้รากฐานและชีวิตส าหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราสว่นใหญ่เป็นผู้ มีอาชีพทาง
เกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจงึมีความเห็นเสมอมาวา่ วิธีการพฒันาท่ีเหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องท านบุ ารุง
เกษตรกรรมทกุสาขาให้พฒันาก้าวหน้า เพ่ือยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องเกษตรกรทกุระดบัให้สงูขึน้ 

ด้านการเกษตร พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงให้ความสนใจด้านนี ้พระองค์ได้เสดจ็เย่ียม ไตถ่ามความทกุข์สขุของ
ประชาชน และรับฟังข้อปัญหาเกิดเป็นโครงการตามพระราชด าริตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นการชลประทาน การพฒันาดนิ การ
วิจยัพนัธุ์พืชและปศสุตัว์ เป็นต้น ดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้ 
 
 
ทรัพยากรน า้ 

ทรัพยากรน า้เป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งตอ่การอปุโภคบริโภคและการเกษตร พระราชด ารัสท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
เคยพระราชทานแก่ คณะผู้อ านวยการส านกังาน คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ วา่ 

หลักส าคัญว่าต้องมีน า้บริโภค น า้ใช้ น า้เพ่ือการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตนัน้อยู่ท่ีน า้ ถ้ามีน า้คนอยู่ได้ ถ้าไม่มี
น า้คนอยู่ไม่ได้ 
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 โครงการตามพระราชด าริของพระองค์ มีทัง้การแก้ปัญหาภยัแล้ง ปัญหาอทุกภยั รวมไปถึงการบ าบดัน า้เสีย 
โครงการพฒันาแหลง่น า้มีทัง้โครงการขนาดใหญ่สามารถชว่ยแก้ไขปัญหาทัง้ภยัแล้งและน า้ทว่มได้ เชน่ เข่ือนป่าสกัชล
สิทธ์ิ เข่ือนดนิท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย ท่ีจงัหวดัลพบรีุ จนถึงโครงการขนาดกลางและเล็กจ าพวก ฝาย อ่างเก็บน า้ โดย
พระองค์ทรงค านงึถึงลกัษณะของภมูิประเทศ สภาพแหล่งน า้ ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ ประชาชนท่ีได้รับประโยชน์
และผลกระทบจากโครงการ มาเป็นหลกัในการพิจารณา พระองค์ได้ทรงวิจยัและริเร่ิมโครงการฝนหลวง เพื่อช่วย
บรรเทาภยัแล้งส าหรับพืน้ท่ีนอกเขตชลประทาน 

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีประสบปัญหาน า้ทว่ม และน า้เนา่เสียในคคูลอง ทรงมีพระราชด าริเร่ืองแก้มลิง 
ควบคมุการระบายน า้จากแมน่ า้เจ้าพระยา แมน่ า้ทา่จีน ล าคลองตา่ง ๆ ลงสู่อา่วไทยตามจงัหวะการขึน้ลงของ
ระดบัน า้ทะเล ทัง้ยงัเป็นการใช้น า้ดีไลน่ า้เสียออกจากคลองได้อีกด้วย เคร่ืองกลเตมิอากาศ กังหนัชยัพฒันา ในการ
ปรับปรุงคณุภาพน า้โดยการเพิ่มออกซิเจน เป็นสิ่งประดษิฐ์หนึง่ของพระองค์ท่ีได้รับสิทธิบตัรจาก กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพานิชย์ เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 

 
พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทกุด้าน โดยเฉพาะในด้านสขุภาพอนามยั 
ซึง่พระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสขุภาพอนามยัของประชาชนนัน้ เป็นปัญหาส าคญัท่ีต้องได้รับการแก้ไข ดงัพระราช
ด ารัสท่ีว่า ถ้าคนเรามีสขุภาพเส่ือมโทรม ก็จะไมส่ามารถพฒันาชาตไิด้ เพราะทรัพยากรท่ีส าคญัของประเทศชาต ิก็คือ
พลเมืองนัน่เอง พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงเป็นหว่ง และเอือ้อาทรตอ่ทกุข์สขุของพสกนิกรอยา่งจริงจงั โดยเฉพาะ
ความทกุข์ของไพร่ฟ้าจากพยาธิภยั ในการเสดจ็พระราชด าเนินไปทรงเย่ียมราษฎรตามท้องท่ีตา่งๆ ทกุครัง้ พระองค์จะ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ ทัง้แพทย์ท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะสาขาจากโรงพยาบาลตา่งๆ และแพทย์
อาสาสมคัร โดยเสดจ็พระราชด าเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด เพ่ือท่ีจะได้รักษาผู้ ป่วยไข้ได้ทนัที นอกเหนือจากนัน้ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัยงัได้ริเร่ิมหลายโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสขุ ดงันี  ้

 โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน  
 โครงการแพทย์หลวงเคล่ือนท่ีพระราชทาน  
 โครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์  
 หนว่ยทนัตกรรมเคล่ือนท่ีพระราชทาน  
 โครงการศลัยแพทย์อาสาราชวิทยาลยัศลัยแพทย์แหง่ประเทศไทย  
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 โครงการแพทย์ ห ูคอ จมกู และโรคภมูิแพ้พระราชทาน  
 โครงการอบรมหมอหมูบ้่านในพระราชประสงค์  
 หนว่ยงานฝ่ายคนไข้ ในกองราชเลขานกุาร สมเดจ็พระบรมราชินีนาถ  
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงมีพระบรมราโชวาทแก่ผู้ส าเร็จการศกึษาสาขาแพทย์ศาสตร์ตอนหนึง่วา่ 

จงึใคร่ขอร้องให้ทกุ ๆ คนตัง้ใจ และพยายามปฏิบตัหิน้าท่ีให้ได้ผลสมบรูณ์จริง ๆ อยา่ปลอ่ยให้ก าลงัของชาติต้องเส่ือม
ถอยลงเพราะประชาชนเสียสขุภาพอนามยั 

นบัเป็นพระราชด ารัสท่ีแสดงถึงความตัง้พระทยัในการแก้ไขปัญหาด้านสขุภาพอนามยัของราษฎรอยา่งแท้จริง 
ทัง้นีอ้าจกลา่วได้ว่า พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงยึดมัน่ท่ีจะสืบทอดพระราชปณิธานของสมเดจ็พระบรมราชชนก 
พระบดิาแหง่การแพทย์ไทย และสมเดจ็พระบรมราชชนนี พระมารดาของการแพทย์ชนบท ในการท่ีจะให้ประชาชนชาว
ไทยได้มีสขุภาพพลานามยัท่ีสมบรูณ์แข็งแรง เพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาตสืิบไป 

 
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงตระหนกัดีวา่การศึกษาของเยาวชนนัน้เป็นพืน้ฐานอนัส าคญัของประเทศชาต ิ
ดงัพระราชด ารัสท่ีวา่ 

การศกึษาเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างและพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤต ิและคณุธรรมของบคุคล 
หากสงัคมและบ้านเมืองใดให้การศกึษาท่ีดีแก่เยาวชนได้อยา่งครบถ้วนในทกุๆ ด้านแล้ว สงัคมและบ้านเมืองนัน้ก็จะมี
พลเมืองท่ีมีคณุภาพ สามารถด ารงรักษาความเจริญมัน่คงของประเทศชาตไิว้ และพฒันาก้าวหน้าตอ่ไปโดยตลอด  
 

พระองค์จึงทรงมีพระราชด าริริเร่ิมโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ดังนี ้

โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โรงเรียนในพระบรมราชปูถมัภ์เป็นโรงเรียนท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงให้การอปุถมัป์ในด้านตา่งๆ เชน่ 
ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ชว่ยเหลือ ให้ค าแนะน า รวมทัง้เสดจ็พระราชด าเนินไปเย่ียมเยียนและพระราชทานพระ
บรมราโชวาทเพ่ือสนบัสนนุและเป็นก าลงัใจแก่ครูและนกัเรียนของโรงเรียน โรงเรียนในพระบรมราชปูถมัภ์มีทัง้โรงเรียน
รัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ดงันี ้
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 โรงเรียนจิตรลดา  
 โรงเรียนราชวินิต  
 โรงเรียนวงัไกลกงัวล  
 โรงเรียนราชประชาสมาสยั  
 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์  
 โรงเรียนเพ่ือลกูหลานชนบท  
 โรงเรียนร่มเกล้า  
 โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน  
 โรงเรียนท่ีต้องการความชว่ยเหลือตามความจ าเป็นเร่งดว่น  

ทุนการศึกษาพระราชทาน 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงทราบดีว่าเดก็และเยาวชนของไทยมิได้ขาดสตปัิญญา หากแตด้่อยโอกาส
และขาดทนุทรัพย์ส าหรับการศกึษา จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
เพ่ือก่อตัง้กองทนุการศกึษาหลายขัน้หลายทนุ ตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา และอดุมศกึษา ดงันี  ้

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์สว่นพระองค์
จดัตัง้มลูนิธิอานนัทมหิดลขึน้ เม่ือปี พ.ศ. 2503 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพระราชทานทนุมลูนิธิอานนัทมหิดล แก่นิสิต
นกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนดีเดน่ในด้านตา่งๆ ให้นิสิตนกัศกึษาเหลา่นัน้ได้มีโอกาสไปศกึษาหาความรู้วิชาการชัน้สงูใน
ตา่งประเทศ และน าความรู้นัน้กลบัมาใช้พฒันาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าตอ่ไป 

 ทนุเลา่เรียนหลวง  
 ทนุมลูนิธิภมูิพล  
 ทนุการศกึษาสงเคราะห์ในมลูนิธิราชประชานเุคราะห์  
 ทนุมลูนิธิราชประชาสมาสยัในพระบรมราชปูถมัภ์ และมลูนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสยั  
 ทนุนวฤกษ์  
 ทนุการศกึษาพระราชทานแก่นกัเรียนเฉพาะกรณี 
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โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

โครงการสารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนเร่ิมด าเนินงานเม่ือปี พ.ศ. 2511 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิใน
สาขาวิชาตา่งๆ เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัท่ีว่า 

หนงัสือประเภทสารานกุรมนัน้ บรรจสุรรพวิชาการอนัเป็นสาระไว้ครบทกุแขนง เม่ือมีความต้องการหรือพอใจ
จะเรียนรู้เร่ืองใด ก็สามารถค้นหาอา่นทราบโดยสะดวก นบัวา่เป็นหนงัสือท่ีมีประโยชน์เกือ้กลูการศกึษาเพิ่มพนูปัญญา
ด้วยตนเองของประชาชนอย่างส าคญั โดยเฉพาะในยามท่ีมีปัญหาการขาดแคลนครูและท่ีเลา่เรียนเชน่ขณะนี ้หนงัสือ
สารานกุรมจะชว่ยคล่ีคลายให้บรรเทาเบาบางลงได้เป็นอยา่งดี 

ปัจจบุนัโครงการฯ ได้จดัท าหนงัสือสารานกุรมไทยท่ีบรรจคุวามรู้ใน 7 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ขณะนีมี้ออกมาแล้ว 28 เลม่ โดยแตล่ะเลม่
ได้จดัแบง่เนือ้หาของแตล่ะเร่ืองออกเป็นสามระดบั เพ่ือท่ีจะให้เยาวชนสามารถศกึษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตามพืน้ฐาน
ของตน 

 
พธีิพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ในทกุๆ ปี พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานวุงศ์จะ
เสดจ็พระราชด าเนินไปยงัสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ เพ่ือพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา แม้พระราช
กรณียกิจนีจ้ะเป็นภาระแก่พระองค์และพระบรมวงศานวุงศ์มาก แตพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัก็มีพระราชกระแส
รับสัง่ให้คงพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ในปัจจบุนัมีมหาวิทยาลยัเอกชนเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก จงึทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานวุงศ์เสดจ็พระราชทานแทนพระองค์(เฉพาะมหาวิทยาลยัเอกชน) 

 
พระราชกรณียกิจด้านศาสนา 

พระองค์ทรงเสดจ็พระราชด าเนินเป็นประธานในการเปิดพระราชพิธีเน่ืองในวโรกาสตา่งๆอาทิเชน่ พระราชพิธี
บ าเพ็ญการกศุล ทรงสนบัสนนุให้มีการสร้างศาสนสถาน อีกทัง้ยงัทรงเป็นองค์อคัรศาสนปูถมัภกของทกุศาสนา ไมใ่ช่
เฉพาะแตศ่าสนาท่ีพระองค์ทรงนบัถือ เน่ืองจากทกุศาสนาตา่งสอนให้คนเป็นคนดี  
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พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2502 ถึง 2510 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ได้เสดจ็พระราชด าเนินเยือนประเทศตา่งๆ ทัง้ในทวีปเอเชีย ยโุรป และอเมริกาเหนือ รวม 27 
ประเทศ เพ่ือเป็นการเจริญพระราชไมตรีกบับรรดามิตรประเทศเหลา่นัน้ให้มีความสมัพนัธ์แนน่แฟ้นยิ่งขึน้ และเพื่อน า
ความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปมอบให้กบัประชาชนในประเทศตา่งๆ โดยรายช่ือประเทศตา่งๆ ท่ี
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็พระราชด าเนินเยือน มีตามล าดบัดงันี ้ 
 
พ.ศ. 2502  
ประเทศเวียดนามใต้ ระหวา่งวนัท่ี 18 - 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2502 
พ.ศ.2503 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวนัท่ี 8 - 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2503 
สหภาพพมา่ ระหวา่งวนัท่ี 2- 5 มีนาคม พ.ศ. 2503 
สหรัฐอเมริกา ระหวา่งวนัท่ี 14 มิถนุายน - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 
ประเทศองักฤษ ระหวา่งวนัท่ี 19 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั ระหวา่งวนัท่ี 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2503 
สาธารณรัฐโปรตเุกส ระหว่างวนัท่ี 22 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2503 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหวา่งวนัท่ี 29 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2503 
ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวนัท่ี 6 -9 กนัยายน พ.ศ. 2503 
ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวนัท่ี 19-21 กนัยายน พ.ศ. 2503 
ประเทศสวีเดน ระหวา่งวนัท่ี 23 - 24 กนัยายน พ.ศ. 2503 
สาธารณรัฐอิตาลี ระหวา่งวนัท่ี 28 กนัยายน - 1 ตลุาคม พ.ศ. 2503 
นครรัฐวาตกินั เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2503 
ประเทศเบลเยียม ระหวา่งวนัท่ี 4 - 7 ตลุาคม พ.ศ. 2503 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส ระหวา่งวนัท่ี 11 - 14 ตลุาคม พ.ศ. 2503 
ประเทศลกัเซมเบร์ิก ระหวา่งวนัท่ี 17 ตลุาคม - 19 ตลุาคม พ.ศ. 2503 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวนัท่ี 24 - 27 ตลุาคม พ.ศ. 2503 
ประเทศสเปน ระหวา่งวนัท่ี 3 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 
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พ.ศ.2505 
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหวา่งวนัท่ี 11 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2505 
สหพนัธรัฐมลายา ระหวา่งวนัท่ี 20 - 27 มิถนุายน พ.ศ. 2505 
ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวนัท่ี 18 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2505 
ประเทศออสเตรเลีย ระหวา่งวนัท่ี 26 สิงหาคม - 12 กนัยายน พ.ศ. 2505 
 
พ.ศ.2506 
ประเทศญ่ีปุ่ น ระหวา่งวนัท่ี 27 พฤษภาคม - 5 มิถนุายน พ.ศ. 2506 

สาธารณรัฐจีน ระหวา่งวนัท่ี 5 - 8 มิถนุายน พ.ศ. 2506 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวนัท่ี 9 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 
 
พ.ศ.2507 
สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวนัท่ี 29 กนัยายน - 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2507 
 
พ.ศ.2509 
สาธารณรัฐเยอรมนั ระหว่างวนัท่ี 22 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2506 (เป็นการเสดจ็พระราชด าเนินเยือนครัง้ท่ีสอง) 
สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวนัท่ี 29 กนัยายน - 2 ตลุาคม พ.ศ. 2509 (เป็นการเสด็จพระราชด าเนินเยือนครัง้ท่ีสอง)  
 
พ.ศ.2509 
ประเทศอิหร่าน ระหว่างวนัท่ี 23 - 30 เมษายน พ.ศ. 2510 
สหรัฐอเมริกา ระหวา่งวนัท่ี 6 มิถนุายน - 20 มิถนุายน พ.ศ. 2510 (เป็นการเสดจ็พระราชด าเนินเยือนครัง้ท่ีสอง)  
ประเทศแคนาดา ระหวา่งวนัท่ี 21 - 24 มิถนุายน พ.ศ. 2510 

จากนัน้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัก็มิได้เสดจ็พระราชด าเนินเยือนตา่งประเทศอีก เพราะทรงเห็นวา่พระราช
ภารกิจภายในประเทศนัน้มีมากมาย อยา่งไรก็ตาม หากประมขุหรือรัฐบาลของประเทศใดกราบบงัคมทลูเชิญให้เสดจ็ฯ 
ไปเย่ียมเยือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มให้พระราชโอรส หรือพระราช
ธิดา เสดจ็พระราชด าเนินแทนพระองค์ เพ่ือเจริญสมัพนัธไมตรี รวมทัง้เพ่ือทอดพระเนตรวิทยาการ และศลิปวฒันธรรม
ของชาตนิัน้ๆ 
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พ.ศ.2517 

จนกระทัง่วนัท่ี 8 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้เสดจ็พระราชด าเนินเยือนประเทศ
ลาว พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ ซึง่นบัเป็นการเสดจ็พระราช
ด าเนินเยือนตา่งประเทศอีกครัง้ หลงัจากท่ีวา่งเว้นมาเป็นเวลานานกวา่ 30 ปี 

พระราชกรณียกิจด้านการตา่งประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวันัน้ รวมไปถึงการเสดจ็พระราชด าเนิน
ออกให้การต้อนรับราชอาคนัตกุะจากประเทศตา่งๆ ท่ีเดนิทางมาเยือนประเทศไทย ทัง้ยงัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหมอ่มพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บรรดาทตูานทุตูเข้าเฝา้ทลูละอองธุลีพระบาทถวายสาส์นตราตัง้ ในการ
เข้ามารับต าแหนง่ในประเทศไทย และถวายบงัคมทลูลาเม่ือครบวาระอีกด้วย 

 
พระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรม 

ทรงตัง้กรมมหรสพขึน้ เพ่ือฟืน้ฟศูลิปวฒันธรรมไทย  ทรงตัง้โรงละครหลวงขึน้เพ่ือสง่เสริมการแสดงละครในหมู่
ข้าราชบริพาร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบอาคารสมยัใหมเ่ป็นแบบทรงไทย เชน่ ตึกอกัษรศาสตร์ ซึง่เป็น
อาคารเรียนหลงัแรกของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และอาคารโรงเรียนวชิราวธุวิทยาลยั 

พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา 

เรือใบเป็นกีฬาท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัโปรดเป็นพิเศษ พระองค์ทรงเป็นตวัแทนของประเทศไทยลงแขง่
เรือใบในกีฬาแหลมทองครัง้ท่ี 4 ระหวา่งวนัท่ี 9-16 ธนัวาคม พ.ศ. 2510 ท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยทรงเข้าคา่ย
ฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึกซ้อม และทรงได้รับเบีย้เลีย้งในฐานะนกักีฬา เชน่เดียวกบันกักีฬาคนอ่ืน ๆ ในท่ีสดุ ด้วยพระ
ปรีชาสามารถ พระองค์ทรงชนะเลิศเหรียญทอง และทรงได้รับการทลูเกล้าฯ ถวายรางวลัเหรียญทอง จากสมเดจ็พระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2510 ท่ามกลางความปลืม้ปีตขิองพสกนิกรชาวไทยทัง้
ประเทศ และเป็นท่ีประจกัษ์แก่ชนทัว่โลก ท าให้พระอจัฉริยภาพทางกีฬาเรือใบของพระองค์ท่ียอมรับกนัทัว่โลก พระองค์
ยงัได้ทรงออกแบบและประดิษฐ์เรือใบยามวา่งออกมาหลายรุ่น พระองค์พระราชทานนามเรือใบประเภทม็อธ (Moth) ท่ี
ทรงสร้างขึน้วา่ เรือใบมด เรือใบซูเปอร์มด และ เรือใบไมโครมด ถึงแม้วา่เรือใบล าสดุท้ายท่ีพระองค์ทรงตอ่คือ เรือโม้ค 
(Moke) เม่ือ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เรือใบซูเปอร์มดยงัถกูใช้แขง่ขนัในระดบันานาชาตท่ีิจดัในประเทศไทยหลาย
ครัง้ ครัง้สดุท้ายคือเม่ือ พ.ศ. 2528 ในกีฬาซีเกมส์ครัง้ท่ี 13 

นอกเหนือจากกีฬาเรือใบแล้ว ยงัทรงเลน่กีฬาประเภทอ่ืน ๆ เชน่ แบตมินตนั เทนนิส ยิงปืน เป็นต้น 
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เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชมีพระราชด ารัสแก่ชาวไทย
นบัตัง้แต ่พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา  และถกูพดูถึงอยา่งชดัเจนในวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไข
วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ให้สามารถด ารงอยูไ่ด้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืนในกระแสโลกาภิวตัน์และ
ความเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ  

 นกัวิชาการไทยหลายคนร่วมแสดงความคิดเห็น อยา่งเชน่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ศ.เสน่ห์ จามริก, ศ.อภชัิย 

พันธเสน, และศ.ฉัตรทพิย์ นาถสุภา เช่ือมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากบัวฒันธรรมชมุชน 

 ด้านส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตไิด้เชิญผู้ทรงคณุวฒุิในทางเศรษฐกิจและ
สาขาอ่ืน ๆ มาร่วมกนัประมวลเพื่อบรรจใุนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 9 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนีไ้ด้รับการเชิดชจูากองค์การสหประชาชาต ิวา่เป็นปรัชญาท่ีมีประโยชน์ตอ่ประเทศ
ไทยและนานาประเทศ และสนบัสนนุให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสูก่ารพฒันาแบบยัง่ยืน  โดยมีนกัวิชาการและ
นกัเศรษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วยกบัแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แตใ่นขณะเดียวกนั บางส่ือตัง้ค าถามถึงการยกย่อง
ขององค์การสหประชาชาต ิรวมทัง้ความน่าเช่ือถือของรายงานศกึษาและท่าทีขององค์การ 

 
หลักปรัชญา 
                
...การพฒันาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดบัขัน้ ต้องสร้างพืน้ฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่
เป็นอนัพอควรและปฏิบตัไิด้แล้ว จงึคอ่ยสร้างคอ่ยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขัน้ท่ีสงูขึน้โดยล าดบัตอ่ไป  
 หากมุง่แตจ่ะทุม่เทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึน้ให้รวดเร็วแตป่ระการเดียว โดยไมใ่ห้แผนปฏิบตักิารสมัพนัธ์
กบัสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไมส่มดลุในเร่ืองตา่ง ๆ ขึน้ ซึง่อาจกลายเป็น
ความยุง่ยากล้มเหลวได้ในท่ีสดุ... 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ียดึหลกัทางสายกลาง ท่ีชีแ้นวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบตัขิองประชาชนในทกุ
ระดบัให้ด าเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมท่ีจะจดัการตอ่ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
ซึง่จะต้องอาศยัความรอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั ในการวางแผนและด าเนินการทกุขัน้ตอน ทัง้นี ้เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการด าเนินชีวิตอยา่งสมดลุและยัง่ยืน เพ่ือให้สามารถอยูไ่ด้แม้ในโลกโลกาภิวตัน์ท่ีมีการแขง่ขนัสงู 
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แผนภาพแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นท่ีมาของนิยาม "3 ห่วง 2 เงื่อนไข" ท่ีคณะอนกุรรมการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ น ามาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางสื่อตา่ง ๆ อยู่ในปัจจบุนั ซึง่ประกอบด้วยความ "พอประมาณ มีเหตผุล มีภมูิคุ้มกนั" 
บนเง่ือนไข "ความรู้" และ "คุณธรรม" 

 ดร.จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา ประธานคณะอนกุรรมการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง อธิบายถงึการพฒันาตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง วา่ เป็นการพฒันาท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของทางสายกลางและความไมป่ระมาท โดยค านงึถงึ ความ
พอประมาณ ความมีเหตผุล  
 และการสร้างภมูิคุ้มกนัท่ีดีในตวัตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบละคณุธรรมประกอบการวางแผน การตดัสินใจ
และการกระท าตา่ง ๆ ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอดี ท่ีไมม่ากและไมน้่อยจนเกินไป ไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้อืน่ เช่น 
การผลิตและการบริโภคท่ีพอประมาณ ความมีเหตผุล หมายถงึ การใช้หลกัเหตผุลในการตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ 
 โดยพิจารณาจากเหตปัุจจยัท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนผลท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้อย่างรอบคอบ การมีภมูิคุ้มกนัท่ีดี หมายถงึ การ
เตรียมตวัให้พร้อมรับตอ่ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงรอบตวั ปัจจยัเหลา่นีจ้ะเกิดขึน้ได้นัน้ จะต้องอาศยัความรู้ และ
คณุธรรม เป็นเง่ือนไขพืน้ฐาน กลา่วคือ เง่ือนไขความรู้ หมายถงึ ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัในการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบการงาน  
 สว่นเง่ือนไขคณุธรรม คือ การยดึถือคณุธรรมตา่ง ๆ อาทิ ความซื่อสตัย์สจุริต ความอดทน ความเพียร การมุง่ตอ่
ประโยชน์สว่นรวมและการแบ่งปัน ฯลฯ ตลอดเวลาท่ีประยกุต์ใช้ปรัชญา 
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 อภชัิย พันธเสน ผู้อ านวยการสถาบนัการจดัการเพ่ือชนบทและสงัคม ได้จดัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวา่เป็น  
"ข้อเสนอในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธธรรมอย่างแท้จริง"  
 
 ทัง้นีเ้น่ืองจากในพระราชด ารัสหนึง่ ได้ให้ค าอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียง วา่ "คือความพอประมาณ ซ่ือตรง 
ไม่โลภมาก และต้องไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน" 
 ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุง่เน้นให้บคุคลสามารถประกอบอาชีพได้อยา่งยัง่ยืน และใช้จา่ยเงินให้ได้มาอยา่ง
พอเพียงและประหยดั ตามก าลงัของเงินของบคุคลนัน้ โดยปราศจากการกู้หนียื้มสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบง่เก็บออม
ไว้บางสว่น ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนบางสว่น และอาจจะใช้จา่ยมาเพ่ือปัจจยัเสริมอีกบางสว่น สาเหตท่ีุแนวทางการด ารงชีวิต
อยา่งพอเพียง ได้ถกูกล่าวถึงอยา่งกว้างขวางในขณะนี ้ เพราะสภาพการด ารงชีวิตของสงัคมทนุนิยมในปัจจบุนัได้ถกู
ปลกูฝัง สร้าง หรือกระตุ้น ให้เกิดการใช้จา่ยอยา่งเกินตวั ในเร่ืองท่ีไมเ่ก่ียวข้องหรือเกินกวา่ปัจจยัในการด ารงชีวิต เชน่ 
การบริโภคเกินตวั ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแตง่ตวัตามแฟชัน่ การพนนัหรือเส่ียงโชค 
เป็นต้น  
 จนท าให้ไมมี่เงินเพียงพอเพ่ือตอบสนองความต้องการเหล่านัน้ สง่ผลให้เกิดการกู้หนียื้มสิน เกิดเป็นวฏัจกัรท่ี
บคุคลหนึง่ไมส่ามารถหลดุออกมาได้ ถ้าไมเ่ปล่ียนแนวทางในการด ารงชีวิต 
 ซึง่ ดร. สเุมธ ตนัตเิวชกลุ ได้กลา่ววา่ "หลาย ๆ คนกลบัมาใช้ชีวิตอยา่งคนจน ซึง่เป็นการปรับตวัเข้าสูค่ณุภาพ" 
และ "การลงมือท าด้วยความมีเหตุมีผล เป็นคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียง" 
 

การน าไปใช้ 
 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนีถ้กูใช้เป็นกรอบแนวความคิดและทิศทางการพฒันาระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย 
ซึง่บรรจอุยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 10 เพ่ือมุง่สูก่ารพฒันาท่ีสมดลุ ยัง่ยืน และมีภมูิคุ้มกนั 
เพ่ือความอยู่ดีมีสขุ มุง่สูส่งัคมท่ีมีความสขุอยา่งยัง่ยืน หรือท่ีเรียกวา่ "สังคมสีเขียว"  
 ด้วยหลกัการดงักลา่ว แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 10 นีจ้ะไมเ่น้นเร่ืองตวัเลขการเจริญเตบิโต
ทางเศรษฐกิจ แตย่งัคงให้ความส าคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจแบบทวิลกัษณ์ หรือระบบเศรษฐกิจท่ีมีความแตกตา่งกนั
ระหวา่งเศรษฐกิจชมุชนเมืองและชนบท 
 แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยงัถกูบรรจใุนรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ในสว่นท่ี 3 
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผน่ดนิ มาตรา 78 (1) ความว่า: "บริหารราชการแผน่ดนิให้เป็นไปเพ่ือการพฒันา
สงัคม เศรษฐกิจ และความมัน่คง ของประเทศอย่างยัง่ยืน โดยต้องสง่เสริมการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและค านงึถึงผลประโยชน์ของประเทศชาตใินภาพรวมเป็นส าคญั" 
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 สุรเกียรต ิเสถียรไทย ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตา่งประเทศ กล่าวเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 
ในการประชมุสดุยอด The Francophonie Ouagadougou ครัง้ท่ี 10 ท่ีประเทศบร์ูกินาฟาโซ วา่ประเทศไทยได้ยึด
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงควบคูก่บั "การพัฒนาแบบยั่ งยืน"  
 ในการพฒันาประเทศทัง้ทางด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการแขง่ขนั ซึง่เป็นการสอดคล้องเปา้หมาย
แนวทางของนานาชาตใินประชาคมโลก โดยยกตวัอย่างการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ซึง่เม่ือยึดหลกั
ปรัชญาในการแก้ปัญหาสามารถท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของไทยเติบโตได้ถึงร้อยละ 6.7 
 นอกจากเศรษฐกิจพอเพียงจะมีประโยชน์ตอ่ประเทศไทย ทัง้ยงัมีความส าคญัตอ่การพฒันาในตา่งประเทศ การ
ประยกุต์น าหลกัปรัชญาเพ่ือน าไปพฒันาประเทศในตา่งประเทศเหล่านัน้  
  
 ประเทศไทยได้เป็นศนูย์กลางการแลกเปล่ียนผา่นทางส านกังานความร่วมมือเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ โดย
มีหน้าท่ีคอยประสานงานรับความชว่ยเหลือทางวิชาการด้านตา่ง ๆ จากตา่งประเทศมาสูภ่าครัฐ แล้วถ่ายทอดตอ่ไปยงั
ภาคประชาชน และยงัสง่ผา่นความรู้ท่ีมีไปยงัประเทศก าลงัพฒันาอ่ืน ๆ 
 เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ ส านกังานความร่วมมือเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศได้ถ่ายทอดมาไม่ต ่า
กวา่ 5 ปี   และประสานกบัส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และ
คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ตา่งชาตก็ิสนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เพราะพิสจูน์แล้ววา่เป็นสิ่งท่ีดี
และมีประโยชน์ ซึง่แตล่ะประเทศมีความต้องการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมเ่หมือนกนั ขึน้อยู่กบัวิถีชีวิต 
สภาพภมูิศาสตร์ของแตล่ะประเทศ โดยได้ให้ผู้แทนจากประเทศเหลา่นีไ้ด้มาดงูานในหลายระดบั ทัง้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตังิาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายนโยบาย จนถึงระดบัปลดักระทรวง และรัฐมนตรีประจ ากระทรวงตา่ง ๆ  
 นอกจากนัน้อดเิทพ ภาณุพงศ์ เอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้กล่าววา่ 
ตา่งชาตสินใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  เน่ืองจากมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัท่ีทรงหว่งใยราษฎร
ของพระองค์ และทราบสาเหตท่ีุรัฐบาลไทยน ามาเป็นนโยบาย ส่วนประเทศพฒันาแล้วก็ต้องการศกึษาเพ่ือน าไป
ชว่ยเหลือประเทศอ่ืน 
 
 ดร. สเุมธ ตนัตเิวชกลุ ได้กลา่วถึงผลส าเร็จอย่างหนึง่ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์การสหประชาชาต ิ
คือ "สหประชาชาตเิหน็ด้วยกับพระมหากษัตริย์ในเร่ืองนี ้[เศรษฐกิจพอเพียง] โดยเร่ิมใช้มาตรวัดคุณภาพ
ชีวิตในการวัดความเจริญของแต่ละประเทศ แทนอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ่งกล่าวถงึแต่
ความเจริญทางเศรษฐกิจเท่านัน้" 
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วาระทางการเมือง 
 
หลงัรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 คณะผู้ยึดอ านาจการปกครองอ้างวา่นโยบายของอดีตนายกรัฐมนตรี พนั
ต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร ไมเ่ข้ากบัทฤษฎีนี[้ และค าปรารถของรัฐธรรมนญูฉบบัใหมร่ะบวุา่ การสง่เสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นบทบาทมลูฐานอยา่งหนึง่ของรัฐ 
 
การตอบรับ 
 
ความเข้าใจของประชาชนชาวไทย 
ปัญหาหนึง่ของการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ก็คือ ผู้น าไปใช้อาจยงัไมไ่ด้ศกึษาหรือไมมี่ความรู้เพียงพอ  
 
การเชิดชู 
 
13 นกัคดิระดบัโลกเห็นด้วยกบัแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีการน าเสนอบทความ บทสมัภาษณ์ตา่ง ๆ เชน่ 
 
ศ.ดร. วูล์ฟกัง ซัคส์ นกัวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมคนส าคญัของเยอรมนี สนใจการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยา่งมาก และมองวา่นา่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับทกุชาตใินเวลานี ้ทัง้มีแนวคิดผลกัดนัเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นท่ีรู้จกัในเยอรมนี 
 
ศ.ดร. อมาตยา เซน ศาสตราจารย์ชาวอินเดีย เจ้าของรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี ค.ศ. 1998 มองวา่ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการใช้สิ่งตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีพ และใช้โอกาสให้พอเพียงกบัชีวิตท่ีดี ซึง่ไมไ่ด้หมายถึง
ความไมต้่องการ แตต้่องรู้จกัใช้ชีวิตให้ดีพอ อยา่ให้ความส าคญักบัเร่ืองของรายได้และความร ่ารวย แตใ่ห้มองท่ีคณุคา่
ของชีวิตมนษุย์ 
 
จิกมี ทนิเลย์ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศภูฏาน ให้ทรรศนะวา่ หากประเทศไทยก าหนดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงให้
เป็นวาระระดบัชาต ิและด าเนินตามแนวทางนีอ้ยา่งจริงจงั  
 "ผมว่าประเทศไทยสามารถสร้างโลกใบใหม่จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชีวิตที่ยั่งยืน และ
สุดท้ายจะไม่หยุดเพียงแค่ในประเทศ แต่จะเป็นหลักการและแนวปฏิบัตขิองโลก ซึ่งหากท าได้ส าเร็จ ไทยก็
คือผู้น า" 
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 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเชิดชเูป็นอยา่งสงูจากองค์การสหประชาชาติ โดย นายโคฟี อันนัน ในฐานะ
เลขาธิการองค์การสหประชาชาต ิได้ทลูเกล้าฯ ถวายรางวลัความส าเร็จสงูสดุด้านการพฒันามนษุย์ แดพ่ระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วั เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และได้มีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวา่ เป็นปรัชญาท่ีมี
ประโยชน์ตอ่ประเทศไทยและนานาประเทศ และสามารถเร่ิมได้จากการสร้างภมูิคุ้มกนัในตนเอง สูห่มูบ้่าน และสู่
เศรษฐกิจในวงกว้างขึน้ในท่ีสดุ 
 และนาย Hakan Bjorkman รักษาการผู้อ านวยการส านกังานโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาตใินประเทศไทย 
กลา่วเชิดชปูรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยงัได้ตระหนกัถึงวิสยัทศัน์และแนวคดิในการพฒันาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วัและองค์การสหประชาชาตยิงัได้สนับสนนุให้ประเทศตา่ง ๆ ท่ีเป็นสมาชิก 166 ประเทศให้ยดึเป็นแนวทางสู่
การพฒันาประเทศแบบยัง่ยืนการวิพากษ์ 
 อยา่งไรก็ตาม ศ. ดร. เควิน ฮวิวิสัน อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยันอร์ธแคโรไลนา แชพเพลฮิลล์ ได้วิจารณ์
รายงานขององค์การสหประชาชาตโิดยส านกังานโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต ิท่ียกย่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วา่ รายงานฉบบัดงักล่าวไมไ่ด้มีเนือ้หาสนบัสนนุวา่เศรษฐกิจพอเพียงเป็น “ทางเลือกที่จ าเป็นมากส าหรับโลกที่ก าลัง
ด าเนินไปในเส้นทางท่ีไม่ย่ังยืนอยู่ในขณะนี”้ เลย  
 และกลา่ววา่เนือ้หาในรายงานแทบทัง้หมดเป็นเพียงการเทิดพระเกียรต ิและเป็นเพียงเคร่ืองมือในการโฆษณา
ชวนเช่ือภายในประเทศเทา่นัน้ 
นอกจากนี ้ยงัมีการวิพากษ์วิจารณ์อีกวา่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปแบบท่ีไมมี่ความแตกตา่งไปจาก "ความ
นิยมท้องถิ่น" (Localism) เลย 

ทฤษฎีใหม่ 

สวนท่ีจดัแสดง "แนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่" ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในงานราชพฤกษ์ 2549 

เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ ทฤษฎีใหม่ 

เกษตรทฤษฎีใหม ่หรือ ทฤษฎีใหม่   เป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช  
เก่ียวกบัการจดัพืน้ท่ีดนิเพ่ือการอยู่อาศยัและมีชีวิตอยา่งยัง่ยืน โดยมีแบง่พืน้ท่ีเป็นสว่น ๆ  

ได้แก่ พืน้ท่ีน า้ พืน้ท่ีดนิเพ่ือเป็นท่ีนาปลกูข้าว พืน้ท่ีดนิส าหรับปลกูพืชไร่นานาพนัธุ์ และท่ีส าหรับอยู่อาศยัและเลีย้งสตัว์  
ในอตัราสว่น 3:3:3:1 เป็นหลกัการในการบริหารการจดัการท่ีดนิและน า้ เพ่ือการเกษตรในท่ีดนิขนาดเล็กให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ  ดงันี ้



81 
 

1 มีการบริหารและจดัแบง่ท่ีดนิแปลงเล็ก ออกเป็นสดัส่วนท่ีชดัเจน เพื่อประโยชน์สงูสดุของเกษตรกร ซึง่ไมเ่คยมีใครคิด
มาก่อน 
2 มีการค านวณโดยหลกัวิชาการ เก่ียวกบัปริมาณน า้ท่ีจะกกัเก็บให้พอเพียง ตอ่การเพาะปลกูได้ตลอดปี 
3 มีการวางแผนท่ีสมบรูณ์แบบ ส าหรับเกษตรกรรายย่อย 3 ขัน้ตอน เพ่ือให้พอเพียงส าหรับเลีย้งตนเองและเพ่ือเป็น
รายได้ 

พืน้ท่ีโครงการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 

* โครงการพฒันาพืน้ท่ีเกษตรน า้ฝน บ้านแดนสามคัคี ต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์  
* โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปักธงชยั หรือ ทฤษฎีใหมบ้่านฉตัรมงคล ต าบลปักธงชยัเหนือ อ าเภอปักธงชยั จงัหวดั
นครราชสีมา 
* โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปากท่อ, โครงการพฒันาท่ีดินของมลูนิธิชยัพฒันา ต าบลวนัดาว อ าเภอปากท่อ จงัหวดั
ราชบรีุ 
* โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่หนองหม้อ ต าบลหนองหม้อ อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ 

 

 


