พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช

สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่สมุทรสงคราม
การจัดการความรู้

องค์ ความรู้
“พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
เกี่ยวกับ เรื่อง การทางาน (บางส่ วน) ทาให้ บริหารจัดการองค์ กรที่ดี
ประสพความสาเร็จเป็ นองค์ กรคุณภาพ”

รวบรวมโดย
นางสารภี ลัน่ ซ้ าย
สรรพสามิตพื ้นที่สมุทรสงคราม
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรสงคราม

การจัดการความรู้สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่สมุทรสงคราม
องค์ ความรู้
“พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เกี่ยวกับ เรื่อง การทางาน (บางส่ วน) ทาให้ บริหารจัดการองค์ กรที่ดีประสพความสาเร็จเป็ นองค์ กรคุณภาพ”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับ เรื่ อง การทางาน
(บางส่วน)ทาให้ บริหารจัดการองค์กรที่ดีประสพความสาเร็จเป็ นองค์กรคุณภาพนี ้ สานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่สมุทรสงครามได้ รวบรวมพระบรมราโชวาทบางส่วนไว้ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบตั ิงานทุกระดับได้ นอม
นาพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านมาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่
สมุทรสงครามสามารถบริหารจัดการองค์กรทาให้ ทกุ กระบวนงานที่สาคัญและกระบวนงานสนับสนุนบรรลุ
วัตถุประสงค์เป็ นไปตามเป้าหมายตามตัวชี ้วัดการดาเนินงาน ทาให้ เป็ นองค์กรคุณภาพ นับว่าเป็ นพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ หาที่สดุ มิได้ ที่พระองค์ท่านได้ ประทานให้ กบั ปวงชนชาวไทยทุกคน
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรสงครามร่วมเผยแพร่เพื่อเป็ นประโยชน์และสิริมงคลแก่ชีวิต
ซึง่ พระบรมราโชวาทที่คดั เลือกมานี ้สามารถนาไปปรับใช้ ได้ จริงในชีวิตประจาวันและแก้ ไขปั ญหาการ
ทางานได้
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พระบรมราโชวาท เรื่อง การทางาน
''...หลักการสาคัญประการหนึง่ ที่ จะส่งเสริมให้ ปฏิบตั ิงานสาเร็จและ เจริ ญก้ าวหน้ าได้ แท้ จริง คือ การไม่
ทาตัวทาความคิดให้ คบั แคบ หากให้ มีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธ์กบั ผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ร่วม
งานอย่างจริงใจ...''

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 กรกฎาคม 2530

“...การทางานใด ๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้ าย่อหย่อนจากความเพียร แล้ ว ยากที่จะให้ สาเร็ จเรี ยบร้ อย
ทันเวลา ได้ และเมื่อใดพลังของความเพียรนี ้ เกิดขึ ้น เมื่อนันการงานทั
้
งหลายก็
้
สาเร็จได้ โดย ง่ายดายและ
รวดเร็ว...''
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 21 มิถนุ ายน 2522

''...ผู้ที่มีปัญหาที่สามารถจะทาการงาน สาคัญ ๆ ให้ ยดึ หลักเป็ นกาลังของ บ้ านเมืองต่อไปได้ นนั ้ จะต้ อง
เป็ นผู้ หนักแน่นในสัจจะ คือต้ องมีความจริง พร้ อมทังในค
้ าพูดในการกระทา ทังในบุ
้ คคลอื่นและในตนเอง
สิ่งใด ที่ตงใจจริ
ั้
งต้ องปฏิบตั ิให้ ได้ โดยเคร่งครัดครบถ้ วน...''
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 28 ตุลาคม 2521
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''...การทางานด้ วยความรู้ความสามารถด้ วย ความตังใจและเอาใจใส่
้
ศกึ ษานัน้ เป็ นการ พัฒนาบุคคลให้
มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้นโดยแท้ และ บุคคลที่มีคณ
ุ ภาพอันพัฒนาแล้ วย่อมสามารถ จะพัฒนางานส่วนรวมของ
ชาติ ให้ เจริญก้ าวหน้ าได้ ดงั ประสงค์...''
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530

''...เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ ทา ควรเต็มใจ ทาโดยไม่จาเป็ นต้ องตังข้
้ อแม้ หรื อเงื่อนไขอันใด ไว้ ให้ เป็ น
เครื่ องกีดขวาง คนที่ทางานได้ จริง ๆ นัน้ ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทาได้ เสมอ ถ้ ายิ่งมี ความเอาใจใส่ มี
ความขยันและซื่อสัตย์สจุ ริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ ประสบผลสาเร็จในงานที่ทาสูงขึ ้น...''
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530

''...การทางานใด ๆ ไม่ว่าใหญ่หรื อเล็ก ควรอย่างยิ่งที่จะตังเป้
้ าหมาย ขอบเขตและ หลักการไว้ ให้ แน่นอน
เพราะจะช่วยให้ สามารถ ปฏิบตั ิม่งุ เข้ าสู่ผลสาเร็จได้ โดยตรง และ ถูกต้ องพอเหมาะพอดี เป็ นการป้องกัน
และ ขจัดความล่าช้ า ความสิ ้นเปลือง ความเสียเปล่า ทุกอย่างได้ อย่างสิ ้นเชิง...''
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 กรกฎาคม 2530
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''...การปฏิบตั ิงานให้ บรรลุผลเลิศนัน้ นอกจากจะต้ องมีความรู้ความสามารถ ทางวิชาการเป็ นอย่างดีแล้ ว
ทุกคนจะต้ อง มีความสานึกตระหนักในหน้ าที่ของตนแล้ ว ตังใจปฏิ
้
บตั ิงานรับใช้ ชาติบ้านเมือง ด้ วย ความ
พากเพียรและอดทน...''
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร
แก่ผ้ ทู ี่สาเร็จการศึกษาจาก โรงเรี ยนนายทหารทัง้ 3 เหล่าทัพ
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 6 มีนาคม 2529

''...การทางานสร้ างอนาคตนี ้ นอกจากจะต้ อง ใช้ วิชาความรู้ที่จดั เจนเป็ นหลักแล้ ว บุคคลยังจาเป็ นต้ อง
อาศัยคุณสมบัติพเิ ศษอีก หลายด้ านเป็ นเครื่ องอุดหนุนและส่งเสริม ความรู้ของตนเป็ นอย่างมากอีกด้ วย
...''
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31 ตุลาคม 2528

''...การทางานให้ สาเร็จผลแน่นอนและสมบูรณ์ ตามเป้าหมายนันจะต้
้ องใช้ ความรู้ ความสามารถ พร้ อม
ทังคุ
้ ณสมบัติที่สาคัญ ๆ ในตัวบุคคลหลายประการ ทังความตั
้
งใจที
้ ่มนั่ คง ความคิดสร้ างสรรค์ ความ
อุตสาหะพยายาม ความรับผิดชอบ ตลอดจนความสุจริต เป็ น ธรรมนามาปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอ...''
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 กรกฎาคม 2528
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''...ทุกคนต่างมีหน้ าที่ แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่า ทาเฉพาะหน้ าที่นนเพราะว่
ั้
าถ้ าคนใดทาหน้ าที่ เฉพาะของ
ตัว โดยไม่มองดูคนอื่นงานก็ ดาเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงาน จะต้ องพาดพิงกัน จะต้ องเกี่ยวโยง
กัน ฉะนัน้ แต่ละคนจะต้ องรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้ ว ช่วยกันทา...''
พระราชดารัส พระราชทานแก่คณะบุคคล
ต่าง ๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2533

''...เมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ ้น ทุกคน ชอบที่จะทาความคิดความเห็นให้ สอดคล้ อง กัน ร่วมกันพิจารณา
หาทางแก้ ไขด้ วย เหตุและผล ตามความเป็ นจริง บนพื ้นฐานอันเดียวกัน ก็จะเห็นแนวทาง ปฏิบตั ิแก้ ไขได้
อย่างเที่ยงตรงถูกต้ อง และเหมาะสม...''
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 กรกฎาคม 2537

''...ในชีวิตการงานนัน้ ทุกคนมีภาระ อันหนักที่จะต้ องกระทามากมาย ทังในงาน
้
อาชีพและงานที่ทา
ประโยชน์แก่สงั คม นอกจากนันยั
้ งมีหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิ รับใช้ ชาติบ้านเมืองในฐานะที่เป็ นพลเมือง ไทย
อีกประการหนึง่ ด้ วย...''
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ วังท่าพระ 14 ตุลาคม 2512
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''...การที่จะทางานเพื่อความมัน่ คงและ ก้ าวหน้ านัน้ มิใช่ว่าจะก้ มหน้ าก้ มตาทา หน้ าที่ของแต่ละคน
เท่านันจะต้
้ องมีความ ร่วมมือสัมพันธ์กนั ระหว่างหน่วยงานทุกหน่วย เพื่อให้ งานรุดหน้ าไปพร้ อมเพรี ยงกัน
...”
พระบรมราโชวาท ในโอกาสพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ
ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน 22 กรกฎาคม 2513

''...แต่ละคนก็มีหน้ าที่ที่จะปฏิบตั ิงาน ของตน ที่เรี ยกว่าอาชีพของตน ถ้ าทาดีก็เป็ น สิ่งที่น่าชมและน่า
ปลาบปลื ้มใจ เป็ น ประโยชน์แก่ตวั เองและถ้ ากิจการที่ทา มีความเจริญในทางที่ดีที่ชอบก็ ทาให้ ส่วนรวม
ของชาติบ้านเมือง มีความ ก้ าวหน้ าด้ วยดี...''
พระราชดารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้ าเฝ้าฯ
ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 4 ธันวาคม 2518

''...เมืองไทยของเรา ประกอบด้ วยคนหลาย จาพวก หลายวัยหลายความคิด หลายหน้ าที่ ซึง่ ทังหมด
้
จะต้ องอาศัยซึง่ กันและกัน ไม่ใช่ ว่าคนหนึง่ คนใดจะอยู่ได้ โดยลาพัง...''
พระราชดารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ
ที่เข้ าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 4 ธันวาคม 2517

''...การทางานให้ สาเร็จขึ ้นอยู่กบั ความ สุจริตกาย สุจริตใจ ด้ วยความคิดเห็น ที่เป็ นอิสระปราศจากอคติ
และด้ วย ความถูกต้ องตามเหตุตามผลจึง จะช่วยให้ งานบรรลุจดุ มุ่งหมาย และประโยชน์ที่พงึ ประสงค์
โดยครบถ้ วนแท้ จริง...''
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องใน
โอกาสวันข้ าราชการพลเรื อน 1 เมษายน 2528
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''...การทางานสร้ างเกียรติยศชื่อเสียง และความเจริญก้ าวหน้ านอกจากจะต้ อง ใช้ วิชาความรู้ที่ดีแล้ ว แต่
ละคนยังต้ องมี จิตใจที่มนั่ คงในความสุจริต และ มุ่งมัน่ ต่อความสาเร็จเป็ นรากฐานรองรับ จึงจะบันดาล
ผลเลิศให้ เกิดขึ ้นสมบูรณ์ เป็ นประโยชน์อย่างแท้ จริ ง...''
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องใน
โอกาสวันข้ าราชการพลเรื อน 1 เมษายน 2526

''.... เกียรติและความสาเร็ จ เกิดจากผลการ ปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตวั ของแต่ละคน ที่สามารถปฏิบตั ิงาน
ในความรับผิดชอบ ให้ ได้ ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์และ ปฏิบตั ติ วั ให้ สจุ ริต เที่ยงตรง พอควรพอดี
แก่ ตาแหน่งหน้ าที่ที่ดารงอยู่...''
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องใน
โอกาสวันข้ าราชการพลเรื อน 1 เมษายน 2531

''...เมื่อทางาน ต้ องมุ่งถึงจุดมุ่งหมาย ที่แท้ จริงของงาน งานจึงจะสาเร็จ ได้ รับประโยชน์ครบถ้ วน ทัง้
ประโยชน์ของงาน และประโยชน์ของผู้ทา...''
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องใน
โอกาสวันข้ าราชการพลเรื อน 1 เมษายน 2532

''...การจะทางานให้ มีประสิทธิผลและให้ ดาเนินไปได้ โดยราบรื่ นนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่ง จะต้ องทาด้ วยความ
รับผิดชอบอย่างสูงไม่ บิดเบือนข้ อเท็จจริงไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่ แท้ จริงของงานสาคัญที่สดุ ต้ องเข้ าใจ
ความหมาย ของคาว่า ความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบ คือหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทา จะ
หลีกเลี่ยงละเลยไม่ได้ ...''
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16 กรกฏาคม 2519
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''...งานที่กระทาโดยอาศัยหลักวิชาที่ดี บนรากฐานแห่งความสุจริตและความ มุ่งมัน่ และด้ วยวิธีการอัน
แยบคายพร้ อม ด้ วยความพึงพอใจความอุตสาหะขะมักเขม้ น เอาใจใส่ ด้ วยความพินิจพิจารณา จะต้ อง
บรรลุที่ปราศจากโทษ และเป็ นประโยชน์ แท้ จริงอย่างแน่นอน...''
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 กรกฏาคม 2522

''...เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ให้ พยายามคิด พิจารณาให้ เห็นจุดหมายเห็นสาระและประโยชน์ ที่แท้ จริงของงาน
นันอย่
้ างแจ่มแจ้ ง แล้ วจึง ลงมือทาด้ วยความตังใจ
้ มัน่ ใจ ด้ วยความ รับผิดชอบอย่างสูง ให้ ดาเนินลุล่วง
ตลอดไปอย่าง ต่อเนื่อง โดยมิให้ บกพร่องเสียหาย...''
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 5 กรกฏาคม 2533

''...อุปสรรคสาคัญของการทางาน คือความท้ อถอยและความหวัน่ เกรงต่อ อิทธิพลต่าง ๆ ซึง่ เป็ นเหตุบนั่
ทอนความสามารถ ในตน กับทังความเที
้
่ยงตรงต่อหน้ าที่ อย่างร้ ายกาจ จึงต้ องระมัดระวังควบคุมสติ
และรักษาความสุจริตเป็ นธรรมไว้ ให้ ได้ ตลอดเวลา...''
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่
และปริญญาบัตรนักเรี ยนนายร้ อยตารวจ
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 18 เมษายน 2532
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''...ในการประกอบการงานทังปวงนั
้
น้ ทุกคนต้ องมีความตังใจจริ
้
งและขยัน หมัน่ เพียรต้ องรู้จกั คิด
พิจารณาด้ วยปั ญญา และความรอบคอบยึดมัน่ ในความ สามัคคีและความซือ่ สัตย์สจุ ริต ถือเอา
ประโยชน์ส่วนรวมเป็ นจุดประสงค์สาคัญจึงจะ สามารถปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ให้ สาเร็จผลโดย สมบูรณ์ได้ ...''
พระราชดารัส ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร
ประจาจังหวัดน่าน 10 มีนาคม 2512

''...การประชาสัมพันธ์ เป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างประชาชน หรื อให้ ประชาชนเข้ าใจ สัมพันธ์กนั และงาน
กิจการต่าง ๆก็ต้อง อาศัยการประชาสัมพันธ์เกือบทังนั
้ นถ้
้ าทุกคน ตังใจท
้ าเพื่อให้ ผลที่เป็ นประโยชน์แก่
ส่วนรวม ก็เชื่อได้ ว่าส่วนรวมจะอยู่เย็นเป็ นสุข...''
พระราชดารัส พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหาร
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน 24 มีนาคม 2523

''...ศิลปิ น มีหน้ าที่ที่จะดูว่ามีความรู้สกึ อะไรที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้อื่นและแสดงออก มาในทางของตน
ดังนันศิ
้ ลปิ นทุกฝ่ าย จึงมีหน้ าที่ที่จะตังจิ
้ ตเจตนาที่บริสทุ ธิ์ เจตนาที่ดี ผลที่ออกมาก็ดีเป็ นผลที่ สร้ างสรรค์
เป็ นผลที่ทาให้ โลกเรามีความเจริญ ก้ าวหน้ าโดยแท้ จริง...''
พระราชดารัส พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ
สุพรรณหงส์ทองคา 20 ธันวาคม 2522
''...หนังสือพิมพ์ เป็ นกาลังของบ้ านเมือง ถ้ าหากว่าใช้ กาลังในทางที่ดีก็จะทาให้ บ้ านเมืองไปในทางที่ดี แต่ถ้าใช้ กาลัง
ในทาง ที่เรี ยกว่าไม่ดี ก็จะทาให้ บ้านเมือง เป็ นไปในทางที่ไม่ดี จึงต้ องระมัดระวังและ ต้ องใช้ ความพินิจพิเคราะห์ที่ดี
และ ต้ องมีสิ่งที่เรี ยกว่าความเสียสละบ้ าง เพื่อ ส่วนรวม...''
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะกรรมการ
สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน 25 กรกฎาคม 2515
9

''...การเขียนเรื่ องใด ๆ จะเป็ นแนวใดก็ตาม จะเป็ นคุณเป็ นประโยชน์ได้ และจะเป็ นโทษ ได้ ทงนั
ั ้ น้ แล้ วแต่
วิธีการเขียนที่ ประพันธ์ หรื อที่เรี ยบเรี ยง ถ้ ามีความคิดที่ดี ที่ชอบธรรมอยู่แล้ วเขียนลงไปด้ วยความ
สามารถก็เป็ นคุณได้ ...''
พระราชดารัส พระราชทานแก่คณะกรรมการ
จัดรายการโดยเสด็จพระราชกุศล
ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน 10 มีนาคม 2513

''...ผู้มีหน้ าที่สื่อข่าว ควรสานึกอยู่เสมอว่างาน ที่ทาเป็ นงานสาคัญและมีเกียรติสงู การ แพร่ ข่าวโดยขาด
ความระมัดระวัง หรื อแม้ แต่ คาพูดง่าย ๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทาลาย งานที่ผ้ มู ีความปรารถนาดี
ทังหลาย
้
พยายาม สร้ างไว้ ด้วยความยากลาบากเป็ นเวลาแรมปี เหมือน ฟองอากาศนิดเดียวถ้ าเข้ าไปอยู่
ในเส้ นเลือดก็สามารถ ปลิดชีวิตคนได้ ...''
พระราชดารัส พระราชทานแก่นกั ธุรกิจและนักหนังสือพิมพ์
ณ พิพิธภัณฑ์เมโทรโปลิตนั นครนิวยอร์ คสหรัฐอเมริกา 8 มิถนุ ายน 2510
การทางาน
โดย: มิส ธัญษิตา มงคลศิริ (ออกเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558)
งาน: งานการเงิน
อ้ างอิงแผนงาน : อ้ างอิงโครงการ : แหล่ งที่มา: www.thaisnews.com
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พระบรมราโชวาท เรื่อง การทางาน

1.คนดี
“ในบ้ านเมืองนัน้ มีทงคนดี
ั้
และคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทาให้ ทกุ คนเป็ นคนดีได้ ทงหมด
ั้
การทาให้ บ้านเมืองมี
ความปกติสขุ เรี ยบร้ อย จึงมิใช่การทาให้ ทกุ คนเป็ นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้ คนดีปกครอง
บ้ านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้ มีอานาจ ไม่ให้ ก่อความเดือดร้ อนวุ่นวายได้ ”
(พระบรมราโชวาทในพิธีเปิ ดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512)

2.อนาคตทานายได้
“ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็ นอยู่แก่เราในวันนี ้ ย่อมมีต้นเรื่ องมาก่อน ต้ นเรื่ องนันคื
้ อ เหตุ สิ่งที่ได้ รับคือ
ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี ้ จะเป็ นเหตุให้ เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก คือ ทาให้ สามารถใช้ ความรู้ที่มี
อยู่ทางานที่ต้องการได้ แล้ วการทางานของท่าน ก็จะเป็ นเหตุให้ เกิดผลอื่นๆ ต่อเนื่องกันไปอีก ไม่
หยุดยัง้ ดังนันที
้ ่พดู กันว่า ให้ พจิ ารณาเหตุผลให้ ดีนนั ้ กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คือ ให้ พจิ ารณาการกระทาหรื
อกรรมของตนให้ ดีนนั่ เอง คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็ นอย่างไรเราทราบไม่ได้ แต่ที่จริงเราย่อมจะ
ทราบได้ บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระทาในปั จจุบนั ”
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 กรกฎาคม 2519)

11

3.ความดี
“การทาดีนนท
ั ้ ายากและเห็นผลช้ า แต่ก็จาเป็ นต้ องทา เพราะหาไม่ความชัว่ ซึง่ ทาได้ ง่าย จะเข้ ามาแทนที่
และจะพอกพูนขึ ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทนั รู้สกึ ตัว แต่ละคนจึงต้ องตังใจและเพี
้
ยรพยายามให้ สดุ กาลัง ใน
การสร้ างเสริมและสะสมความดี”
(พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษา ที่โรงเรี ยนนายร้ อยตารวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525)

4.การทางาน
“เมื่อมีโอกาสและมีงานทา ควรเต็มใจทาโดยไม่จาเป็ นต้ องตังข้
้ อแม้ หรื อเงื่อนไขอันใด ไว้ ให้ เป็ นเครื่ องกีด
ขวาง คนที่ทางานได้ จริงๆนัน้ ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทาได้ เสมอ ถ้ ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน
และ ความซื่อสัตย์สจุ ริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ ประสบผลสาเร็จในงานที่ทาสูงขึ ้น”
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530)
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5.คุณธรรมของคน
“ประการแรก คือ ความซื่อสัตย์ ประการที่สอง คือ การรู้จกั ข่มใจฝึ กใจตนเอง ให้ ประพฤติปฏิบตั ิอยู่ใน
ความสัตย์ความดีนนั ้ ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลัน้ และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์
สุจริต ประการที่สี่ คือ การรู้จกั ละวางความชัว่ ความทุจริต และรู้จกั สละประโยชน์ส่วนน้ อยของตน เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมสี่ประการนี ้ ถ้ าแต่ละคนพยายามปลูกฝั งและบารุงให้ เจริญงอกงาม จะช่วยให้
ประเทศชาติบงั เกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ มนั่ คงก้ าวหน้ าต่อไป”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีบรวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริ ยาธิราชเจ้ า 5 เมษายน 2535)

6.ความเพียร
“ความเพียรที่ถกู ต้ องเป็ นธรรม และพึงประสงค์นนคื
ั ้ อความเพียรที่จะกาจัดความเสื่อมให้ หมดไป และระวัง
ป้องกันมิให้ เกิดขึ ้นใหม่ อย่างหนึง่ กับความเพียรที่จะสร้ างสรรค์ความดีงาม ให้ บงั เกิดขึ ้นและระวังรักษามิ
ให้ เสื่อมสิ ้นไป อย่างหนึง่ ความเพียรทังสองประการนี
้
้ เป็ นอุปการะอย่างสาคัญ ต่อการปฏิบตั ิตน
ปฏิบตั ิงาน ถ้ าทุกคนในชาติจะได้ ตงตนตั
ั ้ งใจอยู
้
่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิด
ขึ ้นพร้ อม ทังแก่
้ ส่วนตัวและส่วนรวม”
(พระราชดารัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี พ.ศ.2539)
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7.แก้ ปัญหาด้ วยปั ญญา
“ปั ญหาทุกอย่ างไม่ว่าเล็กหรื อใหญ่ มีทางแก้ ไขได้ ถ้ ารู้จกั คิดให้ ดี ปฏิบตั ิให้ ถกู การคิดได้ ดีนนั ้ มิใช่การ
คิดได้ ด้วยลูกคิด หรื อด้ วยสมองกล เพราะโลกเราในปั จจุบนั จะวิวฒ
ั นาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยงั ไมมี
เครื่ องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ ไขปั ญหาต่างๆได้ อย่างสมบูรณ์
การขบคิดวินิจฉัยปั ญหา จึงต้ องใช้ สติปัญญา คือคิดด้ วยสติร้ ูตวั อยู่เสมอ เพื่อหยุดยังและป้
้
องกันความ
ประมาทผิดพลาด และอคติต่างๆมิให้ เกิดขึ ้น ช่วยให้ การใช้ ปัญญาพิจารณาปั ญหาต่างๆ เป็ นไปอย่ าง
เที่ยงตรง ทาให้ เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็ นกระบวนการได้ กระจ่างชัด ทุกขันตอน”
้
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 สิงหาคม 2539)

8. คนเราจะต้ องรั บและจะต้ องให้
“คนเราจะเอาแต่ได้ ไม่ได้ คนเราจะต้ องรับและจะต้ องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี ้ด้ วยเมื่อรับ
สิ่งของใดมา ก็จะต้ องพยายามให้ ในการให้ นนั ้ ให้ ได้ โดยพยายามที่จะสร้ างความสามัคคีให้ หมู่คณะและ
ในชาติ ทาให้ หมู่คณะและชาติประชาชนทังหลายมี
้
ความไว้ ใจซึง่ กันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ ก็ช่วย ด้ วย
จิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้ ”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2521)
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9.พูดจริง ทาจริง
“ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทาอย่างนัน้ จึงได้ รับความสาเร็จ พร้ อมทังความศรั
้
ทธาเชื่อถือและความ
ยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่ าย การพูดแล้ วทา คือ พูดจริง ทาจริง จึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการส่งเสริม
เกียรติคณ
ุ ของบุคคลให้ เด่นชัด และสร้ างเสริมความดี ความเจริญ ให้ เกิดขึ ้นทังแก่
้ บคุ คลและส่วนรวม”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540)

แหล่งที่มา MThai News
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ oknation
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พระบรมราโชวาท เรื่อง การทางาน
“ข้ าราชการผู้ปฏิบตั ิบริหารงานของแผ่นดิน จะต้ องมุ่งปฏิบตั ิภาระทังปวงด้
้
วยความอุตสาหะเพ่งพินิจ ใช้
ความรู้ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรู้ผดิ ชอบชัว่ ดี เป็ นเครื่ องวิจยั วิจารณ์ ปรับปรุงตัวปรับปรุ ง
งานให้ มีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทาจึงจะสาเร็จผลสมบูรณ์และก่อเกิดประโยชน์ที่พงึ ประสงค์ เป็ นความ
เจริญมัน่ คงทังแก่
้ ตน แก่งาน และแก่ส่วนรวมพร้ อมทุกส่วน “
พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้ าราชการพลเรื อน ปี พทุ ธศักราช 2549 วังไกลกังวล

“การปฏิบตั ิราชการให้ ดีนนั ้ กล่าวอย่างสัน้ ง่ายและตรงที่สดุ คือทาให้ สาเร็จทันการ และให้ ได้ ผลประโยชน์
แต่ทางเดียว ซึง่ จะทาได้ เมื่อบุคคลมีวิชา ความสามารถ และมีปัญญาความรู้คิดพิจารณา เห็นสิ่งที่เป็ นคุณ
เป็ นโทษเป็ นประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ อย่างชัดเจน ถูก ต้ อง”
พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้ าราชการพลเรื อน ปี พทุ ธศักราช 2534 ภูพิงคราชนิเวศน์

“ผู้ที่ทางานให้ เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมเป็ นคุณแก่ตนด้ วย ผู้ที่ทางานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียน
ประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบ่อนทาลายความมัน่ คงของชาติ และที่สดุ ก็จะเอาตัวไม่รอด ข้ าราชการทุกคนจึง
ต้ องทางานทุกอย่าง ด้ วยสติสานึกถึงหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ”
พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้ าราชการพลเรื อน ปี พทุ ธศักราช 2545 วังไกลกังวล

“การยึดมัน่ ในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้ องเป็ นธรรม เป็ นสิ่งสาคัญยิ่งในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของราชการ เพราะการยึดมัน่ ดังกล่าวจะทาให้ มีจิตใจมัน่ คงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบตั ิหน้ าที่ให้
จนบรรลุผลสาเร็จ และสามารถป้องกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแก่ตนแก่งานได้ อย่างแท้ จริง “
พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้ าราชการพลเรื อน ปี พทุ ธศักราช 2539 พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน
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“เกียรติและความสาเร็จเกิดจากผลการปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ตัวของแต่ละคน ที่สามารถปฏิบตั ิงานใน
ความรับผิดชอบให้ ได้ ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ และปฏิบตั ตัวให้ สจุ ริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก่
ตาแหน่งหน้ าที่ที่ดารงอยู่ “
พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้ าราชการพลเรื อน ปี พทุ ธศักราช 2539 พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน

“ในการปฏิบตั ิราชการนัน้ ขอให้ ทาหน้ าที่เพื่อหน้ าที่ อย่านึกถึงบาเหน็จรางวัลหรื อผลประโยชน์ให้ มาก
ขอให้ ถือว่าการทาหน้ าที่ได้ สมบูรณ์เป็ นรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริ ฐ จะทาให้ บ้านเมืองของเราอยู่
เย็นเป็ นสุขและมัน่ คง”
พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้ าราชการพลเรื อน ปี พทุ ธศักราช 2533 พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน

แหล่งข้ อมูลอ้ างอิง
วารสาร หมายเหตุ ก.พ. ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2
บันทึกนี ้เขียนที่ GotoKnow โดย กานดา รุณนะพงศา สายแก้ ว ใน ชีวิตคือการเรี ยนรู้
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พระบรมราโชวาท เรื่อง การทางาน
"งานราชการนัน้ เป็ นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้ านเมือง และประชาชนทุกคน ผู้ปฏิบตั ิ
บริหารงานราชการ จึงต้ องคานึงถึงความสาเร็จของงานเป็ นสาคัญ อย่านึกถึงบาเหน็จรางวัลหรื อประโยชน์
เฉพาะตนให้ มากนัก. มิฉะนันงานในหน้
้
าที่จะบกพร่อง เกิดเป็ นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของ
ชาติได้ . ขอให้ ถือว่า การทางานในหน้ าที่ได้ สาเร็จสมบูรณ์ เป็ นทังรางวั
้ ลและประโยชน์อนั ประเสริฐ
สุด เพราะจะทาให้ ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุขและมัน่ คง."
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2554
http://gotoknow.org/file/bussayamas/b000.pdf

การจัดการความรู้สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่สมุทรสงคราม
องค์ ความรู้
“พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เกี่ยวกับ เรื่อง การทางาน (บางส่ วน) ทาให้ บริหารจัดการองค์ กรที่ดีประสพความสาเร็จเป็ นองค์ กรคุณภาพ”

รวบรวมโดย
นางสารภี ลัน่ ซ้ าย
สรรพสามิตพื ้นที่สมุทรสงคราม
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรสงคราม
นอกจากนี ้สามารถเพิ่มเติมได้ ที่สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรสงคราม
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พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบรมนามาภิไธย : พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าภูมิพลอดุลเดช
พระปรมาภิไธย : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร[1]
พระราชอิสริ ยยศ : พระมหากษัตริ ย์แห่งราชอาณาจักรไทย
ราชวงศ์ : ราชวงศ์จกั รี
ครองราชย์ : 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2489
บรมราชาภิเษก : 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
สวรรคต : 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (88 พรรษา) โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
รัชกาลก่อนหน้ า : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
วัดประจารัชกาล : วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
พระพุทธรูปประจาพระชนมวาร : พระพุทธรูปปางอภัยมุทรา พุทธลักษณะสุโขทัย

ข้ อมูลส่ วนพระองค์
พระราชสมภพ : 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 / เคมบริ ดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา
พระบรมราชชนก : สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระบรมราชชนนี : สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
พระบรมราชินี : สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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พระราชโอรส/ธิดา
1 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี
2 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้ าฟ้ามหาจักรี สริ ิ นธร รัฐสีมาคุณากรปิ ยชาติ สยามบรมราชกุมารี
4 สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระราชสมภพ: 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470) เป็ นพระมหากษัตริย์ลาดับที่เก้ าแห่งราชวงศ์จกั รี เสด็จสูพ่ ระราช
สมบัติตงแต่
ั ้ วนั ที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2489 ขณะนี ้ จึงเป็ นพระมหากษัตริย์ผ้ เู สวยราชย์นานที่สดุ ในโลกที่มีพระชนมชีพอยู่ และยาวนานทีส่ ดุ ในประเทศไทย
พระองค์เป็ นพระมหากษัตริย์ภายใต้ รัฐธรรมนูญ ทรงมีสว่ นช่วยให้ ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากระบอบทหารเข้ าสูร่ ะบอบประชาธิปไตยได้ โดยตลอดรอดฝั่ง
ในช่วงพุทธทศวรรษที่ 2530
และได้ ทรงหยุดยังการกบฏ
้
เช่น ในคราวปี 2524 และปี 2528 กระนัน้ ก็ได้ ทรงแต่งตังหั
้ วหน้ าคณะยึดอานาจหลายคณะ เช่น จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในช่วง
พุทธทศวรรษที่ 2500 กับพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
ในช่วงปลายพุทธทศวรรษที่ 2540 ตลอดรัชสมัยของพระองค์จนถึงปี พ.ศ. 2555 ได้ เกิดการรัฐประหารโดยกองทัพมากกว่า 15 ครัง้ รัฐธรรมนูญ 18 ฉบับ และ
นายกรัฐมนตรี 28 คน
ประชาชนชาวไทยจานวนมากเคารพพระองค์ อนึ่ง ตามรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ทรงอยูใ่ นฐานะอันเป็ นที่เคารพสักการะและผู้ใดจะละเมิดมิได้ ส่วน
ประมวลกฎหมายอาญาว่า การดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรืออาฆาตมาดร้ ายพระมหากษัตริย์เป็ นความผิดอาญา
คณะรัฐมนตรีหลายชุดที่ได้ รับการเลือกตังมาก็
้ ถกู คณะทหารล้ มล้ างไปด้ วยข้ อกล่าวหาว่านักการเมืองผู้ใหญ่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กระนัน้ พระองค์เองได้
ตรัสเมื่อปี 2548 ว่า สาธารณชนพึงวิพากษ์ วิจารณ์พระองค์ได้
พระองค์ทรงเป็ นที่สรรเสริญในประเทศไทยเกี่ยวกับพระราชดาริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคฟี แอนนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ ถวายรางวัล
ความสาเร็จสูงสุดด้ านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์กบั ทังพระองค์
้
ยงั ทรงเป็ นเจ้ าของสิทธิบตั รสิ่งประดิษฐ์ งานพระราชนิพนธ์ และงานดนตรีจานวนหนึ่งด้ วย
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ด้ านสินทรัพย์ของพระองค์นิตยสารฟอบส์ประเมินว่า พระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ รวมถึงสินทรัพย์ที่สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดการอยูน่ นั ้ มี
มากกว่าสามหมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐทังได้
้ จดั อันดับให้ พระองค์เป็ นพระมหากษัตริย์ผ้ มู ีพระราชทรัพย์มากที่สดุ ในโลก 3 ปี ติดต่อกันมาจนปั จจุบนั
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นนใช้
ั ้ สินทรัพย์เพื่อสวัสดิการสาธารณะ เช่น เพื่อพัฒนาเยาวชน แต่ได้ รับการยกเว้ นมิต้องจ่ายภาษีและให้ เปิ ดเผย
การเงินต่อพระมหากษัตริย์แต่พระองค์เดียว
ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ได้ ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชทรัพย์ไปในโครงการพัฒนาประเทศไทยหลายต่อหลายโครงการ
โดยเฉพาะในทางเกษตรกรรม สิ่งแวดล้ อม สาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรน ้า สวัสดิการทางคมนาคม และสวัสดิการสาธารณะ อนุสรณ์ถึงพระองค์
นันพบได้
้
ดาษดื่นในสื่อมวลชนไทย
นับตังแต่
้ เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 พระองค์แปรพระราชฐานจากพระตาหนักจิตรลดารโหฐาน ไป โรงพยาบาลศิริราช อันเนื่องมาจากพระโรคไข้ หวัดและพระ
ปั ปผาสะอักเสบ
ในเดือนตุลาคม ปี เดียวกันนัน้ ข่าวลือว่าพระอาการประชวรทรุดหนักลง ได้ ยงั ให้ ตลาดหุ้นไทยร่วงลงอย่างสาหัส พระองค์ทรงหายจากประชวรเมื่อเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2556

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า “ พระวรวงศ์ เธอพระองค์ เจ้ าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็ นพระ
ราชโอรสในสมเด็จเจ้ าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้ รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็ น สมเด็จพระมหิตลาธิ
เบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาล (ต่อมาได้ รับการเฉลิมพระนามาภิไธย เป็ นสมเด็จพระศรีนครินทรา บรม
ราชชนนี) พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาล
เมานท์ออเบอร์ น ( MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต์ ( MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อพระชนมายุได้ 5 พรรษา ทรงเข้ ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์ เดอี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนันทรงเสด็
้
จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ ในชันประถมศึ
้
กษา ที่โรงเรียนเมียร์ มองต์ (MERRIMENT) เมืองโลซานน์ (LASAGNA) ในปี พ.ศ. 2478 ได้ ทรงเข้ า
ศึกษาต่อที่ CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึง่ เป็ นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติ ใน
ระดับอุดมศึกษาทรงเข้ าศึกษาในแผนกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลชานน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้ เสด็จนิวตั กลับประเทศไทย
พร้ อมด้ วยพระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระนางเจ้ าพี่นางเธอ
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ครัน้ เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั อานันทมหิดล ทรงเสด็จสวรรคตด้ วยพระแสงปื น คณะรัฐมนตรีได้
มีมติให้ กราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระเจ้ าน้ องยาเธอเจ้ าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ ้นครองราชสมบัติขึ ้นเป็ นพระมหากษัตริย์องค์
ที่ 9 แห่งราชวงศ์จกั รี ทรงมีพระนามว่า “ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจกั รีนฤบดินทรส
ยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึง่ ในขณะนันมี
้ พระชนมาพุเพียง 19 พรรษา เท่านัน้ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
คณะรัฐมนตรีจงึ ได้ แต่งตังคณะผู
้
้ สาเร็จราชการแทนพระองค์ขึ ้น ซึง่ ประกอบไปด้ วย พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนารทนเรนทร และ
พระยามานวราชเทวี เพื่อทาหน้ าที่บริหารราชการแผ่นดินจนกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช จะทรงบรรลุนิติภาวะ ทังยั
้ งทรงมีภารกิจใน
การศึกษาต่ออีกอย่างหนี ้ด้ วย ทรงเสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2489 และเข้ าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโลซานน์ ในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ แทนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องด้ วยทรงคานึงถึงพระราชภารกิจในการปกครองประเทศเป็ นสาคัญ

ระหว่างที่ประทับอยู่ต่างประเทศนัน้ ได้ ทรงหมันกั
้ บหม่อมราชวงศ์สิริกิตติ์ กิติยากร ธิดาในพระวรวงศ์เธอ-กรมหมื่นจันทบุรีสรุ นาถ และ
หม่อมหลวงบัว กิติยากร เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 และได้ จดั พระราชพิธีอภิเษกสมรสขึ ้นในปี พ.ศ. 2493 และสถาปนาขึ ้นเป็ น สมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกิติ์พระบรมราชินี
ทรงได้ เข้ าพิธีพระบรมราชาภิเษกในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่นงั่ ไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง ภายหลัง
จากพระราชะธีพระบรมราชาภิเษกแล้ วได้ ทรงเสด็จพระราชดาเนินกลับประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อทาการรักษาพระสุขภาพอัน
เนื่องมาจากอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ ตามคาแนะนาของแพทย์ชาวสวิตเซอร์ แลนด์ และทรงนิวตั กลับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2494

พระราชประวัตกิ ารศึกษา
เมื่อพุทธศักราช 2475 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าภูมิพลอดุลเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 5 พรรษา ได้ ทรงเข้ ารับการศึกษา
เบื ้องต้ นที่โรงเรียน มาแตร์ เดอี ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ขณะนัน้ ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็ นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์อยูใ่ ต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญ การเมืองผันผวน ในเดือน
กันยายน 2476 หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา จึงทรงนาพระธิดา พระโอรส เสด็จไปประทับ ณ กรุงโลซานน์ ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อทรงรับการศึกษา

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าภูมิพลอดุลเดช ทรงเข้ ารับการศึกษา ชันประถมศึ
้
กษา ณ โรงเรียน เมียร์ มองต์ ชัน้
มัธยมศึกษา ณ โรงเรียน เอโกล นูแวล เดอ ลา สวิส โรมองต์ และโรงเรียน ยิมนาส กลาซีค กังโตนาล ตามลาดับ และทรงได้ รับ
ประกาศนียบัตร บาเชอลิเย เอ แลทร์ จากการศึกษา ดังกล่าวทรงรอบรู้หลายภาษา ได้ แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ละติน ต่อจากนัน้
ทรงเข้ าศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยโลซานน์
ครัน้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงประกาศสละราชสมบัตริ ัฐบาลจึงกราบทูลอัญเชิญ พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ าอานันทมหิดล ซึง่ สืบสายราชสันตติวงศ์ ลาดับที่ 1 และมีพระชนมายุเพียง 9 พรรษา เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ เป็ นพระมหากษัตริย์
องค์ที่ 8 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึง่ ได้ ทรงสถาปนา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าภูมิพลอดุลเดช เป็ น สมเด็จพระเจ้ าน้ องยาเธอ เจ้ าฟ้าภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงสถาปนา หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา เป็ น พระราชชนนีศรีสงั วาลย์ และทรงสถาปนา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ ากัลยา
นิวฒ
ั นาเป็ น สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา

22

สมเด็จพระเจ้ าน้ องยาเธอ เจ้ าฟ้าภูมิพลอดุลเดช ได้ โดยเสด็จพระบรมเชษฐาธิราช สมเด็จพระราชชนนีและสมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ นิวฒ
ั พระ
นคร เป็ นครัง้ ที่ 2 เมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2481 ประทับ ณ พระตาหนัก จิตลดารโหฐาน สวนจิตลดา เป็ นเวลา 2 เดือน แล้ วเสด็จกลับไปทรง
ศึกษาต่อ ณ กรุงโลซานน์
ต่อมาได้ เสด็จนิวตั ิพระนครอีกครัง้ เป็ นครัง้ ที่ 3 เมือ่ 5 ธันวาคม 2488 ในครัง้ นี ้ ปวงชนชาวไทยในแผ่นดินที่พระมหากษัตริย์มิได้ ประทับเป็ น
ประมุขยาวนานกว่า สิบปี ต่างปลาบปลื ้มปิ ติชื่นชมโสมนัส ที่ได้ ชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระยุวกษัตริย์ ซึง่ มีพระชนมพรรษา เพียง 20 พรรษา
พร้ อมด้ วยสมเด็จพระเจ้ าน้ องยาเธอ พระชนมพรรษา 18 พรรษา
ทังสองพระองค์
้
เสด็จเสด็จพระราชดาเนินเคียงคู่กนั ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ ที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้ เคียง แต่ความชื่นชมโสมนัส
นัน้ ดารงอยู่มินาน ครัง้ ถึงวันที่ 9 มิถนุ ายน 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั อานันทมหิดล ได้ เสด็จสวรรคต ณ พระที่นงั่ บรมพิมานใน
พระบรมมหาราชวัง

พระราชประวัตเิ สด็จขึน้ ครองราชย์
ขณะที่พระเจ้ าน้ องยาเธอ เจ้ าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช พระชนมพรรษา 18 พรรษา รัฐบาลได้ กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ ้นครองราชย์
เป็ นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีงาศ์ เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน นัน้ ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช และรัฐบาล ได้ แต่งตังผู
้ ้ สาเร็จราชการ บริหารราชกาลแผ่นดินแทนพระองค์ เนื่องจากยังทรงพระเยาว์
และต้ องทรงศึกษา ต่อ ณ ต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2498 ได้ เสด็จพระราชดาเนิน กลับไปทรงศึกษา ต่อ ณ กรุงโลซานน์ แม้ พระองค์จะทรง
โปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แต่เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศได้ ทรงเปลี่ยนมาศึกษา วิชาการปกครองแทน
เช่น วิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ นอกจากนี ้ ทรงศึกษา และฝึ กฝนการ
ดนตรีด้วยพระองค์เองด้ วย
ใน พ.ศ. 2491 ระหว่างทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ นัน้ สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ได้ ทรงขับรถยนต์ไปทรงร่วมงานที่
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้ ทรงพบและมีพระราชหฤทัยสนิทเสน่หาใน หม่อมราชวงศ์ สิริกิต์ิ กิติยากร ธิดาของหม่อมเจ้ านักขัต
มงคล กิติยากร เอกอัครราชทูตไทย ประจากรุงปารีส
ในปี เดียวกันนี ้ สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงประสบอุบตั ิเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง ทรงบาทเจ็บที่พระพักตร์ พระเนตรขวา และพระเศียร ทรงเข้ า
รับการรักษาที่โรงพยาบาลมอร์ เซส์ โปรดฯให้ หม่อมเจ้ าราชวงศ์สิริกติ ิ์มาเฝ้าฯ ถวายการดูแลอย่างใกล้ ชิด พระสัมพันธภาพจึงแน่นแฟ้นขึ ้น
และต่อมาได้ ทรงหมัน้ หม่อมราชวงศ์สิริกิต์ิ เมือ่ วันที่ 12 สิงหาคม 2492 โดยได้ พระราชทานพระธามรงค์วงที่สมเด็จพระบรมราชนกหมัน้
สมเด็จพระราชชนนี
สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้ รับการอภิบาลอย่างดียิ่งจากสมเด็จพระราชชนนี จึงมีพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง และมีพระจริย วัตรเปี่ ยมด้ วย
คุณธรรมทุกประการ ซึง่ น้ อมนาให้ พระองค์เป็ นพระมหากษัตริย์ผ้ ทู รงดารงสิริราชสมบัติเพียบพร้ อมด้ วยทศพิศราชธรรม จักรวรรดิวตั รธรรมและราชสังคหวัตถุ
ทรงเจริญด้ วยพระเกียรติคณ
ุ บุญญาธิการเจิดจารัส ทรงปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจทังปวงเพื
้
่อประโยชน์สขุ ของปวงชน เป็ นที่แซ่ซ้องสรรเสริญทุกทิศานุทศิ ในเวลา
ต่อมาตราบจนปั จจุบนั
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พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2493 สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดาเนินกลับประเทศไทย โปรดเกล้ าให้ ตงการ
ั้
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั อานันทมหิดล ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2493 และเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2493 ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส กับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ที่วงั สระปทุม โดย สมเด็จพระ
ศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้ า พระราชทานหลัง่ น ้าพระมหาสังข์ทรงจดทะเบียนสมรส ตามกฏหมาย
เช่นเดียวกับประชาชน ได้ ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิต์ิ ขึ ้นเป็ น พระราชินีสิริกิต์ิ
หลังจากนัน้ ได้ เสด็จไปประทับพักผ่อน ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน และทีน่ ี่เป็ นแหล่งเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริโครงการแรกคือ พระราชทาน “
ถนนสายห้ วยมงคล” ให้ แก่ “ ลุงรวย” และชาวบ้ านที่มาช่วยกันเข็นรถพระที่นงั่ ขึ ้นจากหล่มดิน ทังนี
้ ้เพราะแม้ “ ห้ วยมงคล” จะอยูห่ า่ งอาเภอหัวหินเพียง 20
กิโลเมตร แต่ไม่มีถนนหนทาง ชาวบ้ านได้ รับความเดือดร้ อนในการดารงชีวิตมาก ถนนสายห้ วยมงคล นี ้จึงเป็ นถนนสายสาคัญ ที่นาไปสูโ่ ครงการในพระราชดาริ
เพื่อบาบัดทุกข์ บารุงสุขแก่พสกนิกรอีกจานวนมากกว่า 2,000 โครงการในปั จจุบนั

พระบรมราชาภิเษก
วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชได้ ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นงั่ ไพศาล
ทักษิณ ในพระมหาราชวัง เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า

“ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”
และได้ พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็ นสัจวาจาว่า “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ ของมหาชนชาวสยาม”
ในการนี ้ ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสิริกิต์ิ พระอัครมเหสีเป็ น สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระ
บรมราชินี
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ เสด็จพร้ อมด้ วย สมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินี ไปยังสวิตเซอร์ แลนด์อีกครัง้ เพื่อ
ทรงรักษาพระสุขภาพ และเสด็จพระราชดาเนินนิวตั ิพระนคร เมือ่ 2 ธันวาคม 2494 ประทับ ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน และพระที่นงั่
อัมพรสถาน

ทัง้ สองพระองค์ มีพระราชธิดา และพระราชโอรส 4 พระองค์ ดังนี ้
1 สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี ประสูติเมื่อ 4 เมษายน 2494 ณ โรงพยาบาลมองซัวนี่ โลซานน์
2 สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ เจ้ าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ประสูติเมื่อ 28 กรกฏคม 2495 ณ พระที่นงั่ อัมพรสถาน ต่อมา ทรงได้ รับสถาปนาเป็ น สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช เจ้ าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ 28 กรกฏคม 2515
3 สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ เจ้ าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวฒ
ั นาดุลนโสภาคย์ ประสูติเมื่อ 2 เมษายน 2498 ณ พระที่นงั่ อัมพรสถาน ภายหลังทรงได้ รับสถาปนา
เป็ น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้ าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิ ยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2520
4 สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อ 4 กรกฏาคม 2500 ณ พระที่นงั่ อัมพรสถาน
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ทรงพระผนวช
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ ทรงพระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจาพรรษา ณ พระตาหนัก
ปั น้ หย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบตั ิพระศาสนกิจ เป็ นเวลา 15 วัน ระหว่างนี ้ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์พิ ระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบตั ิ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ สถาปนาเป็ น สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลนี ้ ได้ ทรงพระกรุณาสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมชนกนาถ ขึ ้นเป็ น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลย
เดชวิกรมพระบรมราชชนก ทรงสถาปนา สมเด็จพระราชชนนี เป็ น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสถาปนา สมเด็จพระเจ้ าพี่นาง
เธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา เป็ น สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลนาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์ และทรงประกอบพระราชพิธี
เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั อานันทมหิดล ใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2539 เพือ่ ให้ สมพระ
เกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณี ทังนี
้ ้ด้ วยพระจริยวัตรอันเปี่ ยมด้ วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม อันเป็ นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ พระ
ปรมาภิไธยใหม่ที่ทรงสถาปนาคือ
“ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จุฬาลงกรณราชปรียวรนัดดา มหิตลานเรศวรางกูร ไอศูรยสันตติ
วงศนิวิฐ ทศพิศราชธรรมอุกษฏนิบณ
ุ อดุลยกฤษฏาภินิหารรังสฤษฏ์ สุสาธิตบูรพาธิการ ไพศาลเกียรติคณ
ุ อดุลพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ ธัญ
อรรคลักษณวิจิตร โสภาคย์สรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยุคล อเนกนิกรชนสโมสรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ
นพปฏลเศวตฉัตราดิฉตั ร สรรพรัฐทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาว
ไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ วิศิษฏศักตอัครนเรษราธิบดี เมตตากรุณา สีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฏาธิบดี พระ
อัฐมรามาธิบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

พระราชกรณียกิจ
ตังแต่
้ พทุ ธศักราช 2502 เป็ นต้ นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั พร้ อมด้ วย สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ได้ เสด็จ
พระราชดาเนินไปทรงกระฉับสัมพันธไมตรีกบั ประเทศต่าง ๆ ทังในยุ
้ โรป อเมริกา ออสเตรเลีย และ เอเชีย และได้ เสด็จพระราช
ดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทุกภาคทรงประจักษ์ ในปั ญหาของราษฎร ในชนบทที่ดารงชีวิตด้ วยความยากจน
ลาเค็ญ และด้ อยโอกาส ได้ ทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทางแก้ ปัญหาตลอดมาตราบจนปั จจุบนั
อาจกล่าวได้ วา่ ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ ประทับลง ได้ ทรงขจัดทุกข์ยากนาความผาสุกและทรงยก
ฐานะความเป็ นอยูข่ องราษฎร ให้ ดขี ึ ้นด้ วยพระบุญญาธิการ และพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง พร้ อมด้ วยสายพระเนตรอันยาว
ไกล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สขุ ของราษฏรและเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิได้ ทรง
คานึงประโยชน์สขุ ส่วนพระองค์เลย

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ พระราชทานโครงการนานัปการมากกว่า 2,000 โครงการ ทังการแพทย์
้
สาธารณสุข การเกษตร การ
ชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจ เพือ่ ประโยชน์สขุ ของพสก
นิกรในชนบท ทังยั
้ งทรงขจัดปั ญหาทุกข์ยากของ ประชาชนในชุมชนเมือง เช่น ทรงแก้ ปัญหาการจราจร อุทกภัยและปัญหาน ้าเน่าเสีย ใน
ปั จจุบนั ได้ ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์และอนุรักษ์ ช้างของไทยอีกด้ วย
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พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงตรากตราพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย แม้ ในยามทรงพระประชวร ก็มิได้ ทรงหยุดยัง้
พระราชดาริเพือ่ ขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร กลางแดดแผดกล้ า พระเสโทหลัง่ ชุ่มพระพักตร์ และพระวรกาย หยาดตกต้ องผืนปถพี
ประดุจน ้าทิพย์มนต์ ชโลมแผ่นดินแล้ งร้ าง ให้ กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ ตราบจนปั จจุบนั นานกว่า 53 ปี แล้ ว
แม้ ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2539 เป็ นต้ นมา ก็ได้ พระราชทานแนวทางดารงชีพแบบ “ เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ ทฤษฎีใหม่” ให้
ราษฎรได้ พงึ่ ตนเอง ใช้ ผืนแผ่นดินให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ประกอบอาชีพอยูก่ ินตามอัตภาพ ซึง่ ราษฎรได้ ยดึ ถือปฏิบตั ิเป็ นผลดี อยูใ่ นปั จจุบนั

พระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ พระราชทานความรักอันยิ่งใหญ่แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชภารกิจอันหนักเพื่อประโยชน์
สุขของอาณาประชาราษฎร์ ปรากฏเป็ นที่ประจักษ์ เทิดทูนพระเกียรติคณ
ุ ทังในหมู
้
ช่ าวไทยและชาวโลก จึงทรงได้ รับการสดุดี
และการทูลเกล้ าฯถวายปริ ญญากิตติมศักดิ์เป็ นจานวนมาก ทุกสาขาวิชาการ ทั ้งยังมีพระอัจฉริ ยภาพด้ านดนตรี อย่างสูงส่ง ทรง
พระราชนิพนธ์เพลงอันไพเราะนับแต่พระเยาว์จนถึงปั จจุบนั รวม 47 เพลง ซึง่ นักดนตรีทงไทยและต่
ั้
างประเทศนาไปบรรเลง
อย่างแพร่หลาย เป็ นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพจนสถาบันดนตรี ในออสเตรเลีย ได้ ทลู เกล้ าฯถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์แด่
พระองค์
นอกจากนันยั
้ งทรงเป็ นนักกีฬาชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาชีเกมส์ทรงได้ รับยกย่องเป็ น “ อัครศิลปิ น” ของชาตินอกจากทรงพระปรีชา
สามารถด้ านดนตรีแล้ ว ยังทรงสร้ างสรรค์งานจิตกรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้ เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของชาติ เช่น ทรงพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง ติโต
นายอินทร์ ผ้ ปู ิ ดทองหลังพระ และพระราชนิพนธ์เรื่อง ชาดก พระมหาชนก พระราชทานคติธรรมในการดารงชีวิตด้ วยความวิริยอุตสาหะ อดทนจนพบ
ความสาเร็จแก่พสกนิกรทังปวง
้
ปวงชนชาวไทยต่างมีความจงรักภัคดีเป็ นที่ยิ่งดังปรากฏว่า ในวาระสาคัญ เช่น ศุภวาระเถลิงถวัลยราชครบ 25 ปี พระราชพิธีรัชดาภิเษก 9 มิถนุ ายน 2514 พระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ทรงดารงค์สิริราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทกุ พระองค์ 2
กรกฎาคม 2531 มหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 9 มิถนุ ายน 2539 และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม
2542 นี ้ รัฐบาลและประชาชนชาวไทย ได้ พร้ อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ด้ วยความกตัญญูกตเวที สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ล้ นเกล้ าล้ นกระหม่อม อย่างสมพระเกียรติทกุ
พระปรีชาสามารถทางด้ านดนตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงเป็ นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถใน
การทรงดนตรี พระราชนิพนธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็ นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริ พารใกล้ ชิด และทรง
ซ่อมเครื่องดนตรีได้ ด้วยพระองค์เอง รวมทังทรงเชี
้
่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆ อย่างแท้ จริง สมกับที่พสกนิกรชาวไทย
น้ อมเกล้ าน้ อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่า "อัครศิลปิ น"
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงเริ่มเรียนดนตรีเมือ่ พระชนมายุ ๑๓ พรรษา ขณะประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ กับครูชาวอัลซาส ชือ่
นายเวย์เบรชท์ (Wey-brecht) โดยทรงเรียนเป่ าแซกโซโฟน วิชาการดนตรี การเขียนโน้ ต และสเกลต่าง ๆ ในแนวดนตรีคลาสสิค
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ต่อมา จึงเริ่มฝึ กดนตรีแจ๊ ส และทรงดนตรีสากล โดยทรงหัดเป่ าแซกโซโฟนกับเพลงจากแผ่นเสียงของวงดนตรีที่มีฝีมือ เช่น Johnny
Hodges และ Sidney Bechet เป็ นต้ น จนทรงมีความชานาญจึงทรงเป่ าสอดแทรกกับแผ่นเสียง
ของนักดนตรีที่มีชื่อเสียงได้ เป็ นอย่างดี ทรงโปรดดนตรีประเภท Dixieland Jazz มาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงเครื่องดนตรีได้ ดี หลายชนิด ทังประเภทเครื
้
่องลม เช่น แซก
โซโฟน คลาริเนต และประเภทเครื่องทองเหลือง เช่น ทรัมเปต รวมทังเปี
้ ยโนและกีตาร์ ที่ทรงฝึ ก
เพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อประกอบการพระราชนิพนธ์เพลงและเพือ่ ทรงดนตรีร่วมกับ วงดนตรีส่วนพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เพลง เมื่อมีพระชนมพรรษาได้ ๑๘ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงพระราชนิพนธ์เพลง "แสง
เทียน" เป็ นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกและจนถึงปั จจุบนั มีเพลงพระราชนิพนธ์ทงสิ
ั ้ ้น ๔๘ เพลง ทุกเพลงล้ วนมีทานองไพเราะ ประทับใจผู้ฟัง
สอดคล้ องกับเนื ้อร้ อง ซึง่ มีคตินานัปการ และเป็ นส่วนสาคัญส่วนหนึง่ ของชีวิตคนไทย
ในยามที่บ้านเมืองไม่สงบสุข ก็พระราชทานเพลงปลุกใจเพื่อเป็ นกาลังใจแก่
ข้ าราชการ ทหาร พลเรือน และประชาชนผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อประเทศชาติ มิให้
เกิดความย่อท้ อในการทาความดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อตนเองและต่อสังคม
ทรงตังสถานี
้
วิทยุ อ.ส. ขึ ้น (อัมพรสถาน) เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๕ เพือ่ เป็ นสื่อกลางใน
การให้ ความบันเทิง สารประโยชน์ และข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชน ต่อมาได้
โปรดเกล้ าฯ ให้ นกั ดนตรีรุ่นหนุ่ม ๆ มาเล่นปนกับรุ่นลายคราม ซึง่ เล่นดนตรีไม่
ค่อยไหวตามอายุ ด้ วยเหตุนี ้จึงเกิดวงดนตรี "อ.ส.วันศุกร์ " ขึ ้น ปั จจุบนั สถานีวิทยุ
อ.ส. ได้ ย้ายมาตังอยู
้ ่ในบริเวณ สวนจิตรลดา
ลักษณะพิเศษของ "วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ " นี ้คือ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หวั ทรงร่วมบรรเลงกับสมาชิกของวง ออกกระจายเสียงทางสถานีวิทยุเป็ นประจาทุกวันศุกร์ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ พสกนิกรได้ ติดต่อกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ ง่ายขึ ้น ทรงจัดรายการเพลงและทรงเลือกแผ่นเสียงเอกในระยะแรก บางครัง้ ก็โปรดเกล้ าฯ ให้ มีการขอเพลง
ด้ วยและจะทรงรับโทรศัพท์ด้วยพระองค์เอง
ในช่วงเวลาเมือ่ ๒๐ ปี ก่อน ขณะทีส่ ถานีโทรทัศน์ยงั ไม่มีบทบาททางการบันเทิงมากเช่นในปั จจุบนั นี ้ "วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์" จึงมีส่วน
สร้ างความรื่นเริงในหมู่ประชาชนผู้สนใจในยุคนันเป็
้ นอย่างยิ่ง นอกจากนี ้เมื่อเกิดเหตุการณ์มหาวาตภัย แหลมตะลุมพุก ได้ อาศัยวงดนตรี
อ.ส. ประกาศชักชวนประชาชนบริจาคทรัพย์ สิ่งของ ฯลฯ ช่วยผู้ประสบภัย ท้ ายสุดจึงกาเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
ทรงใช้ เครื่องดนตรีเป็ นสื่อผูกพันสถาบันพระมหากษัตริย์กบั นิสิต นักศึกษาโดยเสด็จฯ ไปทรงดนตรีร่วมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ รวมทังเป็
้ นสื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศกับนานาประเทศได้ อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ ้น เช่นเมื่อครัง้ ที่เสด็จฯ เยือนกรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย ซึง่ มีชอื่ ว่าเป็ นแหล่งกาเนิดของนักดนตรีที่สาคัญ และคีตกวีเอกของโลก ได้ ยกย่องพระปรีชาสามารถด้ านการดนตรีใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั โดยเฉพาะ คือ เมือ่ ครัง้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เสด็จฯ เยือนประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย อย่างเป็ น
ทางการในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
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วงดุริยางค์ ซมิ โฟนี ออเคสตร้ า แห่ งกรุงเวียนนา ได้ อญ
ั เชิญเพลงพระราชนิพนธ์ชดุ " มโนราห์ " " สายฝน " " ยามเย็น " " มาร์ ชราชนาวิก
โยธิน " และ " มาร์ ชราชวัลลภ " ไปบรรเลง ณ คอนเสิร์ตฮอลล์ กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ พร้ อมกันนี ้สถานี
วิทยุกระจายเสียงของรัฐบาลออสเตรียได้ ส่งกระจายเสียงเพลง และเสนอข่าวนี ้ไปทัว่ ประเทศ หลังจากนันอี
้ ก ๒ วัน คือ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๐๗
สถาบันดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา(ปั จจุบนั เปลี่ยนญานะเป็ นมหาวิทยาลียการดนตรีและศิลปะการแสดง)ได้ ถวายพระเกียรติ ให้ ดารง
ตาแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายเลขที่ ๒๓ ดังปรากฏพระปรมาภิไธย "ภูมิพลอดุลยเดช" จารึกบนแผ่ นหินอ่ อนของสถาบันอันเก่ าแก่
ของยุโรปแห่ งนี ้ โดยประธานสถาบันได้ กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หวั ในฐานะที่ทรงเป็ นผู้สร้ างสัมพันธ์อนั ดียิ่งระหว่างดนตรี
ตะวันออกกับดนตรีตะวันตก และทรง พระราชนิพนธ์เพลงด้ วยพระปรีชาสามารถ นับเป็ นครัง้ แรกที่พระมหากษัตริย์แห่งทวีปเอเชีย ทรงมี
บทบาทสาคัญยิ่ง ณ ศูนย์กลางแห่งการดนตรีในทวีปยุโรป
ทรงเป็ นชาวเอเชียพระองค์แรกที่ทรงได้ รับการถวาย พระเกียรติให้ ดารงตาแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ขณะที่ทรงมีพระชนมพรรษาเพียง ๓๗
พรรษา พสกนิกรชาวไทยทุกคนไม่เพียงแต่ชื่นชมในพระเกียรติยศทางดนตรีที่ทรงได้ รับจากนานาประเทศเท่านัน้ แต่ยงั ภาคภูมิใจ ใน
ความสาเร็จจากการเสด็จพระราชดาเนินกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศด้ วย
ในส่วนของกองทัพเรือนัน้ เคยได้ รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ที่ได้ พระราชทานทานองเพลงพระราชนิพนธ์
มาร์ ช "ราชนาวิกโยธิน" เมือ่ วันที่ ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๐๒ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงได้ ถือเอาวันดังกล่าวเป็ น "วันทหารนาวิกโยธิน"
จนถึงปั จจุบนั สาหรับความเป็ นมาที่กองทัพเรือได้ รับพระราชทานทานองเพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ ชราชนาวิกโยธิน สรุปได้ ดงั นี ้
" วันหนึง่ เมื่อปลายเดือนเมษายน ๒๕๐๒ นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ ผู้บญ
ั ชาการกรมนาวิกโยธิน ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เวรราชองครักษ์ ณ ศาลา
เริง พระราชวังไกลกังวล หัวหิน ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงพระเกษมสาราญกับการทรงดนตรีอยู่นนั ้ ทรงมีพระราชกระแสรับสัง่
ให้ นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ ขึ ้นไปร้ องเพลงนาวิกโยธิน นาวาเอก สนองฯ ได้ กราบบังคมทูลว่า "เพลงนาวิกโยธิน" ยังไม่มีและได้ กราบ
บังคมทูลขอพระราชทานเพลงประจาหน่วยทหารนาวิกโยธินต่อพระองค์ เพือ่ เป็ นสิริมงคลแก่เหล่าทหารนาวิกโยธิน
ต่อมาในวันที่ ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ พระราชทานทานองเพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ ช "ราชนาวิกโยธิน" แก่ทหาร
นาวิกโยธิน โดยคณะนายทหารนาวิกโยธิน ได้ ร่วมกันประพันธ์คาร้ องขึ ้น และวงโยธวาทิตของนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาและวงดุริยางค์ราชนาวี
ได้ อญ
ั เชิญเพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ ช "ราชนาวิกโยธิน" บรรเลงถวายหน้ าพระที่นงั่ เป็ นปฐมฤกษ์ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๒ นับแต่นนมา
ั ้ เพลง มาร์ ช "ราชนาวิกโยธิน" จึงเป็ นเพลงประจาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่มีคณ
ุ ค่ายิ่งแก่ทหาร
นาวิกโยธิน
นอกจากทรงพระปรีชาสามารถในการพระราชนิพนธ์เพลง และทรงดนตรีแล้ ว พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หวั ยังทรงเป็ น "ครูใหญ่ " สอนดนตรี
แก่แพทย์ ราชองครักษ์ และข้ าราชบริพารใกล้ ชิดซึง่ เล่นดนตรี ไม่เป็ นเลย จนเล่นดนตรีเป็ น สามารถบรรเลงในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ได้ ต่อมา จึง
ได้ เกิด "วงสหายพัฒนา" มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็ นองค์ หวั หน้ าวง
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ทางดนตรีไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงเห็นว่าวิชาดนตรีไทยเป็ นศิลปะที่สาคัญของชาติ สมควรที่จะได้ รวบรวมเพลงไทยเดิมต่างๆ ไว้
มิให้ เสื่อมสูญและผันแปรไปจากหลักเดิม โดยมีการบันทึกโน้ ตเพลงให้ ถกู ต้ องละจัดพิมพ์ขึ ้นไว้ เป็ นหลักฐาน เพราะในการบันทึกแนวเพลงเป็ น
โน้ ตสากลแต่เดิมนัน้ ยังมิได้ มีการบันทึกไว้ อย่างครบถ้ วนและจัดพิมพ์ให้ เป็ นการสมบูรณ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ กรมศิลปากรรับ
เรื่องนี ้ไปดาเนินการ ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดพิมพ์โน้ ตเพลงไทยชุดนี ้ เป็ นการรักษาศิลปะดนตรีอนั สาคัญของไทยไว้ มิให้
เสื่อมสูญ และยังเป็ นการเผยแพร่วิชาดนตรีของไทยออกไปในหมู่ประชาชนผู้สนใจให้ เป็ นที่ร้ ูจกั แพร่หลายยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
พระมหากษัตริย์นักดนตรี
มีเรื่องเล่ากันมาว่า นักดนตรีเอกของโลกได้ กล่าวถึงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีว่า หากพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มิได้ ทรงเป็ น
พระมหากษัตริย์ ก็จะต้ องทรงเป็ นพระราชานักดนตรีของโลก แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เป็ นทังพระมหากษั
้
ตริย์ และทรงเป็ นนักดนตรี
ได้ พร้ อมกัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงมีความสนพระราชหฤทัยในด้ านดนตรีมาตังแต่
้ ยงั ทรงพระเยาว์ ดังที่ สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้า
กัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ในบทพระนิพนธ์ “เจ้ านายเล็กๆยุวกษัตริย์ ” ความตอนหนึง่ ว่า

“เมื่อถึงเวลาสนพระทัยแผ่นเสียงก็แข่งกันอีก รัชกาลที่ ๘ ทรงเลือก Louis Armstrong, Sidney Bechet รัชกาลที่ ๙ ทรงเลือก Duke
Ellington, Count Basie เกี่ยวกับการซื ้อแผ่นเสียงนี ้ ถ้ าเป็ นแจ๊ สต้ องซื ้อเอง ถ้ าเป็ นคลาสสิคเบิกได้ ”
“สิ่งที่ทรงเล่นมาด้ วยกันเป็ นเวลานานคือดนตรี รัชกาลที่ ๘ ทรงเริ่มด้ วยเปี ยโนเพราะเห็นข้ าพเจ้ า
เรียนอยู่ รัชกาลที่ ๙ ขอเล่ นหีบเพลง (accordion) เรียนอยู่ไม่กี่ครัง้ ก็ทรงเลิก “เพราะไม่เข้ ากับ
เปี ยโน” แล้ วรัชกาลที่ ๘ ก็ทรงเลิกเรียนเปี ยโนไป เมื่ออยูอ่ าโรซ่า เวลาหน้ าหนาว ได้ ทอดพระเนตรวง
ดนตรีวงใหญ่ที่เล่นอยู่ที่โรงแรม รู้สกึ อยากเล่นกัน ทรงหาแซกโซโฟนที่เป็ นของใช้ แล้ ว (second
hand) มาได้ ราคา ๓๐๐ แฟรงค์ แม่ออกให้ ครึ่งหนึง่ และสโมสรปาตาปุมออกให้ อีกครึ่งหนึง่
เมื่อครูมาสอนที่บ้าน รัชกาลที่ ๘ ทรงดันพระอนุชาเข้ าไปในห้ องเรียน รัชกาลที่ ๙ จึงเป็ นผู้ริเริ่ม เมื่อเรียนไปแล้ ว ๒-๓ ครัง้ รัชกาลที่ ๘ ทรงซื ้อ
แคลริเน็ต (clarinet) ส่วนพระองค์ วันเรียน ครูสอนองค์ละ ๓๐ นาที แล้ วครูก็เอาแซกโซโฟน (saxophone) ของเขาออกมาและเล่นด้ วยกันทัง้
๓ เป็ น Trio”
ครูสอนดนตรี ซึง่ สมเด็จพระเจ้ าพีน่ างเธอ เจ้ าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเล่าไว้ นี ้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ในบทพระราชนิพนธ์ “พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงศึกษาดนตรี ” เช่นกัน มีความว่า
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“....ครูสอนดนตรีชื่อนายเวย์เบรชท์ (Weybrecht) เป็ นชาวอัลซาส (Alsace) ซึง่ เป็ นแคว้ นของฝรั่งเศสที่พดู ภาษาเยอรมัน เวลาพูดภาษา
ฝรั่งเศสยังมีสาเนียงภาษาเยอรมันติดมาบ้ าง นายเวย์เบรชท์ทางานอยู่ร้านขายเครื่องดนตรี (ขายทุก ๆ ยี่ห้อ) และยังเป็ นนักเป่ าแซกโซโฟนอยู่
ในวงของสถานีวิทยุ เขาเล่นดนตรีได้ หลายอย่าง รวมทังแคลริ
้
เน็ตด้ วย...นอกจากการเล่นดนตรีแล้ ว ครูยงั สอนวิชาการดนตรีให้ ด้วย รวมทัง้
การเขียนโน้ ตสากลต่าง ๆ ”
ในบทพระราชนิพนธ์ “พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงศึกษาดนตรี” ยังทรงเล่าความเกี่ยวกับความสนพระราชหฤทัยในการทรงศึกษาเครื่อง
ดนตรีชนิดอื่น ๆ ได้ แก่ แตร เปี ยโน กีตาร์ และขลุ่ย ดังนี ้
“...สาหรับแตรนันสนพระราชหฤทั
้
ยจึงไปเช่ามาเป็ นแตรคอร์ เน็ต อีกหลายปี จงึ ทรงซื ้อเอง ดูเหมือนว่าแตรทรัมเป็ ตเครื่องแรกที่ทรงซื ้อจะ
เป็ นแตรยี่ห้อเซลเมอร์ สัง่ ซื ้อจากอังกฤษ แต่เป็ นของฝรั่งเศส (เครื่องนี ้พระราชทานวงสุนทราภรณ์ไป) จึงซื ้อใหม่ยี่ห้อเซลเมอร์เหมือ นกัน
ครูเวย์เบรชท์บอกว่าแตรดีที่สดุ คือยี่ห้อกูร์ตวั แต่ไม่ได้ ทรงซื ้อ...”
“… สาหรับเครื่องดนตรีต่างๆที่ทรงเล่น มีเปี ยโน ไม่เคยทรงเรียนจริงจังจากใคร เล่นเอาเอง ดูโน้ ต เรียนวิธีประสานเสียง กีตาร์ ทรงเล่นเมือ่ พระ
ชนม์ราว ๑๖ พรรษา เพือ่ นที่โรงเรียนเป็ นรุ่นพี่อายุมากกว่า ให้ ยืมเล่น ภายหลังไปเอาคืน เขาเห็นว่าสนใจจึงให้ เลย ขลุ่ย ทรงเล่นเมือ่ พระชนม์
ประมาณ ๑๖-๑๗ พรรษา เห็นว่าราคาไม่แพงนัก เล่นไม่ยาก นิ ้วคล้ ายๆแซกโซโฟน...ตอนหลังเคยเห็นทรงเล่นไวโอลินด้ วย
คิดว่าทรงเล่นเอาเองไม่มีครูสอนดนตรี …”
นอกจากจะทรงศึกษาวิชาดนตรีจากพระอาจารย์ชาวต่างประเทศในต่างประเทศ แต่เมือ่ ยังทรงพระเยาว์แล้ ว พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ยัง
ทรงได้ รับการแนะนาการดนตรีจาก พระเจนดุริยางค์ ชาวต่างชาติที่เข้ ามารับราชการในประเทศไทย ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ เช่นกันว่า
“...คุณพระเจนดุริยางค์ เป็ นอีกท่านที่กราบบังคมแนะนาเกี่ยวกับดนตรี โปรดคุณพระ
เจน ฯมาก ทรงพิมพ์ตาราที่คณ
ุ พระเจน ฯ ประพันธ์ขึ ้นทุกเล่ม ระหว่างการพิมพ์และ
ตรวจปรู๊ฟได้ ความรู้เกี่ยวกับดนตรีมาก ส่วนไหนที่ไม่เข้ าพระทัยก็มีรับสัง่ ถามคุณพระ
เจน ฯ เรื่องการพิมพ์หนังสือนี ้ คุณแก้ วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังคนปั จจุบนั
ทราบดี เพราะเป็ นผู้ที่ทรงมอบหมายให้ ดาเนินการ ได้ ทราบว่าคุณพระเจน ฯ ก็ปรารภว่า
ในด้ านทฤษฎีไม่ทรงทราบมากนัก แต่ทาไมเคาะเสียงถูกต้ องทุกที “
นอกจากทรงเล่นดนตรีแล้ ว ยังทรงสอนดนตรีให้ ผ้ อู ื่นเล่นด้ วย เคยเล่าพระราชทานว่า
“ได้ สอนคนตาบอดเล่นดนตรี สอนลาบากเพราะเขาไม่เห็นท่าทาง เมือ่ พยายามอธิบายจนเข้ าใจสามารถเป่ าออกมาเป็ นเพลงไพเราะได้ หรือ
แม้ แต่โน้ ตเดียวในตอนแรก ดูสีหน้ าเขาแสดงความพอใจและภูมิใจมาก”
ทรงแนะนาวิธีการเล่นดนตรีพระราชทานผู้อื่นที่มาเล่นดนตรีถวาย หรือเล่นร่วมวง ดูเหมือนจะเคยมีรับสัง่ ว่า การเล่นดนตรีทาให้ เกิดความ
สามัคคีเป็ นนักดนตรีเหมือนกัน
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ในส่วนที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนัน้ ทรงเริ่มอย่างจริงจังเมือ่ มีพระชนมายุ ๑๘ พรรษา ขณะเมื่อยังทรงดารงพระยศเป็ นสมเด็จพระอนุชาตาม
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั อานันทมหิดล เสด็จนิวตั พระนคร เมือ่ ปี พทุ ธศักราช ๒๔๘๘ ดังที่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจักรพันธ์เพ็ญ
ศิริ บันทึกความไว้ ดงั นี ้
“๕ ธันวาคม ๒๔๘๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ ๘ เสด็จนิวตั สู่ประเทศไทยพร้ อมสมเด็จพระอนุชา และสมเด็จพระราชชนนี
ประทับ ณ พระที่นงั่ บรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง ได้ โปรดเกล้ า ฯ ให้ เข้ าเฝ้าในฐานะนักแต่งเพลงสมัครเล่น ได้ นาโน้ ตที่ได้ แต่งไว้ แล้ ว
ถวายทอดพระเนตร พระราชทานข้ อแนะนาเกี่ยวกับการแต่งเพลงประเภทบลูส์ โดยทรงเปี ยโนสาธิตให้ ฟัง และสมเด็จพระอนุชามาใส่คาร้ อง
เพลงแสงเทียน ยามเย็น สายฝน ตามลาดับ แต่เพลงยามเย็นและเพลงสายฝนได้ นาออกสู่ประชาชนก่อนเพลงแสงเทียน โดยพระราชทานให้
ออกบรรเลงในงานลีลาศที่สวนอัมพรโดยวงดนตรี ของกรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์) ควบคุมวงโดย เอื ้อ สุนทรสนาน และออกอากาศ
ทางวิทยุ กรมโฆษณาการเป็ นประจา เป็ นที่ซาบซึ ้ง และประทับใจพสกนิกรอย่างมาก....”
“..จากนันฉั
้ นก็แต่งขึ ้นอีกเรื่อยๆ จนบัดนี ้รวมทัง้ ๔๐ เพลง ในระยะเวลา ๒๐ ปี คิดเฉลี่ยปี ละ ๒ เพลง ที่ทาได้ กเ็ พราะได้ รับการ
สนับสนุนจากนักดนตรี นักเพลงและนักร้ อง รวมทังประชาชนผู
้
้ ฟังต่างก็แสดงความพอใจและความนิยมพอควร
จึงเป็ นกาลังใจให้ แก่ฉนั เรื่อยมา...”
เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทานองเพลงแล้ วจึงใส่คาร้ องภาษาอังกฤษด้ วยพระองค์เองได้ แก่
Echo, Still on My Mind, Old Fashioned Melody, No Moon และ Dream Island ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทานองจากคาร้ องภาษาไทย ได้ แก่
เพลงความฝั นอันสูงสุด และเราสู้ นอกจากนัน้ ก็เป็ นส่วนหนึง่ ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทานอง และโปรดเกล้ า ฯ ให้ มีผ้ แู ต่งคาร้ องประกอบเพลง
พระราชนิพนธ์หลายท่าน ได้ แก่ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกลุ ณ อยุธยา นายศุภร ผลชีวิน นายจานง ราชกิจ (จรัล บุณยรัตนพันธุ์) หม่อ ม
ราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช และท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
เพลงพระราชนิพนธ์ ระหว่างปี พทุ ธศักราช ๒๔๘๙-๒๕๓๘ มี ๔๘ เพลง พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงมีความรู้อย่างแตกฉานในทฤษฎีการ
ประพันธ์ ทรงเป็ นผู้นาในด้ านการประพันธ์ทานองเพลงสากลของเมืองไทย โดยทรงใส่คอร์ ดดนตรีที่แปลกใหม่และซับซ้ อนทาให้ เกิดเสียง
ประสานที่เข้ มข้ นในดนตรี เมื่อประกอบกับลีลาจังหวะเต้ นราที่หลากหลาย ทาให้ ทรงพระราชนิพนธ์เพลงบรรเลงได้ อย่างไพเราะหลายบท
กลายเป็ นเพลงอมตะของไทยในปั จจุบนั นอกจากนี ้ยังทรงมีจินตนาการสร้ างสรรค์ไม่ซ ้าแบบผู้ใด และแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา
เพลงพระราชนิพนธ์แต่ละเพลงนัน้ ล้ วนแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าโดยถ้ วนหน้ า เช่น เพลงยามเย็น
พระราชทานแก่สมาคมปราบวัณโรค เพือ่ นาออกแสดงเก็บเงินบารุงการกุศล เพลงใกล้ รุ่ง บรรเลงเป็ นปฐมฤกษ์ ในงานของสมาคมเลี ้ยงไก่แห่ง
ประเทศไทย เพลงยิ ้มสู้ พระราชทานแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด เพลงลมหนาว พระราชทานในงานประจาปี ของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เพลงพรปี ใหม่ พระราชทานแก่พสกนิกรเนื่องในวันปี ใหม่ เพลงเกิดเป็ นไทยตายเพื่อไทย เพลงความฝั นอันสูงสุด และเพลง
เราสู้ พระราชทานแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อประเทศชาติ Kinari Suite พระราชทานเพื่อใช้ ประกอบการแสดงบัลเล่ต์ชดุ มโนราห์ และมีเพลงประจา
สถาบันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ พระราชทาน ได้ แก่ เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ เพลงธรรมศาสตร์ เพลงเกษตรศาสตร์ เพลงธงชัยเฉลิมพล
ราชวัลลภ และ ราชนาวิกโยธิน
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พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ มีการรวมนักดนตรีสมัครเล่นมารวมกันตังเป็
้ นวงขึ ้นเป็ นครัง้ แรก ขณะที่ทรง
ประทับ ณ พระที่นงั่ อัมพรสถาน ประกอบด้ วยพระราชวงศ์ผ้ ใู หญ่ที่ทรงคุ้นเคย และเมื่อโปรดเกล้ า ฯ ให้ จดั ตังสถานี
้
วิทยุ อ.ส. (อัมพรสถาน)
ขึ ้นในปี พทุ ธศักราช ๒๔๙๕ เพือ่ ให้ เป็ นสื่อกลางที่ให้ ความบันเทิงและสาระประโยชน์ในด้ านต่างๆ พระราชทานชื่อว่า “วงลายคราม” ก็ได้ มีการ
ออกอากาศส่งวิทยุกระจายเสียงกับวงดนตรีต่างๆด้ วย
ต่อมาโปรดเกล้ า ฯ ให้ นกั ดนตรีรุ่นหนุ่มมาเล่นดนตรีร่วมกับวงลายคราม จึงเกิดเป็ น วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ขึ ้น วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ มี ลกั ษณะ
พิเศษคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงร่วมบรรเลงกับสมาชิกของวง ออกอากาศกระจายเสียงทางสถานีวิทยุประจาวันศุกร์ และยังทรง
จัดรายการเพลงเอง ทรงเลือกแผ่นเสียงเองในระยะแรก บางครัง้ ก็โปรดเกล้ า ฯ ให้ มีการขอเพลง และจะทรงรับโทรศัพท์ด้วยพระองค์เองทุกวัน
ศุกร์ และวันอาทิตย์เป็ นวันฝึ กซ้ อม วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ ยังเป็ นวงดนตรีที่โปรดให้ ไปร่วมบรรเลงในงาน “วันทรงดนตรี” ตามที่มหาวิทยาลัย
ต่างๆ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เพื่อทรงสังสรรค์ร่วมกับนิสิตนักศึกษา เป็ นการส่วนพระองค์ ก่อนที่จะยกเลิกไป เพราะทรงมีพระราชกรณีย
กิจเพิ่มมากขึ ้น
ในปี พทุ ธศักราช ๒๕๒๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ ทรงตังแตรวง
้
“สหายพัฒนา” ขึ ้นอีกวง
หนึง่ โดยโปรดฯให้ รวบรวมผู้ปฏิบตั ิราชการใกล้ ชิดเบื ้องพระยุคลบาท และโดยเสด็จฯในการพัฒนา
ภูมิภาคต่าง ๆ เป็ นประจา เช่น นักเกษตรหลวง คณะแพทย์อาสาสมัคร ข้ าราชการในพระองค์ ราช
องค์รักษ์ ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่หน่วยรักษาความปลอดภัย ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่เคยเล่นดนตรีมาก่อน
พระราชทานเวลาฝึ กสอนในช่วงเวลาทรงออกพระกาลังในตอนค่าของทุกๆวัน ทรงตังแตรวงขึ
้
้น
สาเร็จ และยังคงเล่นดนตรีเป็ นประจาทุกค่าของวันศุกร์ และวันอาทิตย์เป็ นวันซ้ อมร่วมกับนักดนตรี
อ.ส.วันศุกร์ ณ สถานี อ.ส. และเกือบทุกเย็นกับวงสหายพัฒนา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
จนถึงปั จจุบนั
พระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เป็ นที่ประจักษ์ ในนานา
ประเทศ ดังที่จะเห็นจากการที่ทรงเข้ าร่วมบรรเลงดนตรีกบั วงดนตรีของประเทศต่าง ๆ ที่เสด็จพระ
ราชดาเนินเยือน ไม่ว่าวงดนตรีนนั ้ ๆ จะมีการเล่นดนตรีในแบบใด โดยมิได้ ทรงเตรียมพระองค์มาก่อน
นักดนตรีที่มีชื่อเสียงของโลกล้ วนถวายการยกย่องพระองค์ในฐานะทรงเป็ นนักดนตรีแจ๊ สผู้มีอจั ฉริยภาพสูงส่ง ดังเช่น เมื่อครัง้ เสด็จพระราช
ดาเนินประเทศออสเตรีย เมื่อเดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ ประธานสถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนาได้ ทลู เกล้ า ฯ ถวาย
ปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ในฐานะที่ทรงเป็ นสมาชิกหมายเลข ๒๓ ซึง่ ผู้ที่จะได้ รับเกียรติเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่ง
สถาบันนี ้ได้ ส่วนใหญ่เป็ นผู้มีอาชีพและผลงานด้ านดนตรีและศิลปะดีเด่นเป็ นที่ยอมรับของชาวโลกทังสิ
้ ้น
ด้ านการดนตรีนี ้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มิได้ ทรงละเลยดนตรีไทย อันเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ได้ มีพระราชดาริให้ มีการ
รวบรวมเพลงไทยเดิมขึ ้นไว้ แล้ วบันทึกโน้ ตเพลงไทยเดิมขึ ้นเป็ นหลักฐาน เพื่อที่จะได้ พิมพ์เผยแพร่วิชาการดนตรีไทยในหมู่ประชาชนต่อไป
ทรงริเริ่มให้ มีการวิจยั เกี่ยวกับดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ นอกจากนี ้ ยังทรงได้ ริเริ่มให้ นาเพลงสากลมาแต่งเป็ นแนวเพลงไทย โดยโปรดเกล้ า ฯ
ให้ นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล นาทานองเพลงพระราชนิพนธ์ มหาจุฬาลงกรณ์ มาแต่งเป็ นแนวไทย บรรเลงด้ วยวงปี่ พาทย์ เมือ่ นาขึ ้น
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บรรเลงถวายแล้ วก็พระราชทานชือ่ ว่า เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ เช่นเดียวกัน นับเป็ นเพลงไทยเพลงแรกที่ประดิษฐ์ ขึ ้นจากเพลงไทยสากลตาม
พระราชดาริที่ทรงสร้ างสรรค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ มีพระราชดารัสเกี่ยวกับดนตรีแก่นกั ข่าวชาวอเมริกันในรายการเสียงแห่งวิทยุอเมริกา เมือ่ วันที่ ๒๑ มิถนุ ายน
พุทธศักราช ๒๕๐๓ ความตอนหนึง่ ว่า
“ดนตรีเป็ นส่ วนหนึ่งของข้ าพเจ้ า จะเป็ นแจ๊ สหรือไม่ ใช่ แจ๊ สก็ตาม ดนตรีล้วนอยู่ในตัวทุกคน เป็ นส่ วนที่ย่ งิ ใหญ่ ในชีวิตคนเรา
สาหรับข้ าพเจ้ าดนตรีคอื สิ่งประณีตงดงาม และทุกคนควรนิยมในคุณค่ าของดนตรีทกุ ประเภท เพราะว่ าดนตรีแต่ ละประเภทต่ าง
ก็มีความเหมาะสมตามแต่ โอกาสและอารมณ์ ท่ตี ่ างๆกันออกไป”
ทรงเห็นว่า ดนตรี นอกจากจะให้ ความบันเทิงแล้ ว ควรจะเป็ นสือ่ สร้ างสรรค์ชกั นาให้ คนเป็ นคนดีของประเทศชาติและสังคม ดังพระราชดารัสที่
พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย เมือ่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔
มีความตอนหนึง่ ดังนี ้
“...การดนตรีจงึ มีความหมายสาคัญสาหรับประเทศชาติสาหรับสังคม ถ้ าทาดี ๆ ก็ทาให้ คนเขามีกาลังใจจะปฏิบตั ิงานการ ก็เป็ นหน้ าที่ส่วน
หนึง่ ที่ให้ ความบันเทิง ทาให้ คนที่กาลังท้ อใจมีกาลังใจขึ ้นมาได้ คือเร้ าใจได้ คนกาลังไปทางหนึ่งทางที่ไม่ถกู ต้ อง ก็อาจจะดึงกลับมาในทางที่
ถูกต้ องได้ ฉะนัน้ ดนตรีก็มีความสาคัญอย่างหนึง่ จึงพูดได้ กบั ท่านทังหลายที
้
่เกี่ยวข้ องกับการดนตรีในรูปการณ์ต่าง ๆ ว่า มีความสาคัญและ
ต้ องทาให้ ถกู ต้ อง ต้ องทาให้ ดี ถูกต้ องในทางหลักวิชาการดนตรีอย่างหนึง่ และก็ถกู ต้ องตามหลักวิชาของผู้ที่มีศีลธรรม มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต ก็
จะทาให้ เป็ นประโยชน์อย่างมาก เป็ นประโยชน์ทงต่
ั ้ อส่วนรวมทังส่
้ วนตัว เพราะก็อย่างที่กล่าวว่าเพลงนี ้มันเกิดความปี ติภายในของตัวเองได้
ความปี ติในผู้อื่นได้ ก็เกิดความดีได้ ความเสียก็ได้ ฉะนันก็
้ ต้องมีความระมัดระวังให้ ดี...”
เพลงพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ ทรงพระมหากรุณารับสัง่ เล่าเบื ้องหลังการพระราชนิพนธ์เพลงเป็ นครัง้ แรกแก่สมาคมดนตรีเนื่องในโอกาสที่
พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ " Echo" บรรเลงเป็ นปฐมฤกษ์ ว่า
"( เพลงแรกคือแสงเทียน)... จากนัน้ ฉันก็แต่งขึ ้นอีกเรื่อย ๆ จนบัดนีร้ วมทัง้ หมด ๔๐ เพลง ใน
ระยะเวลา ๒๐ ปี คิดเฉลี่ยปี ละ ๒ เพลง ที่ทาได้ ก็เพราะได้ รับความสนับสนุนจากนักดนตรี นัก
เพลงและนักร้ อง รวมทังประชาชนผู
้
้ ฟัง ต่างได้ แสดงความพอใจ และความนิยมพอสมควร จึงเป็ น
กาลังใจแก่ฉนั เรื่อยมาขอถือโอกาสขอบใจมาในที่นี ้ด้ วย "
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระราชนิพนธ์ทานองเพลง "Echo" ในปี
พุทธศักราช ๒๕๐๙ นับเป็ นบทแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์ทานองเพลงพร้ อมคาร้ องภาษาอังกฤษ ขณะนันมี
้ พระชนมพรรษา ๔๐ พรรษา
ย้ อนหลังไป ๔ ปี กอ่ นทรงพระราชนิพนธ์ "Echo" พระราชอัจฉริยภาพด้ านดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ ปรากฏก้ องในนานา
ประเทศ ขณะที่เสด็จพระราชดาเนินเยือนประเทศสาธารณรัฐออสเตรียอย่างเป็ นทางการในปี พทุ ธศักราช ๒๕๐๗ สถาบันการดนตรีและศิลปะ
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แห่งกรุงเวียนนา (Die Akademie fur Musik und Darstellende Kunst in Wien) ได้ ทลู เกล้ า ถวายตาแหน่งอันทรงเกียรติสงู ส่งยิ่งนัน่ คือ
สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันอันเก่าแก่แห่งนี ้
เนื่องจากพระปรีชาสามารถในการพระราชนิพนธ์ดนตรีเป็ นที่ปรากฏและนิยมชื่นชมอย่างกว้ างขวางในหมู่ประชาชนชาวออสเตรีย จนกระทัง่
วงดุริยางค์ นีเดอร์ เออสเตอร์ ไรซ์ โทนคันสท์ เลอร์ (Nieder Osterreich Tonkunstler) ได้ อญ
ั เชิญเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด "มโนราห์ "
"สายฝน""ยามเย็น" "มาร์ ชราชนาวิกโยธิน" และ "มาร์ ชราชวัลลภ" ออกกระจายเสียงทางสถานีวทิ ยุของรัฐบาลถ่ายทอดไปทัว่ ดินแดน
แห่งดนตรีคลาสสิกอันลือชือ่ ของทวีปยุโรป
และหากจะย้ อนหลังไปอีกครัง้ หนึง่ ในปี พทุ ธศักราช ๒๕๐๓ เมือ่ เสด็จพระราชดาเนินเยือนประเทศสหรัฐ
เอมริกา พระปรีชาสามารถด้ านดนตรีแจ๊ สในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ ปรากฏเลือ่ งลือไปทัว่
ประเทศอันเป็ นศูนย์กลางดนตรีร่วมสมัยประเภทนี ้ด้ วย ทรงเข้ าร่วมบรรเลงดนตรีโดยมิได้ เตรียมพระองค์
มาก่อน ทรงพระราชนิพนธ์ทานองเพลงขึ ้นอย่างฉับพลัน และยังทรงบรรเลงโต้ ตอบกับนักดนตรีแจ๊ สชาว
อเมริกนั อันลือนามอีกด้ วย
บรรยากาศอันเป็ นกันเองที่มิได้ เตรียมการล่วงหน้ าเช่นนี ้เป็ นที่นิยมยกย่องของชาวอเมิรกันเป็ นอย่างยิ่ง สถานีวิทยุเสียงแห่งอเมริกา ได้ เชิญบท
ที่พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษเป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อมทังดนตรี
้
ที่ทรงร่วมบรรเลงออกกระจายเสียงทางสถานีวิทยุไปทัว่ โลกด้ วย นับเป็ นส่วน
หนึง่ ที่ช่วยในการกระชับมิตรภาพครัง้ สาคัญครัง้ แรกระหว่างไทยกับสหรัฐในยุคนัน้
๔๐ ปี ได้ ผ่านไปหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ์ "แสงเทียน" เป็ นเพลงแรกในปี พทุ ธศักราช ๒๔๘๙ ปั จจุบนั มีเพลงพระราช
นิพนธ์ รวมทังสิ
้ ้น ๔๓ เพลง อาจกล่าวได้ ว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์ตา่ ง ๆ ได้ กลายเป็ นส่วนสาคัญส่วนหนึง่ ของชีวิตคน
ไทย อาทิเช่นในวงการบันเทิง บทเพลงพระราชนิพนธ์ คือ ทานองเพลงอันไพเราะที่ทกุ คนรู้จกั ดีและสามารถร้ องเพลงได้
ขึ ้นใจ
ในปั จจุบนั "พรปี ใหม่ " ได้ กลายเป็ นเพลงประเพณี ในวันส่งท้ ายปี เก่าและต้ อนรับปี ใหม่ของคนไทย ใน
สถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศ "มหาจุฬาลงกรณ์ " "ธรรมศาสตร์ " และ "เกษตรศาสตร์ " ได้ กลายเป็ นเพลงอันศักดิส์ ิทธิ์ประจา
มหาวิทยาลัยอันเก่าแก่ทงสามแห่
ั้
ง และในวงราชการทหาร "มาร์ ชราชวัลลภ" และ "มาร์ ชธงชัยเฉลิมพล" ได้ กลายเป็ นแบบฉบับของดนตรี
มาร์ ชที่ใช้ บรรเลงประจาปี ในพระราชพิธีอนั สาคัญยิ่งของชาติคอื พระราชพิธีปฏิญาณตนและตรวจพลสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
จากลักษณะพิเศษต่าง ๆ ของเพลงพระราชนิพนธ์นี ้อาจกล่าวได้ ว่าบทพระราชนิพนธ์ทงั ้ ๔๓ เพลงนี ้ ต่างสะท้ อนถึงสะท้ อนถึงพระราชประวัติ
ตังแต่
้ ทรงพระเยาว์ ตลอดจนพระราชกรณียกิจนานัปการที่ได้ ทรงปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ เสด็จขึ ้นเสวยราชสมบัติ เป็ นพยานแห่งความสัมพันธ์อนั แนบ
แน่นระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั และประชาชนชาวไทยตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั เป็ นเครื่องยืนยันว่าความสุขของปวงประชาคือ
ความสุขของพระมหากษัตริย์พระองค์นี ้
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ความสนพระราชหฤทัยด้ านดนตรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั สนพระราชหฤทัยดนตรีมาตังแต่
้ ยงั ทรงพระเยาว์ ทรงอ่านหนังสือเกี่ยวกับการดนตรีตงแต่
ั้
ทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ทรงได้ รับการฝึ กฝนตามแบบฉบับการศึกษาวิชาดนตรีอย่างแท้ จริงคือการเขียน
โน้ ตและบรรเลงแบบคลาสสิก มีพระอาจารย์ถวายคาแนะนาอย่างเข้ มงวดนานกว่า ๒ ปี
หลังจากทรงฝึ กหัดดนตรีขนพื
ั ้ ้นฐานได้ นานพอสมควรแล้ ว จึงเริ่มสนพระราชหฤทัยทรงดนตรีไปในแนวแจ๊ ส (Jazz) ทรง
ศึกษาประวัตินกั ดนตรีที่มีชอื่ เสียงและทรงเปรียบเทียบฝี มอื การเล่นดนตรีต่าง ๆ จากแผ่นเสียงที่บรรเลงโดยนักดนตรี
เหล่านัน้ แล้ วจึงทรงบรรเลงสอดแทรกพร้ อมกับแผ่นเสียงของนักดนตรี ที่มีชื่อเสียงตามสไตล์ที่โปรด เช่น สไตล์การเป่ าโซปราโน แซกโซโฟน
ของซิดนี่ เบเซ่ (Sydney Bechet) ออโต แซกโซโฟน ของจอห์นนี่ ฮอดเจส (Johny Hodges) เปี ยโนและวงดนตรีของดยุค เอลลิงตัน (Duke
Ellington) เป็ นต้ น
ยามที่ทรงว่างจากการศึกษาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ บรรดานักเรียนไทยในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ไปร่วมสโมสรสังสรรค์ ณ พระ
ตาหนักวิลล่าวัฒนา และร่วมทรงดนตรีด้วยอย่างสาราญพระราชหฤทัย เมื่อเสด็จฯ ประทับที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปารีสเป็ นการ
ส่วนพระองค์ก็ได้ พระราชทานพระมหากรุณาธิคณ
ุ ร่วมทรงดนตรีกบั นักเรียนไทยที่กาลังศึกษาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส การที่ทรงใช้ ดนตรีวง
สมัครเล่นเป็ นสื่อสร้ างบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่สนุกสนานและเป็ นกันเองเช่นนี ้ ได้ กลายเป็ นผลประโยชน์อเนกอนันต์ในเวลาต่อมา คือ
การประสานความร่วมมือระหว่างองค์พระมหากษัตริย์กบั บุคคลในวงการต่างๆ เพื่อสร้ างสรรค์งานสาธารณประโยชน์นานาประการแก่
ประเทศชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มีพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีเป็ นพิเศษ เครื่องดนตรีที่โปรดคือ
เครื่องเป่ าแทบทุกชนิด เช่น แซกโซโฟน คลาริเน็ต และทรัมเป็ ต ทังยั
้ งทรงกีตาร์ และเปี ยโนได้ อีกด้ วย
นอกจากนี ้ทรงเล่นดนตรีร่วมกับวงดนตรีได้ ทกุ วงทังไทยและต่
้
างประเทศ ทรงเข้ าบรรเลงร่วมกับวง
ดนตรีนนั ้ ๆ ได้ ไม่ว่าวงดนตรีนนจะมี
ั ้ แนวการเล่นแบบใด สาหรับวงดนตรีแจ๊ สนัน้ ยังทรงดนตรีได้ ทงั ้
ชนิดมีโน๊ ตและไม่ต้องมีโน้ ต
เมื่อถึงตอนเดี่ยว (Solo) ทรงสามารถใช้ ปฏิภาณเล่นเดี่ยวได้ อย่างยอดเยี่ยม ศัพท์ทางดนตรีเรียกว่า การเดี่ยวแบบ "Soloadlip" ซึง่ ถือว่ายาก
เพราะนักดนตรีจะต้ องแต่งเนื ้อหาขึ ้นโดยฉับพลัน แต่ให้ อยู่ในกรอบของจังหวะและแนวเพลงนัน้ พระราชอัจฉริยภาพทางดนตรีนนถึ
ั ้ งขันที
้ ่ทรง
คลาริเน็ตและแซกโซโฟนบรรเลงได้ อย่างคล่องแคล่ว และสามารถบรรเลงโต้ ตอบได้ อย่างครืน้ เครงกับนักดนตรีต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น
เบนนี่ กู๊ดแมน (Benny Goodman) แจ๊ ก ทีการ์ เด้ น (Jack Teagarden) นักตีระนาดเหล็กสากล ไลออเนล แฮมพ์ตนั (Lionel Hampton) นัก
เป่ าทรัมโบน และ สแตน เก็ตส์ (Stan getz) นักเป่ าเทนเนอร์ แซกโซโฟน
เมื่อครัง้ เสด็จพระราชดาเนินเยือนนครนิวยอร์ คประเทศ สหรัฐอเมริกา เมือ่ ปี พทุ ธศักราช ๒๕๐๓ นักดนตรีที่มีชื่อเสียงของโลกเหล่านันล้
้ วน
ถวายการยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ในฐานะที่ทรงเป็ นนักดนตรีแจ๊ สที่มีอจั ฉริ ภาพสูงส่ง
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ผู้ใกล้ ชิดเบื ้องพระยุคลบาทและผู้ที่เคยได้ ร่วมเล่นดนตรีกบั พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เล่าถึงพระราชอัจฉยริภาพในการพระราชนิพนธ์เพลง
ว่า ทรงแต่งเพลงได้ ทกุ แห่ง บางครัง้ ไม่จาเป็ นต้ องใช้ เครื่องดนตรีช่วย ครัง้ หนึง่ ทรงเกิดแรงบันดาลพระทัยหยิบฉวยซองจดหมายได้ ก็ทรงตีเส้ น
๕ เส้ น แล้ วทรงเขียนโน้ ตทานองเพลงขึ ้นโดยฉับพลัน เช่น "เราสู้" เป็ นต้ น

รายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ ทงั ้ 48 เพลง

สนใจเนื ้อเพลงพระราชนิพนธฺ์ คลิก

1 แสงเทียน (Candlelight Blues)
2 ยามเย็น (Love at Sundown)

25 สายลม (I Think of You)
26 ไกลกังวล (When)เกิดเป็ นไทยตายเพื่อไทย

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สายฝน (Falling Rain)
ใกล้ รุ่ง (Near Dawn)
ชะตาชีวิต (H.M. Blues)
ดวงใจกับความรัก (Never Mind the Hungry Men's Blues
มาร์ ชราชวัลลภ (Royal Guards March)
อาทิตย์อบั แสง (Blue Day)
เทวาพาคูฝ่ ัน (Dream of Love Dream of You)
คาหวาน (Sweet Words)
มหาจุฬาลงกรณ์ (Maha Chulalongkorn)
แก้ วตาขวัญใจ (Lovelight in My Heart)

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

แสงเดือน (Magic Beams)
ฝัน (Somewhere Somehow), เพลินภูพิงค์
มาร์ ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March)
ภิรมย์รัก (A Love Story)
Nature Waltz
The Hunter
Kinari Waltz
แผ่นดินของเรา (Alexandra
พระมหามงคล
ยูงทอง

13
14
15
16
17
18
19
20
21

พรปี ใหม่
รักคืนเรือน (Love Over Again)
ยามค่า (Twilight)
ยิ ้มสู้ (Smiles)
มาร์ ชธงไชยเฉลิมพล (The Colours March)
เมื่อโสมส่อง (I Never Dream)
ลมหนาว (Love in Spring)
ศุกร์ สญ
ั ลักษณ์ (Friday Night Rag)
Oh I say

37
38
39
40
41
42
43
44
46

ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind)
เตือนใจ (Old-Fashioned Melody)
ไร้ เดือน (No Moon), ไร้ จนั ทร์
เกาะในฝัน ( Dream Island)
แว่ว (Echo)
เกษตรศาสตร์
ความฝันอันสูงสุด (The Impossible Dream)
เราสู้
เรา-เหล่าราบ ๒๑ (We-Infantry Regiment 21)

22 Can't You Ever See
23 Lay Kram Goes Dixie
24 ค่าแล้ ว (Lullaby)

46 Blues for Uthit
47 รัก
48 เมนูไข่
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แสงเทียน
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
คาร้ อง: พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจักร
จุดเทียนบวงสรวงปวงเทพเจ้ า
สวดมนต์ค่าเช้ าถึงคราวระทมทน
โอ้ ชีวิตหนอล้ วนรอความตายทุกคน
หลีกไปไม่พ้นทุกข์ทนอาทรร้ อนใจ
ต่างคนเกิดแล้ วตายไป
ชดใช้ เวรกรรมจากจร
นิจจังสังขารนันไม่
้ เทีย่ งเสีย่ งบุญกรรม
ทุกคนเคยทากรรมไว้ ก่อน
เชิญปวงเทวดาข้ าไหว้ วอน
ขอพรคุ้มไปชีวติ หน้ า
ทนทรมานมามากแล้ วจะกราบลา
หนีปวงโรคาทีเ่ บียดเบียน
แสงแววชีวาเปรียบแสงเทียน
เปรี ยบเทียนสิ ้นแสงยามแรงลมเป่ า
ชีพดับอับเฉาเหมือนเงาไร้ ดวงเทียน
จุดเทียนถวายหมายบนบูชาร้ องเรี ยน
โรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนทานลมพัดโบย
โรครุมเร้ าร้ อนแรงโรย
หวนโหยอาวรณ์ออ่ นใจ
ทาบุญทาทานกันไว้ เถิดเกิดเป็ นคน
ไว้ เตรี ยมผจญชีวิตใหม่
เคยทาบุญทาคุณปางก่อนใด
ขอบุญคุ้มไปชีวติ หน้ า
ทนทรมานมามากแล้ วจะกราบลา
แสงเทียนบูชาจะดับพลัน
แสงเทียนบูชาดับลับไป
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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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ยามเย็น
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
คาร้ อง: พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจักรพันธ์
แดดรอนรอน
เมื่อทินกรจะลับเหลี่ยมเมฆา
ทอแสงเรืองอร่ามช่างงามตา
ในนภาสลับจับอัมพร
แดดรอนรอน
เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล
ยามนี ้จาต้ องพรากจากดวงใจ
ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
แต่ก่อนเคยคลอเคลียกัน
ทุกวันคืนรื่นอุรา
ต้ องอยูเ่ ดียวเปลี่ยววิญญาณ์
เหมือนดังนภาไร้ ทินกร
แดดรอนรอน
หากทินกรจะลาโลกไปไกล
ความรักเราคงอยูค่ กู่ นั ไป
ในหัวใจคงอยูค่ เู่ ชยชม
แดดรอนรอน
หมูม่ วลภมรบินลอยล่องตามลม
คลอเคล้ าพฤกษาชาติชื่นเชยชม
ชมสมตามอารมณ์ลอ่ งเลยไป
ลิ่วลมโชย
กลิ่นพรรณไม้ โปรยโรยร่วงห่วงอาลัย
ยามสายัณห์พลันพรากจากดวงใจ
คอยแสงทองวันใหม่กลับคืนมา
แต่ก่อนเคยคลอเคลียกัน
ทุกวันคืนชื่นอุรา
ต้ องอยูเ่ ดียวเปลี่ยววิญญาณ์
เหมือนดังนภาไร้ ทินกร
โอ้ ยามเย็น
จวบยามนี ้เป็ นเวลาสุดอาวรณ์
ยามไร้ ความสว่างห่างทินกร
ยามรักจาจะจรจากกันไป
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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 nestAt 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.

40

สายฝน
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
คาร้ อง: พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจักรพันธ์
เมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิ่ว
ต้ นไม้ พลิ ้วลู่กิ่งใบ
เหมือนจะเอนรากคลอนถอนไป
แต่เหล่าไม้ ยิ่งกลับงาม
พระพรหมท่านบันดาลให้ ฝนหลัง่
เพื่อประทังชีวิตมิทราม
น ้าทิพย์สาดเป็ นสายพรายพลิ ้วทิวงาม
ทัว่ เขตคามชุ่มธารา
สาดเป็ นสายพรายพลิ ้วทิวทุง่
แดดทอรุ้งอร่ามตา
รุ้งเลื่อมลายพร่ างพลายนภา
ยามเมื่อฝนมาแต่ไกล
พระพรหมช่วยอานวยให้ ชื่นฉ่า
เพื่อจะนาดับความร้ อนใจ
น ้าฝนพลัง่ ลงมาจากฟ้าแดนไกล
พืชพรรณไม้ ชื่นยืนยง
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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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ใกล้ ร่ ุ ง
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช
คาร้ อง: พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
ได้ ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ไกลไกล
ชุ่มชื่นฤทัยหวานใดจะปาน
ฟั งเสียงบรรเลงขับเพลงประสาน
จากทิพย์วิมานประทานกล่อมใจ
ใกล้ ยามเมื่อแสงทองส่อง
ฉันคอยมองจ้ องฟ้าเรื องราไร
ลมโบกโบยมาหนาวใจ
รอช้ าเพียงไรตะวันจะมา
เพลิดเพลินฤทัยฟั งไก่ประสานเสียงกัน
ดอกมะลิวลั ย์อวลกลิน่ ระคนมณฑา
โอ้ ในยามนี ้เพลินหนักหนาแสงทองนวลผ่องนภา
แสนเพลินอุราสาราญ
หมูม่ วลวิหคบินผกมาแต่รังนอน
เฝ้าเชยชิดช้ อนลิ ้มชมบัวบาน
ยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขาน
สอดคล้ องกังวานซาบซ่านจับ
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NEAR DAWN ใกล้ ร่ ุ ง
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
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
คาร้ อง: พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
นกน้ อยคล้ อยบินมาเดียวดาย
คิดคิดมิวายกังวลให้ หม่นฤทัยหมอง
ขาดมวลมิตรไร้ คนสนิทคูเ่ คียงครอง
หลงใหลหมายปองคนปรานี
ขาดเรื อนแหล่งพักพานักนอน
ขาดญาติบิดรและน้ องพี่
บาปกรรมคงมี
จาทนระทม
ท้ องฟ้าสายัณห์ตะวันเลือน
แสงลับนับวันจะเตือนให้ ใจต้ องขื่นขม
หากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรม
ชีวิตระทมเพราะรอมา
จวบจันทร์ แจ่มฟ้านภาผ่อง
เฝ้ามองให้ เดือนชุบวิญญาณ์
สักวันบุญมา
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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ดวงใจกับความรั ก
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
คาร้ อง: พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ค่าคืนนภาดาราพราว
ประกายแสงดาวพราวตา
ดาษเรียงเคียงแสงดวงจันทรา
เพลินชมแสงพรายนภาเห็นดวงดาราล้ อมจันทร์
ที่จริงนันเดื
้ อนและดวงดาว
ต่างเรืองแสงวาวพราวพรรณ
ด้ วยแรงจากแสงดวงตะวัน
จึงมีแสงเดือนงามครันแสงดาวประชันน่าชม
เปรียบดวงดาวและดวงเดือน
ก็เหมือนแม้ นแววมโนรมย์
เปล่งแววไปเปลี่ยนใจชม
ด้ วยจินตนาอารมณ์นานาประการ
แน่นอนแท้ จริงคือดวงใจ
ส่องแววรักไปยืนนาน
เปรียบดังกับแสงตะวันตระการ
ยังคงแสงงามสะคราญแสงทองยืนนานเรื่อยมา
ตะวันฉายมาดาราราย
ส่องแสงพริม้ พรายนัยน์ตา
รื่นรมย์ชมแสงดวงจันทรา
ชมดาวล้ อมเดือนงามตาพริม้ พรายนภาแสงงาม
มาตรแม้ นสูญดวงตะวันไป
ประดาแสงในฟ้าทราม
ผู้คนสัตว์ไม้ จะตายตาม
ตะวันสูญไปเป็ นยามล้ วนมีแต่ความมืดมน
เปรียบดวงดาวและดวงเดือน
ก็เหมือนแม้ นแววมโนรมย์
เปล่งแววไปต่างใจคน
เปลี่ยนแปลงไปตามใจตนเวียนวนจนตาย
ตะวันนันเหมื
้ อนดังดวงใจ
หากสิ ้นแสงไปรักคลาย
ขาดความรักเหมือนชีวาวาย
จะเป็ นหรือตายทังใจและกายไม่
้
วาย
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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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มาร์ ชราชวัลลภ
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
คาร้ อง พันตรี ศรี โพธิ์ ทศนุต
เราทหารราชวัลลภ...รักษาองค์
พระมหากษัตริ ย์สงู ส่ง
ล้ วนแต่องอาจแข็งแรง
เราทุกคนบูชากล้ าหาญ
วินยั เทิดเกียรติชาติไว้ ทกุ แห่ง
ใจดุจเหล็กเพชรแข็งแกร่ง...มิกลัวใคร
เราเป็ นกองทหารประวัตกิ ารณ์
ก่อเกิดกาเนิดกองทัพบกชาติไทย
เราทุกคนภูมใิ จ
ได้ รับไว้ วางพระราชหฤทัย
พิทกั ษ์ สมเด็จเจ้ าไทย
ตลอดในพระวงศ์จกั รี ฯ
เราทหารราชวัลลภ
รักษาองค์ฯ จะถวายสัตย์ซื่อตรง
องค์ราชาราชินี
ถ้ าแม้ นมีภยั พาลอวดหาญ
มิเกรงดูหมิ่นข่มเหงย่ายี
เราจะถวายชีวีมิหวาดหวัน่
จะลุยเลือดสู้ตายจะเอากายป้องกัน
เป็ นเกราะทองรบประจัญศัตรู
ฝากฝี มือปรากฏ
เกียรติยศฟุง้ เฟื่ อง
กระเดื่องกองทัพบกไทย
ไว้ นามเชิดชูราชวัลลภคูป่ ฐพี
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อาทิตย์ อับแสง ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช / คาร้ อง: พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
เคยชม
ร่วมภิรมย์ใจ
ด้ วยความรักจริ งยิง่ ใหญ่
ผูกพันหัวใจเรามัน่
รักเอย
เคยอยูเ่ คียงกัน
ร่มเย็นมิเว้ นวายวัน
ด้ วยความสัมพันธ์ยืนยง
ทิวางาม
ยามอยูเ่ คียงคง
สุริยาแสงส่ง
ปวงชีวิตในโลกดารงเริงใจ
ร้ างกัน
วันห่างไปไกล
มืดมนหมองมัวปานใด
เยือกเย็นเข็ญใจรัญจวน
ไกลกัน
พาพรั่นใจครวญ
ร่างกายทรุดโทรมทุกส่วน
จิตใจร้ อนรวนแรงอ่อน
รักเอย
เลยกลับอาวรณ์
ค่าคืนฝื นใจไปนอน
ยิ่งดูเหมือนฟอนไฟลน
ทิวาทราม
ยามห่างดวงกมล
สุริยาหมองหม่น
ปวงชีวิตในโลกอับจนเสือ่ มทราม
หวังคอย
คอยเฝ้าโมงยาม
จวบจนทิวาเรื องงาม
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
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
คาร้ อง: พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ช่างงามทัศน์ทิวเขตคามงดงามน่าดู
ทังมวลล้
้
วนมีเป็ นคูช่ ิดชูเชยชมรมย์รื่น
แต่ฉนั ดวงใจผูกพันใฝ่ ฝันทุกคืน
เฝ้าปองเคียงครองคูช่ ื่นให้ รื่นเริงใจ
โลกนันดั
้ งเมืองสวรรค์เทวัญสร้ างไว้
พิศดูเป็ นคูท่ กุ สิ่งล้ วนมีรักจริงยิ่งใหญ่
อันธรรมชาติไซร้
ใช้ แรงความรักความใคร่ ย้ อมชีวิตให้ ยืนยง
อยูเ่ ดียวเปลี่ยวใจหทัยใฝ่ ฝัน
เดชกามเทพพันผูกใจให้ หลง
แม้ เคยทาคุณบุญส่ง
ฟ้าคงปรานีดีอยู่
โปรดจงประทานความเอ็นดู
ให้ มียอดชู้เป็ นคูช่ ใู จ
จวบวันทิวาเฉิดฉันตะวันสดใส
ฟ้าดลบันดาลรักให้ สมดังดวงใจมุง่ มัน่
เฝ้าวอนพระทรงเสกพรไหว้ วอนทุกวัน
โศกทรวงดวงใจอัดอันตื
้ ้นตันอุรา
จวบวันราตรี เฉิดฉันดวงจันทร์ แจ่มฟ้า
พบความรักดังใจมัน่ เหมือนเดือนตะวันกลางหล้ า
สมพรจากฟ้า
พระทรงประทานปวงข้ าชีวิตในหล้ ายืนยง
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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, pleasePlease 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, pleasePlease don't let me just dream.
Please make my dreame come true.
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คาหวาน ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช / คาร้ อง: พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ได้ ยินเพลงหวานก้ อง
ถ้ อยทานองร้ องราพัน
ฝากความรักไว้ มนั่
ด้ วยถ้ อยอันอ่อนหวาน
เปรี ยบดังเพลงทิพย์มา
จากฟากฟ้าบันดาล
เสียงเพลงปานเพลงวิมาน
ประทานมากล่อม
เมื่อได้ ยินเพลงเพราะดังว่า
ดัง่ เทวาพาจิตโน้ มน้ อม
หรื อมาลวงลองร้ องเพลงกล่อม
จะประนอมให้ ยอมปลงใจ
หากคาหวานขานเอ่ย
เพื่อเฉลยน ้าใจ
รักจริ งใจขอฟังไป
ฟั งให้ ชื่นเชย
ชื่นอารมณ์สมปอง
แว่วเพลงร้ องคมคา
พลอดความรักเพ้ อพร่ า
ด้ วยถ้ อยคางามสม
ถ้ อยทานองร้ องส่ง
ก่อให้ หลงลิ ้นลม
เพลินเพลงชมย้ อมอารมณ์
นิยมกลมกล่อม
เมื่อได้ ยินเพลงเพราะดังว่า
ดัง่ เทวาพาจิตโน้ มน้ อม
หรื อมาลวงลองร้ องเพลงกล่อม
จะประนอมให้ ยอมปลงใจ
หากคาหวานขานเอ่ย
เพื่อเฉลยน ้าใจ
รักจริ งใจขอฟังไป
ฟั งให้ ชื่นเชย
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SWEET WORDS คาหวาน
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
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช
คาร้ อง: ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกลุ ณ อยุธยา ร่วมกับ นายสุภร ผลชีวิน
น ้าใจน้ องพี่สีชมพู
ทุกคนไม่ร้ ูลืมบูชา
พระคุณของแหล่งเรี ยนมา
จุฬาลงกรณ์
ขอทูนขอเทิดพระนามไท
พระคุณแนบไว้ นิรันดร
ขอองค์พระเอื ้ออาทร
หลัง่ พรคุ้มครอง
นิสติ พร้ อมหน้ า
สัญญาประคอง
ความดีทกุ อย่างต่างปอง
ผยองพระเกียรติเกริกไกร
ขอตราพระเกี ้ยวยั ้งยืนยง
นิสติ ประสงค์เป็ นธงชัย
ถาวรยศอยูค่ ่ไู ทย
เชิดชัยชโย
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แก้ วตาขวัญใจ
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
คาร้ อง: พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจักรพันธ์ เพ็ญศิริ
แก้ วตาขวัญใจเธออยู่แห่งใดขวัญเอย
ขาดชู้ค่เู ชยรักเอยเดียวดาย
เฝ้าคอยรักเศร้ าเหงาใจแสนหน่าย
เปลี่ยวปานชีวาวางวายคลายสุขตรม
โอ้ เวรไหนมาพาโชคชะตาแสนชัว่
โลกนี ้มืดมัวหวาดกลัวระทม
ได้ แต่หวังนัง่ แต่ฝันคอยคูข่ วัญตันอกตรม
ร้ อนอารมณ์หวังชมชิดเชยดวงใจ
อยู่คนเดียเปล่าเปลี่ยวปานใดอกใจระทม
ขาดคนนิยมขาดคู่ชิดชมระบมทรวงใน
โอ้ บญ
ุ ไม่ช่วยนาพาแก้ วตาขวัญใจ
ได้ แต่ฝันไปไม่สบสมใจรักเอย
แก้ วตาขวัญใจเธออยู่แห่งใดหนอเธอ
เฝ้าเพ้ อเฝ้าละเมอใฝ่ เธอมาเชย
สุดจะเหงาเฝ้าแต่ฝันทรวงกระสันพรั่นจิตเลย
ฝั นถึงวันขวัญเอยชิดเชยชื่น
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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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พรปี ใหม่
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
คาร้ อง: พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจักรพันธ์ เพ็ญศิริ

สวัสดีวนั ปี ใหม่พา
ให้ บรรดาเราท่านรื่ นรมย์
ฤกษ์ ยามดีเปรมปรี ด์ิชื่นชม
ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้ าวิงวอนขอพรจากฟ้า
ให้ บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี
ให้ ชาวไทยล้ วนมีโชคชัย
ให้ บรรดาปวงท่านสุขสันต์
ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้ สมฤทัย
ให้ รุ่งเรื องในวันปี ใหม่
ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปี จงมีสขุ ใจ
ตลอดไปนับแต่บดั นี ้
ให้ สิ ้นทุกข์สขุ เกษมเปรมปรี ดิ์
สวัสดีวนั ปี ใหม่เทอญ
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รักคืนเรือน ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช/ คาร้ อง: พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
โอ้ รักเอ๋ย รักเคยชิดเชยชูชื่น สุดหวานอมสุดขมกลืน สุดรักยืนยิ่งยง
เมื่อรักหวาน รักปานดังลมบนส่ง โบกพัดไปให้ รักคง ลิ่วพัดตรงทิศทาง
ครัน้ มีบางอารมณ์ พาให้ ขื่นขมรักเบาบาง สายลมเวียนกลางทาง รักกลับจืดจางห่างไป
โอ้ ลมหวน สายลมแปรปรวนไปได้
ใฝ่ พดั มาฝ่ าพัดไป เปลี่ยนเหมือนใจคนเรา
โอ้ ลมเอ๋ย
ลมเคยราเพยเชยชื่น กลับพัดเวียนเปลี่ยนทิศคืน ไม่พดั ยืนเรื่ อยไป
เปรี ยบรักหวน รักมาแปรปรวนไปใหม่ จิตวกเวียนเปลี่ยนน ้าใจ
สุดเสียดายรักเรา
แม้ รักแปรปรวนไป จะชื่นสุขใจนันท
้ าเนา แท้ จริงทุกข์มิเบา
ด้ วยถ่านไปเก่ารุมรม
เฝ้าแต่หวัง รักเราเธอยังคงบ่ม อย่าวกเวียนเปลี่ยนเหมือนลม ด้ วยหวังชมชื่นเชย
เด่นจันทร์ ฉาย จันทร์ แรมยังกลายมัวหม่น เปรี ยบเหมือนเดือนก็เหมือนคน
จิตวกวนง่ายดาย
ก่อนเคยเห็น ดวงจันทร์ วนั เพ็ญพร่างพราย ก่อนแสงแรงกลับแสงคลาย ดัง่ รักกลายรักจาง
เพราะมีบางอารมณ์ พาให้ ขื่นขมรักเบาบาง เหมือนเดือนเวียนตามทาง เดือนมืดมัวจางห่างไป
จวบวันเพ็ญ ดวงจันทร์ เวียนเป็ นเดือนใหม่ เปรี ยบรักเราอับเฉาไป กลับรักใหม่คืนคง
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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.

60

ยามค่า
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
คาร้ อง: พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ยามประกายแสงทองส่อง
งามเรืองผ่องนภา
ประเทืองผองมวลชีวา
ดังพรจากฟ้าเสกมาให้
ยามประกายแสงเดือนส่อง
ยามนวลผ่องฟ้าไกล
ชื่นชมสมดังดวงใจ
สบสุขสุดใสหทัยบาน
ยามค่าลงโพล้ เพล้ ถ่ายเทประภา
ในเมื่อยามทิวาต่อราตรีกาล
มีแต่ความมืดมนอับจนดวงมาน
เหงาปานขาดใจ
แท้ ที่จริงนันยามค
้
่า
นาให้ รื่นฤทัย
ค่าลงแล้ วราตรีใหม่
เคลื่อนมาพาใจให้ ชื ้นชื่นเชย
ยามรุ่งแสงทิวางาม
เรืองอร่ามวิไล
โลกเริงสาราญปานใด
หมูม่ วลพันธุ์ไม้ ดอกใบบาน
ครัน้ เมื่อยามแสงเดือนส่อง
ราตรีผ่องสาราญ
หมูด่ าววับวามงามตระการ
โลกเป็ สถานชื่นบานใจ
ยามค่าลงสลัวมืดมัวแสงสี
แสนเปลี่ยวในฤดีสดุ ที่อาลัย
มีแต่ความมืดมนอับจนดวงใจ
คอยคืนใหม่งาม
แท้ ที่จริงนันยามค
้
่า
นายามเนื่องถึงยาม
ค่าลงแล้ วราตรีตาม
โลกยิ่งสุดงามสมความชื่นชม
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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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ยิม้ สู้
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
คาร้ อง: พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

โลกจะสุขสบายนันเป็
้ นได้ หลายทาง
ต้ องหลบสิ่งกีดขวางหนทางให้ พ้นไป
จะสบความสุขสันต์สาคัญที่ใจ
สุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจตนเอง
ฝ่ าลู่ทางชีวิตต้ องคิดเฝ้าย้ อมใจ
โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าคร้ ามเกรง
ตังหน้
้ าชื่นเอาไว้ ย้อมใจด้ วยเพลง
ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ ้มสู้
คนเป็ นคนจะจนหรื อมี
ร้ ายหรื อดีคงมีหวังอยู่
ยามปวงมารมาพาลลบหลู่
ยิ ้มละมัยใจสู้หมู่มวลเภทภัย
ใฝ่ กระทาความดีให้ มีจิตโสภา
สร้ างแต่ความเมตตาหาความสุขสันต์ไป
จะสบความสุขสันต์สาคัญที่ใจ
เฝ้าแต่ยิ ้มสู้ไปแล้ วใจชื่นบาน
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SMILES ยิม้ สู้

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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มาร์ ชธงไชยเฉลิมพล
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
เพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ ชธงไชยเฉลิมพล หรือ The Colours March เป็ นเพลงพระราชนิพนธ์ลาดับที่ ๑๗ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าฯ พระราชทานแก่กองทัพไทย เพื่อใช้ ในการเชิญธงไชยเฉลิมพลในพิธีการของกองทัพ

เมื่อโสมส่ อง
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช / คาร้ อง: ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกลุ ณ อยุธยา
อ้ าโสมทอแสงอาไพ
ฉันสุขใจหมายชม
เพลินหลงพร่าเพ้ อภิรมย์
โสมสาดส่องแสงมา
ภาคพื ้นเวหาพราวพราย
เพราะก่องประกายดารา
เพียงเพชรพลอยส่องฟ้า
แวววับจับใจ
เมฆน้ อยลอยโลมลูบหาว
เหมือนมืออันผ่องขาวละไม
ลูบโลมนภาสดใส
นันพาให้
้
หทัยฉันสะเทือน
โอ้ ลมเอ๋ยเชยพัดเตือนมา
มิให้ อรุ าลืมเลือน
เพียงเสียงเธอราพันเตือน
คามัน่ สัญญา
อ้ าโสมชวนฉันคานึง
ครัง้ หนึ่งกลางแสงจันทร์
เราสองพลอดเพ้ อราพัน
รักมัน่ ไม่ผนั แปร
ตราบฟ้าดินม้ วยแลเรา
สองดับสลายดวงแด
วิญญานไม่หา่ งแห
ลอยรักร่วมทาง
ครัน้ แล้ วเวรกรรมชาติไหน
ระดมกันผลักไสเราห่าง
เมื่อรักยังไม่หม่นหมาง
รักยังสลักกลางดวงใจ
แต่ยงั หวังในผลบุญนา
ให้ บาปกรรมแคล้ วไป
คืนพบความรักเดิมใน
คืนหนึ่งวันเพ็ญ
65

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
ทานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
(เป็ นเพลงบรรเลงแนว Jazz ไม่มีเนื ้อเพลง)
เพลงพระราชนิพนธ์ Blues for Uthit เป็ นเพลงพระราชนิพนธ์ลาดับที่ 46
ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อเป็ นอนุสรณ์แก่นายอุทติ ต์ ทินกร ณ อยุธยา
นักดนตรี วง อ.ส. วันศุกร์ ที่ถึงแก่กรรมเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2522 และได้ พระราชทานให้ วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ นาออกบรรเลงครัง้
แรกทางสถานีวิทยุ อ.ส. เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2522
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ทุนการศึกษาพระราชทาน
นับตังแต่
้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ ้นครองราชสมบัตเิ ป็ นประมุขแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น
มา พระองค์ได้ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้ านต่าง ๆ อันเป็ นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์
โดยพระราชกรณียกิจที่สาคัญของพระองค์ คือ การเสด็จพระราชดาเนินเยือนประชาชนในท้ องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ
ดังในปฐมพระบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ว่า เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สขุ แก่มหาชนชาวสยาม
ในปี พ.ศ. 2539 จากการที่พระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนอย่างหนัก จึงได้ มีการลงนามโดยประชาชนชาวไทยเพื่อถวาย
สมัญญานามให้ ทรงเป็ น "มหาราช"

พระราชกรณียกิจด้ านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชน
การเกษตรนันถื
้ อได้ วา่ เป็ นทังรากฐานและชี
้
วิตสาหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็ นผู้มีอาชีพทาง
เกษตรกรรม. ข้ าพเจ้ าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้ องทานุบารุง
เกษตรกรรมทุกสาขาให้ พฒ
ั นาก้ าวหน้ า เพื่อยกระดับฐานะความเป็ นอยูข่ องเกษตรกรทุกระดับให้ สงู ขึ ้น
ด้ านการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงให้ ความสนใจด้ านนี ้ พระองค์ได้ เสด็จเยี่ยม ไต่ถามความทุกข์สขุ ของ
ประชาชน และรับฟั งข้ อปัญหาเกิดเป็ นโครงการตามพระราชดาริ ตา่ ง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการชลประทาน การพัฒนาดิน การ
วิจยั พันธุ์พืชและปศุสตั ว์ เป็ นต้ น ดังหัวข้ อต่อไปนี ้

ทรัพยากรนา้
ทรัพยากรน ้าเป็ นปัจจัยที่สาคัญยิ่งต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร พระราชดารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
เคยพระราชทานแก่ คณะผู้อานวยการสานักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ว่า
หลักสาคัญว่ าต้ องมีนา้ บริโภค นา้ ใช้ นา้ เพื่อการเพาะปลูก เพราะว่ าชีวิตนัน้ อยู่ท่ นี า้ ถ้ ามีนา้ คนอยู่ได้ ถ้ าไม่ มี
นา้ คนอยู่ไม่ ได้
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โครงการตามพระราชดาริ ของพระองค์ มีทงการแก้
ั้
ปัญหาภัยแล้ ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงการบาบัดน ้าเสีย
โครงการพัฒนาแหล่งน ้ามีทงโครงการขนาดใหญ่
ั้
สามารถช่วยแก้ ไขปัญหาทังภั
้ ยแล้ งและน ้าท่วมได้ เช่น เขื่อนป่ าสักชล
สิทธิ์ เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย ที่จงั หวัดลพบุรี จนถึงโครงการขนาดกลางและเล็กจาพวก ฝาย อ่างเก็บน ้า โดย
พระองค์ทรงคานึงถึงลักษณะของภูมิประเทศ สภาพแหล่งน ้า ความเหมาะสมด้ านเศรษฐกิจ ประชาชนที่ได้ รับประโยชน์
และผลกระทบจากโครงการ มาเป็ นหลักในการพิจารณา พระองค์ได้ ทรงวิจยั และริเริ่มโครงการฝนหลวง เพื่อช่วย
บรรเทาภัยแล้ งสาหรับพื ้นที่นอกเขตชลประทาน
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ประสบปัญหาน ้าท่วม และน ้าเน่าเสียในคูคลอง ทรงมีพระราชดาริเรื่ องแก้ มลิง
ควบคุมการระบายน ้าจากแม่น ้าเจ้ าพระยา แม่น ้าท่าจีน ลาคลองต่าง ๆ ลงสู่อา่ วไทยตามจังหวะการขึ ้นลงของ
ระดับน ้าทะเล ทังยั
้ งเป็ นการใช้ น ้าดีไล่น ้าเสียออกจากคลองได้ อีกด้ วย เครื่ องกลเติมอากาศ กังหันชัยพัฒนา ในการ
ปรับปรุงคุณภาพน ้าโดยการเพิ่มออกซิเจน เป็ นสิ่งประดิษฐ์ หนึง่ ของพระองค์ที่ได้ รับสิทธิบตั รจาก กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพานิชย์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
พระราชกรณียกิจด้ านการแพทย์ และสาธารณสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้ าน โดยเฉพาะในด้ านสุขภาพอนามัย
ซึง่ พระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้ านสุขภาพอนามัยของประชาชนนัน้ เป็ นปัญหาสาคัญที่ต้องได้ รับการแก้ ไข ดังพระราช
ดารัสที่ว่า ถ้ าคนเรามีสขุ ภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สาคัญของประเทศชาติ ก็คื อ
พลเมืองนัน่ เอง พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงเป็ นห่วง และเอื ้ออาทรต่อทุกข์สขุ ของพสกนิกรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
ความทุกข์ของไพร่ฟ้าจากพยาธิภยั ในการเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้ องที่ตา่ งๆ ทุกครัง้ พระองค์จะ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ มีคณะแพทย์ ทังแพทย์
้
ที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และแพทย์
อาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดาเนินไปในขบวนอย่างใกล้ ชิด เพื่อที่จะได้ รักษาผู้ป่วยไข้ ได้ ทนั ที นอกเหนือจากนัน้
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ยังได้ ริเริ่มหลายโครงการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี ้
โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน
โครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน
โครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
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โครงการแพทย์ หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้ พระราชทาน
โครงการอบรมหมอหมูบ่ ้ านในพระราชประสงค์
หน่วยงานฝ่ ายคนไข้ ในกองราชเลขานุการ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงมีพระบรมราโชวาทแก่ผ้ สู าเร็จการศึกษาสาขาแพทย์ศาสตร์ ตอนหนึง่ ว่า
จึงใคร่ขอร้ องให้ ทกุ ๆ คนตังใจ
้ และพยายามปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ ได้ ผลสมบูรณ์จริง ๆ อย่าปล่อยให้ กาลังของชาติต้องเสื่อม
ถอยลงเพราะประชาชนเสียสุขภาพอนามัย
นับเป็ นพระราชดารัสที่แสดงถึงความตังพระทั
้
ยในการแก้ ไขปัญหาด้ านสุขภาพอนามัยของราษฎรอย่างแท้ จริง
ทังนี
้ ้อาจกล่าวได้ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงยึดมัน่ ที่จะสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก
พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย และสมเด็จพระบรมราชชนนี พระมารดาของการแพทย์ชนบท ในการที่จะให้ ประชาชนชาว
ไทยได้ มีสขุ ภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป
พระราชกรณียกิจด้ านการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงตระหนักดีวา่ การศึกษาของเยาวชนนันเป็
้ นพื ้นฐานอันสาคัญของประเทศชาติ
ดังพระราชดารัสที่วา่
การศึกษาเป็ นปัจจัยสาคัญในการสร้ างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล
หากสังคมและบ้ านเมืองใดให้ การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้ อย่างครบถ้ วนในทุกๆ ด้ านแล้ ว สังคมและบ้ านเมืองนัน้ ก็จะมี
พลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถดารงรักษาความเจริญมัน่ คงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาก้ าวหน้ าต่อไปโดยตลอด
พระองค์ จึงทรงมีพระราชดาริริเริ่มโครงการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา ดังนี ้
โรงเรี ยนในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรี ยนในพระบรมราชูปถัมภ์เป็ นโรงเรี ยนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงให้ การอุปถัมป์ ในด้ านต่างๆ เช่น
ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ชว่ ยเหลือ ให้ คาแนะนา รวมทังเสด็
้ จพระราชดาเนินไปเยี่ยมเยียนและพระราชทานพระ
บรมราโชวาทเพื่อสนับสนุนและเป็ นกาลังใจแก่ครูและนักเรี ยนของโรงเรี ยน โรงเรี ยนในพระบรมราชูปถัมภ์มีทงโรงเรี
ั้
ยน
รัฐบาลและโรงเรี ยนเอกชน ดังนี ้
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โรงเรี ยนจิตรลดา
โรงเรี ยนราชวินิต
โรงเรี ยนวังไกลกังวล
โรงเรี ยนราชประชาสมาสัย
โรงเรี ยน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรี ยนเพื่อลูกหลานชนบท
โรงเรี ยนร่มเกล้ า
โรงเรี ยนสงเคราะห์เด็กยากจน
โรงเรี ยนที่ต้องการความช่วยเหลือตามความจาเป็ นเร่งด่วน
ทุนการศึกษาพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงทราบดีว่าเด็กและเยาวชนของไทยมิได้ ขาดสติปัญญา หากแต่ด้อยโอกาส
และขาดทุนทรัพย์สาหรับการศึกษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
เพื่อก่อตังกองทุ
้
นการศึกษาหลายขันหลายทุ
้
น ตังแต่
้ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ดังนี ้
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์
จัดตังมู
้ ลนิธิอานันทมหิดลขึ ้น เมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แก่นิสิต
นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนดีเด่นในด้ านต่างๆ ให้ นิสิตนักศึกษาเหล่านันได้
้ มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้วิชาการชันสู
้ งใน
ต่างประเทศ และนาความรู้นนกลั
ั ้ บมาใช้ พฒ
ั นาชาติบ้านเมืองให้ เจริญก้ าวหน้ าต่อไป
ทุนเล่าเรี ยนหลวง
ทุนมูลนิธิภมู ิพล
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย
ทุนนวฤกษ์
ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นกั เรี ยนเฉพาะกรณี
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โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน
โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนเริ่มดาเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็ นการสนองพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ที่ว่า
หนังสือประเภทสารานุกรมนัน้ บรรจุสรรพวิชาการอันเป็ นสาระไว้ ครบทุกแขนง เมื่อมีความต้ องการหรื อพอใจ
จะเรี ยนรู้เรื่ องใด ก็สามารถค้ นหาอ่านทราบโดยสะดวก นับว่าเป็ นหนังสือที่มีประโยชน์เกื ้อกูลการศึกษาเพิ่มพูนปัญญา
ด้ วยตนเองของประชาชนอย่างสาคัญ โดยเฉพาะในยามที่มีปัญหาการขาดแคลนครูและที่เล่าเรี ยนเช่นขณะนี ้ หนังสือ
สารานุกรมจะช่วยคลี่คลายให้ บรรเทาเบาบางลงได้ เป็ นอย่างดี
ปั จจุบนั โครงการฯ ได้ จดั ทาหนังสือสารานุกรมไทยที่บรรจุความรู้ใน 7 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ขณะนี ้มีออกมาแล้ ว 28 เล่ม โดยแต่ละเล่ม
ได้ จดั แบ่งเนื ้อหาของแต่ละเรื่ องออกเป็ นสามระดับ เพื่อที่จะให้ เยาวชนสามารถศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ได้ ตามพื ้นฐาน
ของตน
พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ในทุกๆ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์จะ
เสด็จพระราชดาเนินไปยังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผ้ สู าเร็จการศึกษา แม้ พระราช
กรณียกิจนี ้จะเป็ นภาระแก่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์มาก แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ก็มีพระราชกระแส
รับสัง่ ให้ คงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในปัจจุบนั มีมหาวิทยาลัยเอกชนเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนมาก จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมให้ พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชทานแทนพระองค์(เฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน)
พระราชกรณียกิจด้ านศาสนา
พระองค์ทรงเสด็จพระราชดาเนินเป็ นประธานในการเปิ ดพระราชพิธีเนื่องในวโรกาสต่างๆอาทิเช่น พระราชพิธี
บาเพ็ญการกุศล ทรงสนับสนุนให้ มีการสร้ างศาสนสถาน อีกทังยั
้ งทรงเป็ นองค์อคั รศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา ไม่ใช่
เฉพาะแต่ศาสนาที่พระองค์ทรงนับถือ เนื่องจากทุกศาสนาต่างสอนให้ คนเป็ นคนดี
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พระราชกรณียกิจด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2502 ถึง 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั พร้ อมด้ วยสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ได้ เสด็จพระราชดาเนินเยือนประเทศต่างๆ ทังในทวี
้
ปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ รวม 27
ประเทศ เพื่อเป็ นการเจริญพระราชไมตรี กบั บรรดามิตรประเทศเหล่านันให้
้ มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ ้น และเพื่อนา
ความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปมอบให้ กบั ประชาชนในประเทศต่างๆ โดยรายชื่อประเทศต่างๆ ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เสด็จพระราชดาเนินเยือน มีตามลาดับดังนี ้
พ.ศ. 2502
ประเทศเวียดนามใต้ ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2502
พ.ศ.2503
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 8 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 2- 5 มีนาคม พ.ศ. 2503
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14 มิถนุ ายน - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2503
สาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2503
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2503
ประเทศเดนมาร์ ก ระหว่างวันที่ 6 -9 กันยายน พ.ศ. 2503
ประเทศนอร์ เวย์ ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน พ.ศ. 2503
ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน พ.ศ. 2503
สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2503
นครรัฐวาติกนั เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2503
ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2503
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 11 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2503
ประเทศลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2503
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2503
ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 3 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503
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พ.ศ.2505
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ 11 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2505
สหพันธรัฐมลายา ระหว่างวันที่ 20 - 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2505
ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 18 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2505
ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 12 กันยายน พ.ศ. 2505
พ.ศ.2506
ประเทศญี่ปนุ่ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2506
สาธารณรัฐจีน ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2506
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ ระหว่างวันที่ 9 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
พ.ศ.2507
สาธารณรัฐออสเตรี ย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2507
พ.ศ.2509
สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 22 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2506 (เป็ นการเสด็จพระราชดาเนินเยือนครัง้ ที่สอง)
สาธารณรัฐออสเตรี ย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2509 (เป็ นการเสด็จพระราชดาเนินเยือนครัง้ ที่สอง)
พ.ศ.2509
ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 23 - 30 เมษายน พ.ศ. 2510
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 6 มิถนุ ายน - 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2510 (เป็ นการเสด็จพระราชดาเนินเยือนครัง้ ที่สอง)
ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 21 - 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2510
จากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ก็มิได้ เสด็จพระราชดาเนินเยือนต่างประเทศอีก เพราะทรงเห็นว่าพระราช
ภารกิจภายในประเทศนันมี
้ มากมาย อย่างไรก็ตาม หากประมุขหรื อรัฐบาลของประเทศใดกราบบังคมทูลเชิญให้ เสด็จฯ
ไปเยี่ยมเยือน พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมให้ พระราชโอรส หรื อพระราช
ธิดา เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี รวมทังเพื
้ ่อทอดพระเนตรวิทยาการ และศิลปวัฒนธรรม
ของชาตินนๆ
ั้
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พ.ศ.2517
จนกระทัง่ วันที่ 8 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ เสด็จพระราชดาเนินเยือนประเทศ
ลาว พร้ อมด้ วยสมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึง่ นับเป็ นการเสด็จพระราช
ดาเนินเยือนต่างประเทศอีกครัง้ หลังจากที่วา่ งเว้ นมาเป็ นเวลานานกว่า 30 ปี
พระราชกรณียกิจด้ านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั นัน้ รวมไปถึงการเสด็จพระราชดาเนิน
ออกให้ การต้ อนรับราชอาคันตุกะจากประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ทังยั
้ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรด
กระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ บรรดาทูตานุทตู เข้ าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสาส์นตราตัง้ ในการ
เข้ ามารับตาแหน่งในประเทศไทย และถวายบังคมทูลลาเมื่อครบวาระอีกด้ วย
พระราชกรณียกิจด้ านศิลปะวัฒนธรรม
ทรงตังกรมมหรสพขึ
้
้น เพื่อฟื น้ ฟูศลิ ปวัฒนธรรมไทย ทรงตังโรงละครหลวงขึ
้
้นเพื่อส่งเสริมการแสดงละครในหมู่
ข้ าราชบริพาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ออกแบบอาคารสมัยใหม่เป็ นแบบทรงไทย เช่น ตึกอักษรศาสตร์ ซึง่ เป็ น
อาคารเรี ยนหลังแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาคารโรงเรี ยนวชิราวุธวิทยาลัย
พระราชกรณียกิจด้ านการกีฬา
เรื อใบเป็ นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั โปรดเป็ นพิเศษ พระองค์ทรงเป็ นตัวแทนของประเทศไทยลงแข่ง
เรื อใบในกีฬาแหลมทองครัง้ ที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ที่ประเทศไทยเป็ นเจ้ าภาพ โดยทรงเข้ าค่าย
ฝึ กซ้ อมตามโปรแกรมการฝึ กซ้ อม และทรงได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงในฐานะนักกีฬา เช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่น ๆ ในที่สดุ ด้ วยพระ
ปรี ชาสามารถ พระองค์ทรงชนะเลิศเหรี ยญทอง และทรงได้ รับการทูลเกล้ าฯ ถวายรางวัลเหรี ยญทอง จากสมเด็จพระ
นางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ท่ามกลางความปลื ้มปี ตขิ องพสกนิกรชาวไทยทัง้
ประเทศ และเป็ นที่ประจักษ์ แก่ชนทัว่ โลก ทาให้ พระอัจฉริยภาพทางกีฬาเรื อใบของพระองค์ที่ยอมรับกันทัว่ โลก พระองค์
ยังได้ ทรงออกแบบและประดิษฐ์ เรื อใบยามว่างออกมาหลายรุ่น พระองค์พระราชทานนามเรื อใบประเภทม็อธ (Moth) ที่
ทรงสร้ างขึ ้นว่า เรื อใบมด เรื อใบซูเปอร์ มด และ เรื อใบไมโครมด ถึงแม้ วา่ เรื อใบลาสุดท้ ายที่พระองค์ทรงต่อคือ เรื อโม้ ค
(Moke) เมื่อ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เรื อใบซูเปอร์ มดยังถูกใช้ แข่งขันในระดับนานาชาติที่จดั ในประเทศไทยหลาย
ครัง้ ครัง้ สุดท้ ายคือเมื่อ พ.ศ. 2528 ในกีฬาซีเกมส์ครัง้ ที่ 13
นอกเหนือจากกีฬาเรื อใบแล้ ว ยังทรงเล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ เช่น แบตมินตัน เทนนิส ยิงปื น เป็ นต้ น
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เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดารัสแก่ชาวไทย
นับตังแต่
้ พ.ศ. 2517 เป็ นต้ นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็ นแนวทางการแก้ ไข
วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ให้ สามารถดารงอยูไ่ ด้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนในกระแสโลกาภิวตั น์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
นักวิชาการไทยหลายคนร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างเช่น ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ศ.เสน่ ห์ จามริก, ศ.อภิชัย
พันธเสน, และศ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา เชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ ากับวัฒนธรรมชุมชน
ด้ านสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและ
สาขาอื่น ๆ มาร่วมกันประมวลเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี ้ได้ รับการเชิดชูจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็ นปรัชญาที่มีประโยชน์ตอ่ ประเทศ
ไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนให้ ประเทศสมาชิกยึดเป็ นแนวทางสูก่ ารพัฒนาแบบยัง่ ยืน โดยมีนกั วิชาการและ
นักเศรษฐศาสตร์ หลายคนเห็นด้ วยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แต่ในขณะเดียวกัน บางสื่อตังค
้ าถามถึงการยกย่อง
ขององค์การสหประชาชาติ รวมทังความน่
้
าเชื่อถือของรายงานศึกษาและท่าทีขององค์การ

หลักปรั ชญา
...การพัฒนาประเทศจาเป็ นต้ องทาตามลาดับขัน้ ต้ องสร้ างพื ้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่
เป็ นอันพอควรและปฏิบตั ไิ ด้ แล้ ว จึงค่อยสร้ างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขันที
้ ่สงู ขึ ้นโดยลาดับต่อไป
หากมุง่ แต่จะทุม่ เทสร้ างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ ้นให้ รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้ แผนปฏิบตั กิ ารสัมพันธ์
กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้ องด้ วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่ องต่าง ๆ ขึ ้น ซึง่ อาจกลายเป็ น
ความยุง่ ยากล้ มเหลวได้ ในที่สดุ ...
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาที่ยดึ หลักทางสายกลาง ที่ชี ้แนวทางการดารงอยูแ่ ละปฏิบตั ขิ องประชาชนในทุก
ระดับให้ ดาเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้ อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ซึง่ จะต้ องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดาเนินการทุกขันตอน
้
ทังนี
้ ้ เศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นการดาเนินชีวิตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน เพื่อให้ สามารถอยูไ่ ด้ แม้ ในโลกโลกาภิวตั น์ที่มีการแข่งขันสูง
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แผนภาพแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่ วง 2 เงื่อนไข

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุ งพระราชทานเป็ นที่มาของนิยาม "3 ห่ วง 2 เงื่อนไข" ที่คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นามาใช้ ในการรณรงค์เผยแพร่
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ อยู่ในปั จจุบนั ซึง่ ประกอบด้ วยความ "พอประมาณ มีเหตุผล มีภมู ิค้ มุ กัน"
บนเงื่อนไข "ความรู้ " และ "คุณธรรม"
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง อธิบายถึงการพัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ว่า เป็ นการพัฒนาที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคานึงถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้ างภูมิค้ มุ กันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้ ความรู้ ความรอบคอบละคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจ
และการกระทาต่าง ๆ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อนื่ เช่น
การผลิตและการบริ โภคที่พอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้ หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นอย่างรอบคอบ การมีภมู ิค้ มุ กันที่ดี หมายถึง การ
เตรี ยมตัวให้ พร้ อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ปั จจัยเหล่านี ้จะเกิดขึ ้นได้ นนั ้ จะต้ องอาศัยความรู้ และ
คุณธรรม เป็ นเงื่อนไขพื ้นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการดาเนิน
ชีวิตและการประกอบการงาน
ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมต่าง ๆ อาทิ ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ความอดทน ความเพียร การมุง่ ต่อ
ประโยชน์สว่ นรวมและการแบ่งปั น ฯลฯ ตลอดเวลาที่ประยุกต์ใช้ ปรัชญา
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อภิชัย พันธเสน ผู้อานวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ได้ จดั แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็ น
"ข้ อเสนอในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธธรรมอย่ างแท้ จริง"
ทังนี
้ ้เนื่องจากในพระราชดารัสหนึง่ ได้ ให้ คาอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียง ว่า "คือความพอประมาณ ซื่อตรง
ไม่ โลภมาก และต้ องไม่ เบียดเบียนผู้อ่ ืน"
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุง่ เน้ นให้ บคุ คลสามารถประกอบอาชีพได้ อย่างยัง่ ยืน และใช้ จา่ ยเงินให้ ได้ มาอย่าง
พอเพียงและประหยัด ตามกาลังของเงินของบุคคลนัน้ โดยปราศจากการกู้หนี ้ยืมสิน และถ้ ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออม
ไว้ บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้ จา่ ยมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วน สาเหตุที่แนวทางการดารงชีวิต
อย่างพอเพียง ได้ ถกู กล่าวถึงอย่างกว้ างขวางในขณะนี ้ เพราะสภาพการดารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปัจจุบนั ได้ ถกู
ปลูกฝัง สร้ าง หรื อกระตุ้น ให้ เกิดการใช้ จา่ ยอย่างเกินตัว ในเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้ องหรื อเกินกว่าปัจจัยในการดารงชีวิต เช่น
การบริ โภคเกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัวตามแฟชัน่ การพนันหรื อเสี่ยงโชค
เป็ นต้ น
จนทาให้ ไม่มีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้ องการเหล่านัน้ ส่งผลให้ เกิดการกู้หนี ย้ ืมสิน เกิดเป็ นวัฏจักรที่
บุคคลหนึง่ ไม่สามารถหลุดออกมาได้ ถ้ าไม่เปลี่ยนแนวทางในการดารงชีวิต
ซึง่ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ กล่าวว่า "หลาย ๆ คนกลับมาใช้ ชีวิตอย่างคนจน ซึง่ เป็ นการปรับตัวเข้ าสูค่ ณ
ุ ภาพ"
และ "การลงมือทาด้ วยความมีเหตุมีผล เป็ นคุณค่ าของเศรษฐกิจพอเพียง"

การนาไปใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี ้ถูกใช้ เป็ นกรอบแนวความคิดและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย
ซึง่ บรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เพื่อมุง่ สูก่ ารพัฒนาที่สมดุล ยัง่ ยืน และมีภมู ิค้ มุ กัน
เพื่อความอยู่ดีมีสขุ มุง่ สูส่ งั คมที่มีความสุขอย่างยัง่ ยืน หรื อที่เรี ยกว่า "สังคมสีเขียว"
ด้ วยหลักการดังกล่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 นี ้จะไม่เน้ นเรื่ องตัวเลขการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ แต่ยงั คงให้ ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจแบบทวิลกั ษณ์ หรื อระบบเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบท
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่ 3
แนวนโยบายด้ านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 (1) ความว่า: "บริหารราชการแผ่นดินให้ เป็ นไปเพื่อการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และความมัน่ คง ของประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยต้ องส่งเสริมการดาเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและคานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็ นสาคัญ"
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สุรเกียรติ เสถียรไทย ในฐานะรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
ในการประชุมสุดยอด The Francophonie Ouagadougou ครัง้ ที่ 10 ที่ประเทศบูร์กินาฟาโซ ว่าประเทศไทยได้ ยึด
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงควบคูก่ บั "การพัฒนาแบบยั่งยืน"
ในการพัฒนาประเทศทังทางด้
้
านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการแข่งขัน ซึง่ เป็ นการสอดคล้ องเป้าหมาย
แนวทางของนานาชาติในประชาคมโลก โดยยกตัวอย่างการแก้ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ซึง่ เมื่อยึดหลัก
ปรัชญาในการแก้ ปัญหาสามารถทาให้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของไทยเติบโตได้ ถึงร้ อยละ 6.7
นอกจากเศรษฐกิจพอเพียงจะมีประโยชน์ตอ่ ประเทศไทย ทังยั
้ งมีความสาคัญต่อการพัฒนาในต่างประเทศ การ
ประยุกต์นาหลักปรัชญาเพื่อนาไปพัฒนาประเทศในต่างประเทศเหล่านัน้
ประเทศไทยได้ เป็ นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนผ่านทางสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดย
มีหน้ าที่คอยประสานงานรับความช่วยเหลือทางวิชาการด้ านต่าง ๆ จากต่างประเทศมาสูภ่ าครัฐ แล้ วถ่ายทอดต่อไปยัง
ภาคประชาชน และยังส่งผ่านความรู้ที่มีไปยังประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ
เรื่ องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศได้ ถ่ายทอดมาไม่ต่า
กว่า 5 ปี และประสานกับสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ต่างชาติก็สนใจเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง เพราะพิสจู น์แล้ วว่าเป็ นสิ่งที่ดี
และมีประโยชน์ ซึง่ แต่ละประเทศมีความต้ องการประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมือนกัน ขึ ้นอยู่กบั วิถีชีวิต
สภาพภูมิศาสตร์ ของแต่ละประเทศ โดยได้ ให้ ผ้ แู ทนจากประเทศเหล่านี ้ได้ มาดูงานในหลายระดับ ทังเจ้
้ าหน้ าที่
ปฏิบตั งิ าน เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายนโยบาย จนถึงระดับปลัดกระทรวง และรัฐมนตรี ประจากระทรวงต่าง ๆ
นอกจากนันอดิ
้ เทพ ภาณุพงศ์ เอกอัครราชทูตไทยประจากรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย ได้ กล่าวว่า
ต่างชาติสนใจเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากมาจากพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ที่ทรงห่วงใยราษฎร
ของพระองค์ และทราบสาเหตุที่รัฐบาลไทยนามาเป็ นนโยบาย ส่วนประเทศพัฒนาแล้ วก็ต้องการศึกษาเพื่อนาไป
ช่วยเหลือประเทศอื่น
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ กล่าวถึงผลสาเร็จอย่างหนึง่ ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์การสหประชาชาติ
คือ "สหประชาชาติเห็นด้ วยกับพระมหากษัตริย์ในเรื่ องนี ้ [เศรษฐกิจพอเพียง] โดยเริ่มใช้ มาตรวัดคุณภาพ
ชีวิตในการวัดความเจริญของแต่ ละประเทศ แทนอัตราผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ ซึ่งกล่ าวถึงแต่
ความเจริญทางเศรษฐกิจเท่ านัน้ "
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วาระทางการเมือง
หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 คณะผู้ยึดอานาจการปกครองอ้ างว่านโยบายของอดีตนายกรัฐมนตรี พัน
ตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ไม่เข้ ากับทฤษฎีนี ้[ และคาปรารถของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ระบุวา่ การส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็ นบทบาทมูลฐานอย่างหนึง่ ของรัฐ
การตอบรับ
ความเข้ าใจของประชาชนชาวไทย
ปัญหาหนึง่ ของการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ก็คือ ผู้นาไปใช้ อาจยังไม่ได้ ศกึ ษาหรื อไม่มีความรู้เพียงพอ
การเชิดชู
13 นักคิดระดับโลกเห็นด้ วยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีการนาเสนอบทความ บทสัมภาษณ์ตา่ ง ๆ เช่น
ศ.ดร. วูล์ฟกัง ซัคส์ นักวิชาการด้ านสิ่งแวดล้ อมคนสาคัญของเยอรมนี สนใจการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างมาก และมองว่าน่าจะเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับทุกชาติในเวลานี ้ ทังมี
้ แนวคิดผลักดันเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในเยอรมนี
ศ.ดร. อมาตยา เซน ศาสตราจารย์ชาวอินเดีย เจ้ าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี ค.ศ. 1998 มองว่า ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นการใช้ สิ่งต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดารงชีพ และใช้ โอกาสให้ พอเพียงกับชีวิตที่ดี ซึง่ ไม่ได้ หมายถึง
ความไม่ต้องการ แต่ต้องรู้จกั ใช้ ชีวิตให้ ดีพอ อย่าให้ ความสาคัญกับเรื่ องของรายได้ และความร่ ารวย แต่ให้ มองที่ คณ
ุ ค่า
ของชีวิตมนุษย์
จิกมี ทินเลย์ นายกรั ฐมนตรี แห่ งประเทศภูฏาน ให้ ทรรศนะว่า หากประเทศไทยกาหนดเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงให้
เป็ นวาระระดับชาติ และดาเนินตามแนวทางนี ้อย่างจริงจัง
"ผมว่ าประเทศไทยสามารถสร้ างโลกใบใหม่ จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้ างชีวิตที่ย่ งั ยืน และ
สุดท้ ายจะไม่ หยุดเพียงแค่ ในประเทศ แต่ จะเป็ นหลักการและแนวปฏิบัตขิ องโลก ซึ่งหากทาได้ สาเร็จ ไทยก็
คือผู้นา"
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ รับการเชิดชูเป็ นอย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ โดย นายโคฟี อันนัน ในฐานะ
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ ทลู เกล้ าฯ ถวายรางวัลความสาเร็จสูงสุดด้ านการพัฒนามนุษย์ แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และได้ มีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็ นปรัชญาที่มี
ประโยชน์ตอ่ ประเทศไทยและนานาประเทศ และสามารถเริ่มได้ จากการสร้ างภูมิค้ มุ กันในตนเอง สูห่ มูบ่ ้ าน และสู่
เศรษฐกิจในวงกว้ างขึ ้นในที่สดุ
และนาย Hakan Bjorkman รักษาการผู้อานวยการสานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในประเทศไทย
กล่าวเชิดชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังได้ ตระหนักถึงวิสยั ทัศน์และแนวคิดในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั และองค์การสหประชาชาติยงั ได้ สนับสนุนให้ ประเทศต่าง ๆ ที่เป็ นสมาชิก 166 ประเทศให้ ยดึ เป็ นแนวทางสู่
การพัฒนาประเทศแบบยัง่ ยืนการวิพากษ์
อย่างไรก็ตาม ศ. ดร. เควิน ฮิววิสัน อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยนอร์ ธแคโรไลนา แชพเพลฮิลล์ ได้ วิจารณ์
รายงานขององค์การสหประชาชาติโดยสานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่ยกย่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ว่า รายงานฉบับดังกล่าวไม่ได้ มีเนื ้อหาสนับสนุนว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น “ทางเลือกที่จาเป็ นมากสาหรับโลกที่กาลัง
ดาเนินไปในเส้ นทางที่ไม่ ย่ ังยืนอยู่ในขณะนี”้ เลย
และกล่าวว่าเนื ้อหาในรายงานแทบทังหมดเป็
้
นเพียงการเทิดพระเกียรติ และเป็ นเพียงเครื่ องมือในการโฆษณา
ชวนเชื่อภายในประเทศเท่านัน้
นอกจากนี ้ ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์อีกว่าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นรูปแบบที่ไม่มีความแตกต่างไปจาก "ความ
นิยมท้ องถิ่น" (Localism) เลย

ทฤษฎีใหม่
สวนที่จดั แสดง "แนวพระราชดาริทฤษฎีใหม่ " ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในงานราชพฤกษ์ 2549

เกษตรทฤษฎีใหม่ หรื อ ทฤษฎีใหม่
เกษตรทฤษฎีใหม่ หรื อ ทฤษฎีใหม่ เป็ นแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
เกี่ยวกับการจัดพื ้นที่ดนิ เพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยัง่ ยืน โดยมีแบ่งพื ้นที่เป็ นส่วน ๆ
ได้ แก่ พื ้นที่น ้า พื ้นที่ดนิ เพื่อเป็ นที่นาปลูกข้ าว พื ้นที่ดนิ สาหรับปลูกพืชไร่นานาพันธุ์ และที่สาหรับอยู่อาศัยและเลี ้ยงสัตว์
ในอัตราส่วน 3:3:3:1 เป็ นหลักการในการบริหารการจัดการที่ดนิ และน ้า เพื่อการเกษตรในที่ดนิ ขนาดเล็กให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี ้
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1 มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดนิ แปลงเล็ก ออกเป็ นสัดส่วนที่ชดั เจน เพื่อประโยชน์สงู สุดของเกษตรกร ซึง่ ไม่เคยมีใครคิด
มาก่อน
2 มีการคานวณโดยหลักวิชาการ เกี่ยวกับปริมาณน ้าที่จะกักเก็บให้ พอเพียง ต่อการเพาะปลูกได้ ตลอดปี
3 มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบ สาหรับเกษตรกรรายย่อย 3 ขันตอน
้
เพื่อให้ พอเพียงสาหรับเลี ้ยงตนเองและเพื่อเป็ น
รายได้
พืน้ ที่โครงการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
* โครงการพัฒนาพื ้นที่เกษตรน ้าฝน บ้ านแดนสามัคคี ตาบลคุ้มเก่า อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
* โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปักธงชัย หรื อ ทฤษฎีใหม่บ้านฉัตรมงคล ตาบลปั กธงชัยเหนือ อาเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา
* โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปากท่อ, โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชยั พัฒนา ตาบลวันดาว อาเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี
* โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่หนองหม้ อ ตาบลหนองหม้ อ อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
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