
พระราชประวัติรชักาลที่ 10  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ผู้ เรียบเรียงนายประสาร ธาราพรรค์ 

 

"ชายรักแม่ สุดหัวใจ" 

วันเฉลิม สมเด็จแม่ ได้แต่คิด ขอน้อมจิต ร ำลึกถึง คะนึงหำ 
พระคุณแม่ มำกล้น เหลือคณนำ  ลูกเกิดมำ โชคดี มีแม่งำม 
ไปเมืองไหน ถูกถำม ถึงนำมแม่  ว่ำสวยแท้ รำชินี แห่งสยำม 
ควีนสิริกิติ์ จ ำขึ้นใจ ในพระนำม  ชมว่ำงำม เพริศพริ้ง ยอดหญิงไทย 
แม่รักชำย ห่วงชำย ชำยก็รู้  ชำยจะสู้ สุดชีวำ อย่ำสงสัย 
จะท ำตัว ให้สม แม่วำงใจ   จะรักไทย กู้ศักดิ์ศรี จักรีวงศ์ 
จะรักหญิง ที่เขำ เข้ำใจแม่   จะแน่วแน่ พุทธศำสน์ ถือพระสงฆ์ 
กำรสวดมนต์ ไหว้พระ จะด ำรง  จะม่ันคง รักชำวไทย ไม่เสื่อมคลำย 
ขอถวำย สมเด็จแม่ เพียงแค่นี้  จงโชคดี มีสุข ทุกข์จำกหำย 
อย่ำคิดมำก ท ำพระทัย ให้สบำย  เรื่องลูกชำย แม่อย่ำเศร้ำ เขำรักดี 
ชำยขอกรำบ ลงที่ตัก พร้อมรักแท้  ชำยรักแม่ สุดหัวใจ ชำยไม่หนี 
ชำยจะเป็น ก ำลังใจ ป้องไพรี  มอบชีวี และเลือดเนื้อ เพ่ือแม่เอย 
 

…………………………………………………………. 
 

พระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

  



พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณ มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร กิติสิริ
สมบูรณอดุลยเดช สยำมินทรำธิเบศรำชวโรดม บรมนำถบพิตร พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  

พระนำมเดิมของพระองค์  “สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำวชิรำลงกรณ บรมจักรยำดิศรสันตติวงศ 
เทเวศรธ ำรง สุบริบำล อภิคุณูประกำรมหิตลำดุลเดช ภูมิพลนเรศวรำงกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวำงควัฒน์ บรมขัต
ติยรำชกุมำร”  ทรงเป็นพระรำชโอรสพระองค์เดียวในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิแบศร มหำภูมิพลอดุลย
เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  

 
 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96


พระราชสมภพ  
ทรงพระรำชสมภพ ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถำน พระรำชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2495 

เวลำ 17:45 น. เสด็จพระรำชสมภพ ตรงกับ วันจันทร์ ขึ้น 6 ค่ ำ เดือน 9 ปีมะโรง จัตวำศก อธิกวำร จุลศักรำช 
1314 นับเป็นปีที่ 7 แห่งกำรเสด็จขึ้นครองรำชย์ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 

 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 

พระนำม "วชิรำลงกรณ" นั้น สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ ทรงตั้งถวำย มำจำก 
"วชิรญำณะ" พระนำมฉำยำทั้งในพระองค์เองและในพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวขณะทรงผนวช 
ผนวกกับ "อลงกรณ์" จำกพระนำมเดิมในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำจุฬำลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว มีควำมหมำยว่ำ "ทรงเครื่องเพชรนิลจินดำ" หรืออำจแปลว่ำ "อสุนีบำต"ขณะเมื่อทรงพระรำชสมภพ
นั้น ประชำชนชำวไทยทั้งประเทศที่เฝ้ำรอคอยพระประสูติกำรต่ำงปลำบปลื้มปีติ ชื่นชมโสมนัส แซ่ซ้องในพระ
บุญญำธิกำร ดังที่ ศำสตรำจำรย์หม่อมรำชวงศ์สุมนชำติ สวัสดิกุล ได้บรรยำยถึงบรรยำกำศก่อนเวลำเสด็จพระ
รำชสมภพ ตรำบจนถึงนำทีอันเป็นมงคลฤกษ์ว่ำ “...วันนี้ ครึ้มฟ้ำครึ้มฝนตั้งแต่เช้ำ ฝนไม่ได้ตกมำนำน 
นำยแพทย์ผู้ถวำยกำรประสูติเข้ำประจ ำที่สักครู่ก็ประสูติพระรำชกุมำร เวลำ 17 นำฬิกำ กับ 45 นำที ในนำที
เดียวกันนั้นเอง ฝนที่แล้งมำตลอดฤดูก็เริ่มโปรยปรำยละอองลงมำ ดูคล้ำยๆ ฟ้ำก็รู้เห็นเป็นใจกับกำรประสูติ
ครั้งนี้ อำรำมดีใจสมประสงค์ของดวงใจทุกๆ ดวง นำยแพทย์ที่ถวำยกำรประสูติ ซึ่งพร้อมที่จะบอกแก่ที่ประชุม 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถำนว่ำ พระรำชโอรส หรือ พระรำชธิดำ กล่ำวออกมำด้วยเสียงอันตื่นเต้นกังวำนว่ำ ผู้ชำย 
แทนที่จะว่ำ พระรำชโอรส ฝนโปรยอยู่ตลอดเวลำ แตรสังข์ดุริยำงค์เริ่มประโคม ทหำรบรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบำรมีปืนใหญ่ทั้งบกและเรือยิงสะเทือนเลื่อนลั่น เสียงไชโยโห่ร้องก็ดังอยู่สนั่นหวั่นไหว สมใจประชำชนแล้ว

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7


...ดวงใจทุกดวงมีควำมสุข...” ในหนังสือ สี่เจ้ำฟ้ำ ฉบับเรียบเรียงใหม่โดย ลำวัณย์ โชตำมระ เล่ำว่ำ สยำม
มกุฎรำชกุมำร เป็นทูลกระหม่อมเจ้ำฟ้ำเพียงพระองค์เดียวที่ไม่มี ‘ชื่อเล่น’ เหมือนสมเด็จพระเชษฐภคินี
หรือพระขนิษฐำอีก 3 พระองค์ อำจเพรำะเป็น ‘ทูลกระหม่อมชำย’ เพียงพระองค์เดียว ค ำว่ำ ‘ชำย’ จึง
เป็นเสมือนชื่อที่ใช้แทนพระองค์ 

 

พระองค์มีพระเชษฐภคินี คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี และพระ
ขนิษฐภคินีสองพระองค์คือ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิริน
ธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี    และ
สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศณีสวำงควัฒน ขัตติยรำชนำรี 
พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5


พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้จัด
พระรำชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้น ณ พระที่นั่งอัมพรสถำน พระรำชวังดุสิต ในระหว่ำงวันที่ 14-15 
กันยำยน พ.ศ. 2495    โดยสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ทรงเป็นประธำนเจริญพระพุทธ
มนต์ในเย็นวันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2495 

 
เช้ำวันรุ่งขึ้น (15 กันยำยน) จึงมีพิธีสงฆ์และพิธีพรำหมณ์ในห้องพิธี เริ่มด้วยพอถึงพระฤกษ์ 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช ทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศำ ทรง
เจิม ทรงผูกด้ำยพระขวัญ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคำถำ พรำหมณ์ประกอบพิธีลอยกุ้ง ปลำทอง มะพร้ำวเงิน 
มะพร้ำวทองลงในพระขันสำคร แล้วพระสงฆ์ถวำยอดิเรก ถวำยพระพรลำ พระมหำรำชครูเชิญเสด็จขึ้นพระอู่
และเห่กล่อมเปิดศิวำลัยไกรลำศตำมประเพณีพิธีของพรำหมณ์ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิ
พลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตรทรงวำงพระรำชภัณฑ์ลงในพระอู่ตำมพระรำชประเพณีแล้ว พระมหำรำช
ครูเชิญสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำวชิรำลงกรณฯ ขึ้นพระอู่แล้ว พระบรมวงศำนุวงศ์และข้ำทูลละอองธุลี
พระบำทเวียนเทียนครบรอบตำมประเพณี สภำวัฒนธรรมแห่งชำติได้จัดขับไม้มโหรีขับกล่อมถวำยพระพรใน
วำระนี้ด้วย ในกำรนี้มีกำรถ่ำยทอดเสียงในพระรำชพิธีทำงวิทยุกระจำยเสียงไปทั่วประเทศ 

การศึกษา 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1


พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว   เมื่อทรง
เจริญวัยพระชนมำยุได้ 4 พรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้ทรง
เข้ำรับกำรศึกษำชั้นอนุบำลที่ 1 ณ โรงเรียนจิตรลดำ เมื่อเดือนกันยำยน พุทธศักรำช 2499 ขณะนั้นโรงเรียนนี้
ยังตั้งอยู่ ณ พระที่นั่งอุดร พระรำชวังดุสิต ต่อมำในปีพุทธศักรำช 2500 จึงย้ำยไปอยู่สวนจิตรลดำ พระรำชวัง
ดุสิต ได้ทรงศึกษำอยู่ในโรงเรียนจิตรลดำ จนถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ก่อนจะเสด็จไปทรงศึกษำต่อที่ประเทศ
อังกฤษ 

หนังสือ สี่เจ้ำฟ้ำ ฉบับเรียบเรียงใหม่โดย ลำวัณย์ โชตำมระ ได้เล่ำถึงเจ้ำชำยในช่วงวัยเยำว์ที่ศึกษำ
อยู่ในเมืองไทยว่ำ พระองค์เสด็จไปโรงเรียนตรงเวลำเสมอ เพรำะจะตื่นบรรทมแต่เช้ำ ประมำณ 7 นำฬิกำ 
เช้ำวันใดไม่ต้องท ำกำรบ้ำน เพรำะท ำเสร็จแล้วตั้งแต่ตอนเย็น ก็จะทรงมีเวลำเล่นได้นำน อำจจะทรง
จักรยำนรอบสระกลมใหญ่ หรือบำงครั้งก็เสด็จไปแวะเยี่ยมกรมรำชองครักษ์ และกองทหำรรักษำกำรณ์ 
เพ่ือทรงตรวจเรื่องกำรกินอยู่ แล้วก็เลยทรงเล่นหมำกฮอสด้วยจนเวลำประมำณ 8 นำฬิกำ จึงเสด็จขึ้นเพื่อ
สรงน้ ำ เสวย และเตรียมพระองค์เสด็จไปโรงเรียนจิตรลดำ ที่เริ่มเรียนตั้งแต่ 9 นำฬิกำ หยุดพักกลำงวัน 
และเริ่มเรียนในภำคบ่ำยอีกครั้งจนถึงเวลำ 15.55 นำฬิกำจำกบันทึกในหนังสือระบุว่ำ ทูลกระหม่อมฟ้ำ
ชำย มักจะท ำวิชำค ำนวณได้ดีกว่ำวิชำอ่ืน ซึ่งมักได้คะแนนเต็มเสมอ ด้ำนภำษำดีพอสมควร และวิชำที่โปรด
มำกอีกอย่ำงคือวำดเขียนและปั้นรูป 

 

 

 



เสด็จฯ ไปทรงศึกษำต่อในระดับประถมศึกษำที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัสเซกส์  และศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำท่ีโรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซทประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 จนถึง พ.ศ. 2513 

เมื่อทรงพระเจริญวัยขึ้น ก็ยิ่งมีพระอุปนิสัยสมกับเป็นผู้ชำย โปรดเล่นเครื่องยนต์กลไกต่ำงๆ อย่ำง
เด็กผู้ชำยทั้งหลำย เช่น รถยนต์ เครื่องบิน รถถัง เรือ และโปรดทอดพระเนตรหนังสือต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำร
ช่ำง กำรก่อสร้ำง และมีพระนิสัยใฝ่รู้ เมื่อทรงสงสัยสิ่งใดก็จะทรงตั้งปัญหำถำมด้วยควำมชื่นชอบเครื่องบิน
และรถถังในวัยเยำว์ จึงไม่น่ำแปลกใจ เมื่อเติบใหญ่เข้ำสู่วัยหนุ่ม ทูลกระหม่อมฟ้ำชำยจะทรงเลือกศึกษำต่อ
ด้ำนกำรทหำร  ทรงศึกษำต่อวิชำทหำรที่โรงเรียนคิงส์สกูล ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เสร็จแล้ว ทรง
กำรศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีสำขำอักษรศำสตร์ (ด้ำนกำรทหำร) จำกมหำวิทยำลัยนิวเซำท์เวลส์ ประเทศ
ออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 2519 

เมื่อนิวัติประเทศไทยทรงรับรำชกำรทหำรแล้วทรงศึกษำต่อทีโ่รงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก รุ่นที่ 46 เมื่อ 
พ.ศ. 2520 ทรงเข้ำศึกษำในสำขำวิชำนิติศำสตร์ รุ่นที่2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เมื่อ พ.ศ. 2525 ทรง
ส ำเร็จกำรศึกษำนิติศำสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และ พ.ศ. 2533 ทรงได้รับกำรศึกษำ ณ วิทยำลัย
ป้องกันรำชอำณำจักรแห่งสหรำชอำณำจักร 

 

 
เหรียญท่ีระลึกทรงจบการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

รุ่นที่ 46 เมื่อ พ.ศ. 2521 

ทรงตั้งปณิธานมุ่งม่ันศึกษาเพื่อชาติและประชาชน  

พระองค์มีพระรำชด ำรัสให้ค ำมั่นไว้ในงำนสโมสรสันนิบำต ซึ่งรัฐบำลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ที่
ทรงด ำรงพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร  เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2515 
ณ ท ำเนียบรัฐบำลว่ำ“ข้ำพเจ้ำทรำบตระหนักว่ำ ข้ำพเจ้ำมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อประเทศชำติอย่ำง
สูง และกำรปฏิบัติรำชกำรแผ่นดินนั ้น เป็นภำระส ำคัญใหญ่ยิ ่ง ที ่ต้องอำศัยทั ้งสติปัญญำและควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงพร้อมมูล“ข้ำพเจ้ำจะต้องเพียรพยำยำม ศึกษำและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีก อย่ำง
มำก เพื่อให้สำมำรถเหมำะสม กับหน้ำที่ ตำมที่ทุกคนมุ่งหวัง…“ในโอกำสอันพิเศษนี้ จึงใคร่ขอให้ท่ำน
ทั้งหลำยได้เป็นก ำลังใจสนับสนุนข้ำพเจ้ำ และได้ตั้งควำมปรำรถนำร่วมกันกับข้ำพเจ้ำที่จะมุ่งมั่นประกอบ
กรณียกิจ ด้วยควำมสำมัคคีพร้อมเพรียง และด้วยควำมสุจริตยุติธรรม เพื่อยังควำมเจริญมั่นคงและควำม
ร่มเย็นเป็นผำสุกให้บังเกิดแก่ชำติ ประเทศ และประชำชนยั่งยืน สืบไป…” 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81


สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมาร 
 

 
 

เมื่อพระองคม์ีพระชนมำยุครบ 20 พรรษำ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตรทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้มีกำรจัดพระรำชพิธีสถำปนำสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ 
เจ้ำฟ้ำวชิรำลงกรณฯ ขึ้นเป็นสยำมมกุฎรำชกุมำร เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2515 มีพระนำมตำมจำรึกใน
พระสุพรรณบัฏว่ำ "สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร สิริกิตยสมบูรณ
สวำงควัฒน์ วรขัตติยรำชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพรำชวิสุทธิ สยำมมกุฎรำชกุมำร" นับเป็น
สยำมมกุฎรำชกุมำรพระองค์ที่ 3 ของไทยนับเป็นกระบวนกำรสืบรำชสันตติวงศ์ที่ชัดเจนตำมกฎมณเฑียรบำล
ว่ำด้วยกำรสืบสันตติวงศ์ พ.ศ.2460 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://news.mthai.com/app/uploads/2016/10/2651-704x1024.jpg


ในมหำมงคลวำระหลังจำกพระรำชพิธีถือน้ ำพระพิพัฒน์สัตยำ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำม
มกุฎรำชกุมำร ทรงถวำยสัตย์ปฏิญำณซึ่งแสดงถึงน้ ำพระรำชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นจะบ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจเพ่ือ
ชำติบ้ำนเมืองและประชำชนชำวไทย เป็นที่ซำบซึ้งประทับใจพสกนิกรอย่ำงยิ่ง 

สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ได้ถวำยสัตย์ปฏิญำณในกำรพิธีถือน้ ำพิพัฒน์สัตยำ 
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม ซึ่งแสดงถึงน้ ำพระรำชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นจะบ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจ 
เ พ่ือชำติบ้ำนเมือง และประชำชนชำวไทย เป็นที่ซำบซึ้ งประทับใจพสกนิกรอย่ำงยิ่ ง ดังควำมว่ำ
“ข้ำพระพุทธเจ้ำขอพระรำชทำนกระท ำสัตย์ปฏิญำณสำบำนต่อประเทศชำติและประชำชนชำวไทยเฉพำะพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เฉพำะพระพุทธมหำมณีรัตนปฏิมำกรท่ำมกลำงสันนิบำตนี้ว่ำ  ข้ำพเจ้ำผู้เป็น สยำม
มกุฎรำชกุมำร จะรักษำเกียรติยศและอริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯพระรำชทำนไว้ด้วยชีวิต จะภักดี
ต่อชำติบ้ำนเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชำชน จะปฏิบัติภำระหน้ำที่ทุกอย่ำง โดยเต็มก ำลังสติปัญญำควำมสำมำรถ 
และโดยควำมเสียสละ เพ่ือควำมเจริญสงบสุขและควำมมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย จนตรำบเท่ำชีวิต
ร่ำงกำยจะหำไม่” 

 

ทรงผนวช 
 

          

          
 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มีพระทัย
ศรัทธำจะอุปสมบทในบวรพระพุทธศำสนำ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตรจึงโปรดเกล้ำฯ ให้ทรงผนวชในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2521 เวลำ 15.37 น. 
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำช (วำสน์ วำส
โน) เป็นพระอุปัชฌำย์ สมเด็จพระญำณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระกรรมวำจำจำรย์ และสมเด็จพระธีร

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5_(%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%BA%E0%B8%93%E0%B9%82%E0%B8%81)


ญำณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) ถวำยอนุสำสน์ ผนวชแล้วเสด็จฯ ไปท ำทัฬหีกรรม ณ พระอุโบสถพระพุทธรัตนส
ถำน เมื่อเวลำ 16.59 น. โดยมีสมเด็จพระสังฆรำช (วำสน์ วำสโน) เป็นพระอุปัชฌำย์ สมเด็จพระญำณสังวร 
(เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระกรรมวำจำจำรย์ เสร็จแล้วเสด็จฯ ไปประทับ ณ พระต ำหนักปั้นหย่ำ วัดบวรนิเวศ
รำชวรวิหำร พระมหำรัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก) เป็นพระอภิบำล  สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปรินำยก ทรงท ำหน้ำที่พระอำจำรย์ถวำยกำรอบรมพระธรรมวินัย ขณะที่พระภิกษุ
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฏรำชกุมำร เสด็จมำประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหำร รำชวรวิหำร 
กรุงเทพมหำนคร ในระหว่ำงวันที่ 6-20 พฤศจิกำยน พ.ศ.2521ผนวชอยู่ 15 วันจึงลำผนวช 

อภิเษกสมรสและพระราชโอรสพระราชธิดา 

 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  อภิเษก
สมรสทั้งหมดสี่ครั้ง 
ครั้งที ่1 อภิเษกสมรสกับ พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนำรีนำถ (พระนำมเดิม: 
หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยำกร)  ธิดำของหม่อมรำชวงศ์อดุลกิติ์ กับท่ำนผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยำกร ทรงมีพระรำช
โอรสธิดำ 2 พระองค์ 

1. พระรำชโอรส 1 พระองค ์ไม่มีพระนำม (ตกพระโลหิตเมื่อพระชันษำในพระอุทรได้สี่เดือน),   
2. พระรำชธิดำ 1 พระองค์  สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี (7 

ธันวำคม พ.ศ. 2521) 
ครั้งที่ 2 ท่ำนสุจำริณี วิวัชรวงศ์ (นำมเดิม: ยุวธิดำ ผลประเสริฐ)  ธิดำของธนิต กับเยำวลักษณ์ ผลประเสริฐ มี
พระโอรสธิดำ 5 พระองค์ 

1. ท่ำนจุฑำวัชร วิวัชรวงศ ์(29 สิงหำคม พ.ศ. 2522) 
2. ท่ำนวัชรเรศร วิวัชรวงศ ์(27 พฤษภำคม พ.ศ. 2524) 
3. ท่ำนจักรีวัชร วิวัชรวงศ ์(26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2526) 
4. ท่ำนวัชรวีร์ ววิัชรวงศ์ (14 มิถุนำยน พ.ศ. 2528) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%81_(%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%BA%E0%B8%93%E0%B9%82%E0%B8%81)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%B5_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%91%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C


5. สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำสิริวัณณวรี นำรีรัตนรำชกัญญำ (พระนำมเดิม: หม่อมเจ้ำบุษย์น้ ำ
เพชร มหิดล; 8 มกรำคม พ.ศ. 2530) 

ครั้งที่ 3 ท่ำนศรรีีรัศมิ์ สุวะดี  ธิดำของอภิรุจ กับวันทนีย์ สุวะดี 
มีพระรำชโอรส 1 พระองค ์สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำทีปังกรรัศมีโชติ มหำวชิโรตตมำงกูร 
สิริวิบูลยรำชกุมำร  (29 เมษำยน พ.ศ. 2548) 
 

 

 

 
ครั้งที่ 4 อภิเษกสมรสกับพลเอกหญิง สุทิดำ วชิรำลงกรณ์ ณ อยุธยำ และโปรดเกล้ำฯสถำปนำ พลเอกหญิง 
สุทิดำ วชิรำลงกรณ์ ณ อยุธยำ พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระรำชินีสุทิดำ ทรงด ำรงต ำแหน่งพระอิสริยยศ 
ฐำนันดรศักดิ์แห่งพระรำชวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4


  สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  ทรงพระรำชสมภพเมื่อวันที่ 3 
มิถุนำยน พ.ศ. 2521 ปัจจุบันมีพระชนมำยุ 40 พรรษำ ทรงมีพระนำมเดิมว่ำ สุทิดำ ติดใจ เป็นนำยทหำรบก
หญิง ทรงส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต จำกคณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ      
สมเด็จพระรำชินีสุทิดำ ทรงเคยด ำรงต ำแหน่งรองผู้บัญชำกำรหน่วยบัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรักษำ
พระองค์ , รำชองครักษ์เวรในพระองค์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ และพระบรมวงศำนุวงศ์หลำยพระองค์ , ผู้บังคับ
กำรโรงเรียนทหำรมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ , เสนำธิกำรหน่วยทหำรมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำ
พระองค์ , นำยทหำรปฏิบัติกำรพิเศษ ส ำนักงำนนำยทหำรปฏิบัติกำรพิเศษในสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ , 
รองผู้บัญชำกำรหน่วยบัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรักษำพระองค์ , รองสมุหรำชองครักษ์ เมื่อวันที่ 13 
ตุลำคม 2560 มีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ปฐม
จุลจอมเกล้ำ (ฝ่ำยใน) ให้แก่ พลเอกหญิง สุทิดำ วชิรำลงกรณ์ ณ อยุธยำ นับเป็นสตรีท่ำนแรกที่ ได้รับ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์นี้ในรัชกำลที่ 10 

ความสัมพันธ์ภายในพระราชวงศ์ 
ทรงห่วงใยดูแลเอาใจใส่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
พระราชบดิาโดยเสมอมา 
 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A


 พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงเป็น
พระรำชโอรสพระองค์เดียวใน พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง โดยมีเรื่องเล่ำถึงควำม
รักควำมอำทรของทั้งสำมพระองค ์อีกท้ังยังมีภำพแห่งควำมประทับใจตลอดช่วงระยะเวลำหลำยสิบปีที่ผ่ำนมำ
ในระหว่ำงเสด็จพระรำชด ำเนินไปประกอบพระรำชกรณียกิจ อย่ำงเมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ.2499 มี
กำรเผยแพร่พระบรมฉำยำลักษณ์ ในขณะวัยเยำว์  ทรงบังคม  ทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่ ในระหว่ำง
เสด็จฯไปทรงเปิดงำนกำชำด ประจ ำปี พ.ศ.2499 

 

        เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ.2555 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร ทรงโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯครั้งทรงอิสริยยศสมเด็จพระ
บรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำช
กรณียกิจแทนพระองค์ ทรงบ ำเพ็ญพระรำชกุศลถวำยผ้ำพระกฐิน โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค ณ วัด
อรุณรำชวรำรำม ขณะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เคลื่อนผ่ำนโรงพยำบำลศิริรำช ได้ทรง ประทับยืนถวำยควำม
เคำรพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ซึ่งประทับอยู่ทีโ่รงพยำบำลศิริรำช     

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96


       อีกหนึ่งภำพประทับที่มีกำรเผยแพร่ต่อเป็นจ ำนวนมำกที่สุดภำพหนึ่ง คือเมื่อครั้งที่พระรำชพิธีฉลองสิริ
รำชสมบัติครบ 60 ปี เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2549 ในระหว่ำงที่ทรงต้อนรับพระรำชอำคันตุกะในงำน
พระรำชทำนเลี้ยง โอกำสที่นำยจอร์จ ดับเบิล ยู บุช ประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ (ขณะนั้น) และภริยำ ได้
เดินทำงมำเยือนประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำร พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงดูแลฉลองพระองค์ถวำย 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิแบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร แบบอย่ำงของกำรดูแลซึ่ง
กันและกันของพ่อ-ลูก ในวันที่ทรงเจริญพระชนมมำยุมำกขึ้น เฉกเช่นเดียวกับเมื่อครั้งพระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ยังทรงพระเยำว์นั้น พระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงเป็นผู้จัดฉลองพระองค์ให้พระรำช
โอรสด้วยพระองค์เอง 

ทรงมีความรักมีพระทัยห่วงใย สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
“สมเด็จแม่” อย่างท่ีสุด 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9590000120258&imageid=4338628


 พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระองค์มี
พระทัยห่วงใยรักพระรำชมำรดำอย่ำงยิ่ง  ขอยกเหตุกำรณ์ที่แสดงถึงควำมรักควำมห่วงใยพระรำชมำรดำ อำทิ 
ครั้งพระองค์เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงพระรำชกรณียกิจกับ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  เป็นเรื่องเล่ำจำกข้ำรำชบริพำร หนึ่งในผู้ที่เคยเข้ำถวำยงำนในฐำนะช่ำงภำพ ที่
เคยติดตำมพระองค์ทั้งสอง ได้เผยแพร่ภำพผ่ำนเฟซบุ๊กชื่อ Napan Sevikul (ผู้ที่เคยเข้ำถวำยงำนในฐำนะ
ช่ำงภำพ) พร้อมด้วยเรื่องเล่ำ ว่ำ      “ตำมเสด็จมีสนุกบ้ำงไหม? ถ้ำ “มีควำมสุข” ละก็ ตอบเลย ว่ำทุกเวลำ
นำที แต่ถ้ำสนุก ซึ่งมักเป็นประสบกำรณ์ที่จดจ ำไม่มีวันลืม ก็มีอยู่บ้ำงเหมือนกัน เช่น บ่ำยวันหนึ่ง มีขบวน
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ ตำมหมำยว่ำเสด็จฯพระองค์เดียว โดยผู้ติดตำมขบวน ได้กำรบอกเล่ำแล้วว่ำ “เปียก” 
เพรำะ “จะเสด็จฯ ตรวจป่ำ” (มีพระรำชประสงค์ไปทอดพระเนตรพันธุ์ไม้แปลกๆ ในป่ำพรุ เช่น หมำกแดง 
หมำกช้ำงร้อง หลำวชะโอน เฉพำะอย่ำงยิ่งย่ำนลิเพำ)    เปียกก็คือเปียก ..เปียกอยู่บ่อยๆ จนเป็นเรื่องปกติของ
เมือง “ฝนแปด ..แดดสี่” อย่ำงนรำธิวำส (คิดเอง) แต่ “เปียก” วันนั้น ไม่เหมือนวันอ่ืน และ “เสด็จฯ ตรวจ
ป่ำ” ก็ไม่ใช่ป่ำเขำตันหยง หลังพระต ำหนัก แต่เป็น “ป่ำพรุ” ที่จนถึงวันนี้ ก็ไม่แน่ใจว่ำพรุไหน? แต่เส้นทำง มี
แต่กำรลุยน้ ำตั้งแต่ระดับเข่ำไปจนถึงระดับคอ ขบวนรถ แล่นไปถึงขอบพร ุก็ลงเดิน ย่ ำน้ ำ .. เสียงคุยกันแต่แรก
ก็ชักจะเงียบ เพรำะป่ำพรุนั้น เดินเข้ำไปก้ำวเดียว แสงก็มืดแล้ว ..?      เสียงตบยุง เสียงตีแมลง ดังขึ้นเป็น
ระยะๆ .. เช่นเดียวกับควำมลึกของน้ ำ ที่มีน้ ำใสก็แต่ผิวๆ ต่ ำลงไปศอกเดียวก็เป็นโคลนเหนียวหนึบที่เกิดจำก
กำรทับถมของใบไม้นับร้อย นับพันปี .. เสื้อผ้ำ เริ่มเปียก เสียงหัวเรำะ มีเป็นครั้งครำว เพรำะหลำยคน เริ่ม
สูญเสียรองเท้ำไปกับเลน ที่ชักขึ้นมำได้แต่เท้ำเปล่ำ ไปได้สักพัก ก็เปียกปอนกันถ้วนทั่วทุกคน ผู้ที่วำงแผนดีก็
อำจจะเปียกน้อยหน่อย เพรำะไต่เอำตำมต้นไม้ล้มที่มีเป็นระยะๆ..แต่ก็ไม่ค่อยรอดหรอก .. เพรำะบำงทีก็เห็น
ลื่นลงน้ ำไปทั้งตัว   เจ้ำนำย ก็เปียกเท่ำข้ำรำชบริพำรนั่นแหละ แต่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ รับสั่งอย่ำงภำคภูมิใจ
ว่ำ พระองค์ท่ำน เปียกน้อยกว่ำคนอ่ืนๆ เพรำะ “องครักษ์ประจ ำตัวฉัน ไม่ยอมให้ฉันเปียกเลย ..ตรงไหนน้ ำ
ลึกๆ ก็ยกฉันจนตัวลอยพ้นน้ ำเลย” (องครักษ์ประจ ำพระองค์ : ทรงหมำยถึง พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ที่โดยเสด็จพระรำชด ำเนินในวันนั้น)    3-4 
ชั่วโมงในป่ำพรุ เต็มไปด้วยเสียงย่ ำน้ ำ เสียงหำยใจหอบ (ของตัวเอง) และเสียงหัวเรำะดังขึ้นเป็น ระยะๆ เมื่อ
คนใดคนหนึ่งในคณะก้ำวพลำดลงไปในน้ ำที่กะควำมลึกไม่ได้ (เสียงหัวเรำะจะดังเป็นพิเศษ เมื่อมีใครจมน้ ำลง
ไปในระดับเกือบศีรษะ) ช่ำงภำพตำมเสด็จฯ เอำชีวิตรอดกลับมำได้ พร้อมกล้องแห้งๆ แต่เสื้อผ้ำสีน้ ำตำลที่ใส่
ไปวันนั้นหลำยเป็นสีด ำสนิทหมดทำงซัก” 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96


นอกจำกกำรประพฤติปฏิบัติตนของพระองค์ที่แสดงควำมรักควำมเอ้ืออำทรห่วงใยพระรำชมำรดำ
อย่ำงที่สุดแล้ว พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 10 พระองค์ยังพระรำชนิพนธ์ค ำประพันธ์อันเป็นบท
กลอนสุดซำบซึ้งสะท้อนให้เห็นถึงควำมรักที่ "ทูลกระหม่อมชำย (สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณฯ)" มี
ต่อ “สมเด็จแม่” อย่ำงล้นพ้น ทรงพระรำชนิพนธ์เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันที่ 12 สิงหำคม 
2515  ในระหว่ำงที่ทรงศึกษำวิชำกำรทหำร ณ โรงเรียนนำยร้อยดันทรูน เครือรัฐออสเตรเลีย  ขณะนั้น
พระองค์เจริญพระชนมำยุได้ 20 พรรษำ ซึ่งบทพระรำชนิพนธ์นี้ บทกลอนถวำยพระมำรดำ ที่ชื่อว่ำ 

 

"ชายรักแม่ สุดหัวใจ" 

วันเฉลิม สมเด็จแม่ ได้แต่คิด ขอน้อมจิต ร ำลึกถึง คะนึงหำ 
พระคุณแม่ มำกล้น เหลือคณนำ  ลูกเกิดมำ โชคดี มีแม่งำม 

ไปเมืองไหน ถูกถำม ถึงนำมแม่ ว่ำสวยแท้ รำชินี แห่งสยำม 
ควีนสิริกิติ์ จ ำขึ้นใจ ในพระนำม  ชมว่ำงำม เพริศพริ้ง ยอดหญิงไทย 

แม่รักชำย ห่วงชำย ชำยก็รู้ ชำยจะสู้ สุดชีวำ อย่ำสงสัย 
จะท ำตัว ให้สม แม่วำงใจ   จะรักไทย กู้ศักดิ์ศรี จักรีวงศ์ 

จะรักหญิง ที่เขำ เข้ำใจแม่  จะแน่วแน่ พุทธศำสน์ ถือพระสงฆ์ 
กำรสวดมนต์ ไหว้พระ จะด ำรง  จะม่ันคง รักชำวไทย ไม่เสื่อมคลำย 

ขอถวำย สมเด็จแม่ เพียงแค่นี้ จงโชคดี มีสุข ทุกข์จำกหำย 
อย่ำคิดมำก ท ำพระทัย ให้สบำย  เรื่องลูกชำย แม่อย่ำเศร้ำ เขำรักดี 

ชำยขอกรำบ ลงที่ตัก พร้อมรักแท้ ชำยรักแม่ สุดหัวใจ ชำยไม่หนี 
ชำยจะเป็น ก ำลังใจ ป้องไพรี  มอบชีวี และเลือดเนื้อ เพ่ือแม่เอย 

…………………………………………………………. 

ทรงเยี่ยมเยือนให้ความเคารพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าโดยเสมอมา 

 

http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9590000120258&imageid=4338627


 

         พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เคยรับสั่งถึง
กำรอภิบำลพระรำชนัดดำของสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  ดังนี้“..ไม่ได้แนะน ำอะไรเป็นพิเศษ 
เพรำะท่ำนไม่เคยรับสั่งถึงต ำแหน่ง ถึงลำภ ถึงยศ ท่ำนเพียงแต่ให้เป็นคนดี รับผิดชอบในหน้ำที่ ในต ำแหน่งของ
ตนและไม่ให้ท ำอะไรเป็นที่ขำยหน้ำหรือที่เสียอกเสียใจของพ่อแม่หรือบุพกำรีเสียใจ … ท่ำนไม่ได้สอนแบบ 
Formal (ทำงกำร) อะไร อยำกให้เป็นคนดี อยำกให้มีชีวิตที่ดี เพรำะว่ำไม่ว่ำเรำจะเป็นต ำแหน่งอะไร ถ้ำท ำตัว
ดี ปฏิบัติหน้ำที่ของเรำ เรำก็เจริญต่อไป..”       ต่อมำเมื่อวันที่ 6 มกรำคม พ.ศ.2516 สมเด็จพระบรมโอรสำธิ
รำช ฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ได้เข้ำเฝ้ำ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี เพ่ือ
ทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยดอกไม้ธูปเทียนแพ ในงำนพระรำชพิธีสถำปนำสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ ณ วัง
ส ร ะ ป ทุ ม ภ ำ ย ห ลั ง เ ส ร็ จ สิ้ น ง ำ น วั น พ ร ะ ร ำ ช พิ ธี ฯ  เ มื่ อ เ ดื อ น ธั น ว ำ ค ม  พ . ศ . 2515        
       ในช่วงที่ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ยังทรงมีพระชนม์ชีพ หลำยวำระ พระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้ตำมเสด็จพระรำชด ำเนินไปปฏิบัติ
พระรำชกรณียกิจหลำยต่อหลำยครั้งด้วย 

ทรงให้การเคารพเยี่ยมเยือนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ สมเด็จป้า 

 

http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9590000120258&imageid=4338629


              พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงให้ควำมเคำรพนับถือ สมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิ
วัฒนำฯ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ (สมเด็จป้ำ) โดยเสมอมำ อำทิ เมื่อปี พ.ศ.2550 ณ เสด็จพระรำช
ด ำเนินไปทรงสรงน้ ำสงกรำนต์ ศำลำทรงงำน วังเลอดิส  ถึงแม้ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสิ
นทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงด ำรงพระอิสริยยศที่สูงกว่ำ ในฐำนะสมเด็จพระยุพรำช แต่ก็
ได้ประทับกับพ้ืน ซึ่งเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงพระจริยวัตรอันงดงำมของพระองค์  ที่ทรงแสดงควำมเคำรพต่อ
พระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ในเวลำที่เข้ำเฝ้ำฯ เป็นกำรส่วนพระองค์อยู่เสมอ   

ทรงมีความรักผูกพันห่วงใยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯพระขนิษฐาเสมอมา 

 

 พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงมี
ควำมรักควำมเอ็นดูควำมผูกพันพระขณิษฐำ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำ
ฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำช
กุมำรี    อย่ำงที่สุด ซึ่งมีหลำยเหตุกำรณ์ มีกำรเผยแพร่พระฉำยำลักษณ์เมื่อครั้งทรงพระเยำว์ ที่ประทับใจตรำ
ตรึงใจผู้พบเห็น อำทิ พระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำวชิรำลงกรณฯ (พระอิสริยยศขณะนั้น) 
ทอดพระเนตร และทรงลูบพระพักตร์พระขนิษฐำ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำสิรินธรเทพรัตนสุดำฯ (พระ
อิสริยยศขณะนั้น) ด้วยควำมรักและทะนุถนอมยิ่ง ขณะบรรทมในพระอู่ 

                   
        

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5


              เมื่อทั้ง 2 พระองค์ทรงเจริญพระชันษำ ต่ำงทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจแบ่งเบำพระรำชภำระ 
ทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่ ในด้ำนต่ำงๆตลอด หลำยวำระก็มีพระบรมฉำยำลักษณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
สำยใยรักควำมผูกพันของ 2 เจ้ำฟ้ำ ผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชำวไทย 

 

        โดยเมื่อวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ.2556 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรม
โอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร  พร้อมด้วยพระขณิษฐำ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิย
ชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ เพ่ือร่วมพระรำชพิธีขึ้นครองรำชย์
ของสมเด็จพระรำชำธิบดีวิลเลม-อเล็กซำนเดอร์ แห่งเนเธอร์แลนด์        
        พระบรมฉำยำลักษณ์ท่ีทั้ง 2 พระองค์ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวญให้แก่ผู้มำเฝ้ำฯ รับเสด็จ ได้
ถูกขนำนนำมจำกสื่อมวลชนต่ำงประเทศว่ำ “Siam Smile” หรือ “ยิ้มสยำม” 

ทรงมีอัจฉริยภาพทางดนตรี และทรงขับร้องเพลง “ลาวดวงเดือน” ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ “สมเด็จแม่”  

 

 พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงมี
ควำมสำมำรถในกำรเล่นเครื่องดนตรีหลำยชนิด โดยทรงได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำร
ดนตรีจำกพระรำชบิดำ บ่อยครั้งจะทรงดนตรีร่วมกันเป็นกำรส่วนพระองค์ในพระรำชฐำนนั้นมีเป็นครั้งครำว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5


และหำกพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  จะทรงรับแขก
เป็นกำรส่วนพระองค์ท่ีพระต ำหนักเรือนต้นในบริเวณสวนจิตรลดำ 

 

 มีครั้งหนึ่งซึ่ง พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เสด็จลงเสวยตอนค่ ำ เป็นกำรเลี้ยง
ต้อนรับ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวฯ เสด็จ
กลับจำกกำรศึกษำท่ีประเทศออสเตรเลีย   มีกำรเล่นดนตรีไทยหน้ำพระที่นั่งถวำยโดยมีนักดนตรีอำทิ  สมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริ
กิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงซออู้ ครูยรรยง สีซอด้วง  สมเด็จพระนำง
เจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ก็มีพระรำชประสงค์ทรงฟังเพลง “ลำวดวงเดือน” ซึ่งเป็นเพลงที่ทรงโปรดมำกรับสั่ง
กับ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ว่ำ “ชำยร้อง
เพลงดำวดวงเดือนให้แม่ฟังหน่อย ร้องแบบที่แม่ชอบนะ แม่น้อยบรรเลงเพลงเข้ำ แล้วให้น้องเล็กฟ้อนด้วยนะ 
….”    

ทรงครองราชย ์

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9590000120258&imageid=4338626


เมื่อพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำรถบพิตร เสด็จ
สวรรคตในวันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2559 เป็นที่คำดหมำยว่ำพระองค์จะสืบรำชสมบัติต่อ ทั้งพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ก็ยืนยันว่ำ พระองค์จะทรงเป็นพระมหำกษัตริย์พระองค์ใหม่  แต่ทรงขอผ่อน
ผัน พลเอก เปรม  ติณสูลำนนท์ ประธำนองคมนตรี จึงเป็นผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์โดยต ำแหน่ง 

วันที่ 29 พ.ย. 59 เวลำ 11.19 น. ระหว่ำงกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ครั้งที่ 76/2559 เป็น
พิเศษ ณ รัฐสภำ นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) ประธำนกำรประชุมแจ้งว่ำ 
นำยกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร.0503/44549 มีเนื้อควำมโดยสรุปว่ำ พระมหำกษัตริย์ได้ทรง
แต่งตั้ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทำยำทไว้
ตำมกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 แล้ว ให้ประธำนรัฐสภำเรียกประชุมรัฐสภำเพ่ือ
ทรำบ และอัญเชิญองค์พระรัชทำยำท ขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์สืบไป จำกนั้นนำยพรเพชรในฐำนะ
ประธำนกำรประชุม ได้น ำสมำชิกทุกคนในรัฐสภำลุกขึ้น แล้วชวนเปล่งเสียง“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
และให้เฉลิมพระปรมำภิไธยว่ำ “สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร” อ่ำนว่ำ สม-
เด็ด-พระ-เจ้ำ-อยู่-หัว – มะ-หำ-วะ-ชิ-รำ-ลง-กอน-บอ-ดิน-ทระ-เทบ-พะ-ยะ-วะ-รำง-กูน พระปรมำภิไธย
ภำษำอังกฤษ ว่ำ “His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangku” 

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ.2559 สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร พระรำชทำนพระ
รำชวโรกำส ให้พล.อ.เปรม ติณสูลำนนท์ ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์, นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนสภำ
นิติบัญญัติแห่ งชำติปฏิบัติหน้ ำที่ประธำนรัฐสภำ  ประมุขฝ่ำยนิติบัญญัติพลเอกประยุทธ์   จันทร์
โอชำ นำยกรัฐมนตรี ประมุขฝ่ำยบริหำร และนำยวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธำนศำลฎีกำ ประมุขฝ่ำยตุลำกำร 
เข้ำเฝ้ำฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถำน พระรำชวังดุสิตโดยนำยพรเพชร วิชิตชลชัย ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติ กรำบบังคมทูลเชิญองค์รัชทำยำท เสด็จฯ ขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์ สืบรำชสันตติวงศ์ 
ควำมว่ำ  “ขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูลทรงทรำบ ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยพรเพชร วิชิต
ชลชัย ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ท ำหน้ำที่ประธำนรัฐสภำ ขอพระรำชทำนพระรำชวโรกำส กรำบบังคม
ทูลในนำมของปวงชนชำวไทยว่ำ โดยที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศร
รำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลำคม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2


พุทธศักรำช 2559 เวลำ 15 นำฬิกำ 52 นำที โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ฉบับชั่วครำว 
พุทธศักรำช 2557 มำตรำ 2 วรรค 2 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 
มำตรำ 23 วรรค 1 ได้บัญญัติเรื่องกำรสืบรำชสันตติวงศ์ ว่ำ ในกรณีที่รำชบัลลังก์หำกว่ำงลง และในกรณีที่
พระมหำกษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งทำยำทไว้ ตำมกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์ พระพุทธศักรำช 
2467 แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งประธำนรัฐสภำทรำบ และให้ประธำนรัฐสภำ เรียกประชุมรัฐสภำ เพ่ือ
รับทรำบ และให้ประธำนรัฐสภำอัญเชิญองค์รัชทำยำทขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์สืบไป และให้ประธำน
รัฐสภำประกำศให้ประชำชนทรำบ บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ประธำนสภำนิติบัญญัติทรำบ ซึ่งท ำหน้ำที่
ประธำนรัฐสภำตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทรำบเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน พุทธศักรำช 2559 ว่ำ 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช 
บรมนำถบพิตร ได้ทรงแต่งตั้ง สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำลงกรณ สยำมมกุฎรำชกุมำร เป็น
พระรัชทำยำทตำมกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์ พระพุทธศักรำช 2467 แล้ว ข้ำพระพุทธเจ้ำ
ได้ด ำเนินกำรเรียกประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เพ่ือรับทรำบ ในครำวประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ครั้งที่ 
76/2559 เป็นพิเเศษ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน พุทธศักรำช 2559 และสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ได้รับทรำบ
กำรแต่งตั้งพระรัชทำยำทแล้ว ข้ำพระพุทธเจ้ำประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ท ำหน้ำที่ประธำนรัฐสภำ ใน
นำมของปวงชนชำวไทย จึงขอพระรำชทำนอัญเชิญใต้ฝ่ำละอองพระบำท ขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์สืบ
รำชสันตติวงศ์สืบไป เพ่ือให้เป็นไปตำมบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์ พระ
พุทธศักรำช 2467 และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ฉบับชั่วครำว พุทธศักรำช 2557 มำตรำ 2 วรรค 2 
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 23 วรรค 1 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 
ตุลำคม พุทธศักรำช 2559 ควรมิควร แล้วแต่จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม ข้ำพระพุทธเจ้ำ 
นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ” 

 



ในกำรนี้ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำลงกรณ สยำมมกุฎรำชกุมำร มีพระรำชด ำรัส
ตอบรับกำรขึ้นทรงรำชย์ ควำมว่ำ “ตำมที่ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนรัฐสภำ ได้
กล่ำวในนำมของปวงชนชำวไทยเชิญข้ำพเจ้ำขึ้นครองรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์ ถ้ำเป็นไปตำมพระรำช
ประสงค์ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถบพิตร และเป็นไปตำมบทบัญญัติของ
กฎมณเฑียรบำลว่ำ ด้วยกำรสืบสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยนั้น ข้ำพเจ้ำขอตอบรับเพ่ือ
สนองพระรำชปณิธำน และเพ่ือประโยชน์ของประชำชนชำวไทยทั้งปวง” 

 

 

 

จำกนั้น สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 10 เสด็จฯ ไปประทับรำบ ณ พระสุจหนี่ หน้ำพระบรมฉำยำ
ลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ทรงกรำบถวำยบังคม ทรงเปิดกรวยกระทง
ดอกไม้ ธูปเทียนแพ ทรงกรำบรำบ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96


พระเกียรติยศ 

ธรรมเนียมพระยศของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

 

ธงประจ าพระอิสริยยศ 

 

 

ตราประจ าพระองค์ 



 

ธงประจ าพระองค์                    

 

 
 

พระราชลัญจกร 
 



 
 

วัดประจ ารัชกาลที่ 10 วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร(วัดทุ่งสาธิต) 
 

 
 

ต้นไม้ประจ าพระองค์  ตน้รวงผึ้ง 
 

ต้นไม้ประจ ำพระองค์ คือ ต้นรวงผึ้ง ซึ่งต้นรวงผึ้งมีลักษณะโดดเด่นคือ ดอกสีเหลือง เป็นสีซึ่งตรงกับ
วันพระรำชสมภพ นั่นคือวันจันทร์ที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2495 และมักผลิดอกในช่วงวันพระรำชสมภพพอดี 
เมื่อพระองค์ท่ำนได้เสด็จไปประกอบพระรำชกรณียกิจตำมสถำนที่ต่ำงๆ ก็ทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระรำชทำนไว้ 
เพ่ือให้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่ำนและเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่รำษฎร ในช่วงผลิดอกคือรำวเดือน กรกฎำคม – 
สิงหำคม จะออกดอกสีเหลืองเปล่งปลั่งบำนสะพรั่ง สร้ำงควำมสวยงำมและชื่นชมเป็นอย่ำงมำก 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBvZfMxfzhAhULpY8KHS0QAVwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tnews.co.th/contents/216377&psig=AOvVaw3aXtzv_fXnlowlvvOo93IX&ust=1556876087856676


พระราชอิสริยยศ 
 

สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำวชิรำลงกรณ  (28 กรกฎำคม พ.ศ. 2495 - 28 ธันวำคม พ.ศ. 2515) 
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำลงกรณ สยำมมกุฎรำชกุมำร (28 ธันวำคม พ.ศ. 2515 - 

1 ธันวำคม พ.ศ. 2559) 
  สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร (1 ธันวำคม พ.ศ. 2559 - 3 พฤษภำคม 

2562) 

 พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  (4 
พฤษภำคม 2562 – ปัจจุบัน) 

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 

พระองค์ทรงได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์จำก      พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิ 
เบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  

 เครื่องขัตติยรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหำจักรีบรมรำชวงศ์ฝ่ำย
หน้ำ (ม.จ.ก.) 

  เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นโบรำณมงคลนพรัตนรำชวรำภรณ์ (น.ร.) 

 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์จุลจอมเกล้ำ ชั้นปฐมจุลจอมเกล้ำวิเศษ (ป.จ.ว.) 

 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก ชั้นสูงสดุ มหำปรมำภรณ์
ช้ำงเผือก (ม.ป.ช.) 

 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสดุ มหำวชิรมงกุฎ(ม.ว.
ม.) 

  เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์ ชั้น 1 ปฐมดิเรก
คุณำภรณ์ (ป.ภ.) 

 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรำมกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ      

 เหรียญกล้ำหำญ 

 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 (ส.ช.1) 

  เหรียญรำชกำรชำยแดน (ช.ด.) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_the_Royal_House_of_Chakri_(Thailand)_ribbon.JPG
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_the_Nine_Gems.JPG
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_Chula_Chom_Klao_-_Special_Class_(Thailand)_ribbon.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_the_White_Elephant_-_Special_Class_(Thailand)_ribbon.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_the_Crown_of_Thailand_-_Special_Class_(Thailand)_ribbon.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_the_Direkgunabhorn_1st_class_(Thailand)_ribbon.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_Ramkeerati_(Thailand)_ribbon.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Bravery_Medal_(Thailand)_ribbon.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Freeman_Safeguarding_Medal_-_Class_1_(Thailand).png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Border_Service_Medal_(Thailand)_ribbon.png


  เหรียญจักรมำลำ (ร.จ.ม.) 

 เหรียญรัตนำภรณ์ รัชกำลที่ 9 ชั้น 1 (ภ.ป.ร.1) 

 เหรียญรำชรุจิ ทอง รัชกำลที่ 9 (ร.จ.ท.9) 

 เหรียญกำชำดสมนำคุณ ชั้นที่ 1 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ 
 

 มำเลเซีย 
พ.ศ. 
2543 

Order of the Defender of the 
Realm ชั้น Grand Commander  

 เยอรมนี 
พ.ศ. 
2527 

เครื่องอิสริยำภรณ์คุณธรรมแห่งสหพันธ์สำธำรณรัฐ
เยอรมนชีั้น Knight Grand Cross  

 เนปำล 
พ.ศ. 
2529 

Order of Ojaswi Rajanya ชั้น Member 
 

 สเปน 
พ.ศ. 
2530 

Royal and Distinguished Spanish Order of 
Charles III ชั้น Knight Grand Cross  

 บรูไน 
พ.ศ. 
2533 

Family Order of Brunei 2nd Class - Darjah 
Kerabat Seri Utama Yang Amat Dihormati - 
D.K. (Seri Utama) 

 

 ญี่ปุ่น 
พ.ศ. 
2534 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอก
เบญจมำศ ประเทศญี่ปุ่น  

 สหรำช
อำณำจักร 

พ.ศ. 
2539 

Royal Victorian Order ชั้น Honorary Dame 
Grand Cross  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Order_of_the_Defender_of_the_Realm&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Order_of_the_Defender_of_the_Realm&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Order_of_Ojaswi_Rajanya&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_and_Distinguished_Spanish_Order_of_Charles_III&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_and_Distinguished_Spanish_Order_of_Charles_III&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Victorian_Order&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Chakra_Mala_Medal_(Thailand)_ribbon.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:King_Rama_IX_Royal_Cypher_Medal_(Thailand)_ribbon.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:King_Rama_IX_Rajaruchi_Medal_(Thailand)_ribbon.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Red_Cross_Medal_of_Appreciation_(Thailand)_ribbon.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:MY_Darjah_Yang_Mulia_Pangkuan_Negara_(Defender_of_the_Realm)_-_SMN.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:GER_Bundesverdienstkreuz_9_Sond_des_Grosskreuzes.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Ord.Rajanya.Nepal-Ribbon.gif
https://en.wikipedia.org/wiki/File:ESP_Charles_III_Order_GC.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:BRU_Family_Order_of_Brunei_2nd_Class.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:JPN_Daikun'i_kikkasho_BAR.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Royal_Victorian_Order_UK_ribbon.png


 เดนมำร์ก 
พ.ศ. 
2544 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ช้ำง ชั้น อัศวิน 
 

 เนเธอร์แลนด์ 
พ.ศ.
2547 

Order of the Crown ชั้น Grand Cross 
 

 รัฐตรังกำน ู

 

Most Distinguished Family Order of 
Terengganu ชั้นที่สอง  

 
พระยศทหาร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กองทัพบกไทย, กองทัพเรือไทย, กองทัพอากาศไทย และกองอาสารักษาดินแดน 
ปีปฏิบัติหน้าที่ 

  พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน   พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน 

  พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน   พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน 
ชั้นยศ 

  พลเอก    พลเรือเอก 

  พลอำกำศเอก    นำยกองใหญ่ 

พระยศทางทหาร 
- พ.ศ. 2508 ร้อยตรี เหล่ำทหำรรำบ เรือตรี พรรคนำวิน เรืออำกำศตรี เหล่ำทหำรนักบินและ

นำยทหำรพิเศษประจ ำกรมทหำรรำบที่ 1 มหำดเล็กรักษำพระองค์ นำยทหำรพิเศษประจ ำกองทัพเรือ และ
นำยทหำรพิเศษประจ ำโรงเรียนนำยเรืออำกำศ 

- พ.ศ. 2514: ร้อยโท เรือโท และ เรืออำกำศโทพ.ศ. 2518: ร้อยเอก เรือเอก และ เรืออำกำศเอก 
และ นำยทหำรประจ ำกรมข่ำวทหำรบกกองทัพบก กระทรวงกลำโหม 

- พ.ศ. 2520: พันตรี นำวำตรี และ นำวำอำกำศตรี 
- พ.ศ. 2521: รองผู้บังคับกองพัน ทหำรมหำดเล็กรักษำพระองค์ กรมทหำรรำบที่ 1 มหำดเล็กรักษำ

พระองค์ 
- พ.ศ. 2523: พันโท นำวำโท และ นำวำอำกำศโท และ ผู้บังคับกองพัน กรมทหำรมหำดเล็กรักษำ

พระองค์ กรมทหำรรำบที่ 1 มหำดเล็กรักษำพระองค์ และ นำยทหำรพิเศษประจ ำกรมนักเรียนนำยเรือ รักษำ
พระองค์ กรมยุทธศึกษำ โรงเรียนนำยเรือ ประจ ำกองบังคับกำรกรมทหำรรำบที่ 3 รักษำพระองค์ กรมนำวิก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Order_of_the_Crown&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Most_Distinguished_Family_Order_of_Terengganu&action=edit&redlink=1
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โยธิน ประจ ำกรมนักเรียนนำยเรืออำกำศ รักษำพระองค์ กรมยุทธศึกษำ โรงเรียนนำยเรืออำกำศ และ ประจ ำ
กองพันทหำรอำกำศโยธินที่ 1 รักษำพระองค์พ.ศ. 2524: นำยทหำรพิเศษประจ ำกรมทหำรรำบที่ 11 รักษำ
พระองค์ 

- พ.ศ. 2525: นำยทหำรพิเศษประจ ำกรมนักเรียนนำยร้อยรักษำพระองค์ โรงเรียนนำยร้อยพระ
จุลจอมเกล้ำ และ นำยกองเอก กองอำสำรักษำดินแดน ส ำนักอ ำนวยกำรกองอำสำรักษำดินแดน 

- พ.ศ. 2526: พันเอก นำวำเอก และ นำวำอำกำศเอก 
- พ.ศ. 2527: ผู้บังคับกำร กรมทหำรมหำดเล็กรักษำพระองค์ 
- พ.ศ. 2529: ผู้บังคับกำรพิเศษ ประจ ำกรมรบพิเศษที่ 1 กองพลรบพิเศษท่ี 1 หน่วยบัญชำกำร

สงครำมพิเศษ 
- พ.ศ. 2530: พลตรี พลเรือตรี และ พลอำกำศตรี และผู้บังคับกำร กรมทหำรมหำดเล็กรำชวัลลภ

รักษำพระองค์ 
- พ.ศ. 2531: พลโท พลเรือโท และ พลอำกำศโท และผู้บัญชำกำร หน่วยบัญชำกำรทหำรมหำดเล็ก

รำชวัลลภ รักษำพระองค์ 
- พ.ศ. 2534: นำยทหำรพิเศษประจ ำกรมทหำรรำบที่ 2 รกัษำพระองค์ กรมทหำรรำบที่ 12 รักษำ

พระองค์ กรมทหำรำบที่ 21 รักษำพระองค์ กรมทหำรรำบที่ 31 รักษำพระองค์ กองพันทหำรม้ำที่ 4 รักษำ
พระองค์ กรมทหำรปืนใหญ่ที่ 1 รักษำพระองค์ และกองพันทหำรช่ำงที่ 1 รักษำพระองค์ 

- พ.ศ. 2535: พลเอก พลเรือเอก และ พลอำกำศเอก ผู้บัญชำกำร หน่วยบัญชำกำรถวำยควำม
ปลอดภัย ส ำนักผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด และ นำยกองใหญ่ กองอำสำรักษำดินแดน ส ำนักอ ำนวยกำรกองอำสำ
รักษำดินแดน 
- พ.ศ. 2547: นำยทหำรพิเศษประจ ำกองพันทหำรรำบที่ 3 กรมทหำรรำบที่ 1 มหำดเล็กรักษำพระองค์ 
- พ.ศ. 2548: นำยทหำรพิเศษประจ ำกรมทหำรช่ำงที่ 1 รักษำพระองค์ กองพันทหำรช่ำงที่ 2 รักษำพระองค์ 
และกองพันทหำรสื่อสำรที่ 1 รักษำพระองค์ 
 
พระอัจฉริยภาพด้านการบิน 
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_21_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_31_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 
- เดือนมกรำคม ถึงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2519 ทรงเข้ำรับกำรฝึกเพ่ิมเติม และศึกษำงำนด้ำนกำรทหำร 

ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ทรงเข้ำรับกำรฝึกหลักสูตรวิชำอำวุธพิเศษ กำรท ำลำยและยุทธวิธีรบนอกแบบ 
หลักสูตรต้นหนชั้นสูง หลักสูตรกำรลำดตระเวน และต้นหนชั้นสูง รวมทั้งหลักสูตรส่งทำงอำกำศ 

 

 
 
- พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2523 ทรงเข้ำรับกำรฝึกหลักสูตรกำรฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งำนทั่วไป แบบ ยู 

เอซ–1 เอซ ของบริษัท เบลล์ รวมชั่วโมงบิน 54.36 ชั่วโมง เดือนกุมภำพันธ์ ถึงเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2523 
ทรงเข้ำรับกำรฝึกตำมโครงกำรช่วยเหลือทำงทหำร กองทัพบกสหรัฐอเมริกำ รวม 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
อำวุธประจ ำกำยและเครื่องยิงลูกระเบิด หลักสูตรกำรปฏิบัติกำรพิเศษ หลักสูตรกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย 
หลักสูตรกำรสงครำมแบบกองโจร หลักสูตรกำรฝึกกำรด ำรงชีพ และหลักสูตรส่งทำงอำกำศ (ทำงบกและทำง
ทะเล) เดือนมิถุนำยน ถึงเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2523 ทรงเข้ำรับกำรฝึกหลักสูตรกำรฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งำน
ทั่วไป แบบ ยู เอซ–1 เอซ กับเฮลิคอปเตอร์ใช้งำนทั่วไป แบบ ยู เอซ–1 เอ็น ของบริษัทเบลล์ รวมชั่วโมงบิน 
259.560 ชั่วโมง 

- เดือนกันยำยน ถึงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2523 ทรงเข้ำรับกำรฝึกหลักสูตรกำรฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตี 
ติดอำวุธ แบบ ยู เอซ–1 เอซ ของบริษัทเบลล์ จำกกองทัพไทย รวมชั่วโมงบิน 54.50 ชั่วโมง 

- เดือนธันวำคม พ.ศ. 2523ถึง พ.ศ. 2524 ทรงเข้ำรับกำรฝึกหลักสูตรกำรฝึกบินเครื่องบินปีกติดล ำตัว 
แบบ Sial–Marchetti SF 120 MT รวมชั่วโมงบิน 172.20 ชั่วโมง 

- เดือนมีนำคม ถึงเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2524 ทรงเข้ำรับกำรฝึกหลักสูตรกำรฝึกบินเครื่องบินปีกติด
ล ำตัว แบบ Cessna T–37 รวมชั่วโมงบิน 240 ชั่วโมง 

- เดือนตุลำคม ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2524 เสด็จพระรำชด ำเนินไปทอดพระเนตรกิจกำรทำงทหำร
และต ำรวจ ณ สหรำชอำณำจักร รำชอำรำจักรเบลเยียม รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ สหพันธ์สำธำรณรัฐ
เยอรมนี สำธำรณรัฐฝรั่งเศส และเครือรัฐออสเตรเลีย 

- เดือนตุลำคม พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2526 ทรงเข้ำรับกำรฝึกหลักสูตรกำรฝึกบินเปลี่ยนเป็นเครื่องบิน
ขับไล่ แบบ เอฟ–5 (พิเศษ) รุ่นที่ 83 (พุทธศักรำช 2526) เอ ที ดับเบิลยู และหลักสูตรเครื่องบินขับไล่ชั้นสูง 
รุ่นที่ 83 (พุทธศักรำช 2526) เอ วี ดับเบิลยู ณ ฐำนทัพอำกำศวิลเลียมส์ รัฐอริโซนำ สหรฐัอเมริกำ รวนชั่วโมง
บิน 2,000 ชั่วโมง 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88


 
- พ.ศ. 2532 ทรงผ่ำนกำรฝึกบินด้วยเครื่องบินใบพัด แบบมำร์คเคตตี้ของฝูงขั้นปลำย โรงเรียนกำร

บิน กองทัพอำกำศ และกำรฝึกบิน ด้วยเครื่องบินไอพ่น แบบ ที 33 และหลักสูตรนักบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะ
สูงกับเครื่องบิน ขับไล่ แบบ เอฟ 5 อี/เอฟ ของกองบิน 1 ฝูงบิน 102 โดยทรงท ำชั่วโมงบิน 200 ชั่วโมง ใน
เบื้องต้น และทรงท ำชั่วโมงบินสูงสุด 1,000 ชั่วโมง และทรงเข้ำร่วมกำรแข่งขันกำรใช้อำวุธทำงอำกำศประจ ำปี 
ซึ่งทรงท ำคะแนนได้สูงตำมกติกำ กองทัพอำกำศได้ทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเครื่องหมำยควำมสำมำรถใน
กำรใช้อำวุธทำงอำกำศชั้นที่ 1 ประเภทอำวุธระเบิดสี่ดำว อำวุธจรวดสี่ดำว และอำวุธปืนสี่ดำว ในศกเดียวกัน 

 

 
 
- เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2547 ทรงเข้ำรับกำรฝึกหลักสูตรกำรในฐำนะนักบินโบอ้ิง 737–400 จำก

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน), และทรงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกกำรขนส่งทำงอำกำศ กับทรงได้รับ
ใบอนุญำตนักบินพำณิชย์เอก- เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2548 ทรงเข้ำรับกำรฝึกหลักสูตรกัปตัน จำกบริษัท กำร
บินไทย จ ำกัด และทรงรับกำรทูลเกล้ำทูลกระหม่อม ถวำยต ำแหน่งนักบินที่ 1 ใน พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ ทรงปฏิบัติ
หน้ำที่นักบินที่ 1 อย่ำงดีเยี่ยมสม่ ำเสมอ รวมชั่วโมงบิน 3,000 ชั่วโมง 

- เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2552 กรมกำรขนส่งทำงอำกำศได้ทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยใบรับรองใน
ต ำแหน่งครูฝึกภำคอำกำศกับต ำแหน่งครูฝึกเครื่องช่วยฝึกบิน ส ำหรับเครื่องบินโบอิง 737–400 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)


ด้านการทหาร 
 

 
 

  พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อครั้งยัง
อิสรยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช สยำมมกุฎรำชกุมำร ทรงสนพระรำชหฤทัยในวิทยำกำรด้ำน
กำรทหำร มำตั้งแต่ยังทรงพระเยำว์ นอกจำกทรงรับกำรศึกษำทำงด้ำนกำรทหำรจำกประเทศออสเตรเลียแล้ว 
ยังทรงพระวิริยะอุตสำหะในกำรเพ่ิมพูนควำมรู้และพระประสบกำรณ์อยู่ตลอดเวลำ อีกทั้งยังเสด็จพระรำช
ด ำเนินไปเยี่ยมที่ตั้งกองทหำรหน่วยต่ำง ๆ อยู่เสมอ อย่ำงยิ่ง 

  หลังจำกพระองค์ ทรงส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนกำรทหำรจำกประเทศออสเตรเลีย รวมถึงทรงเข้ำรับกำร
ฝึกหลักสูตรอ่ืนๆ แล้ว สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ยังได้ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ
โดยทรงเข้ำร่วมปฏิบัติกำรรบในกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยในภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ เนื่องจำกประเทศไทยได้เกิดปัญหำกำรก่อควำมสงบของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำรก่อ
ควำมไม่สงบได้ท ำให้มีผู้เสียชีวิตและบำดเจ็บเป็นจ ำนวนมำก สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำลง
กรณ สยำมมกุฎรำชกุมำร” ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมให้ก ำลังใจแก่ต ำรวจ ทหำร และเจ้ำหน้ำที่ อส. บริเวณพ้ืนที่
อันตรำย นอกจำกนี้ยังได้ทรงร่วมรบเคียงบ่ำเคียงไหล่กับทหำรหำญแนวหน้ำ 

ปฏิบัติการ ณ บ้านหมากแข้ง 

  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2519 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำม
มกุฎรำชกุมำร เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงเยี่ยมต ำรวจ ทหำรและรำษฎรในพ้ืนที่ ณ ฐำนปฏิบัติกำรบ้ำนหมำก
แข้ง อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลยหลังจำกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ส่งก ำลังเข้ำโจมตีฐำนปฏิบัติกำร
ของต ำรวจหน่วยปฏิบัติกำรพิเศษ ท ำให้มีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเสียชีวิต และได้บำดเจ็บสำหัสอีกจ ำนวนหนึ่ง 

  เมื่อปลำยเดือนตุลำคม พ.ศ. 2519 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ปะทะยิงสู้รบเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจ เป็นเหตุให้เครื่องบินตก 1 ล ำ ในวันที่ 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2519 หลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวไม่
นำน ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช สยำมมกุฎรำชกุมำร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ ทรงเยี่ยมเพ่ือ
สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรสู้รบ ทรงออกบัญชำกำรรบที่แนวหน้ำด้วยพระองค์เอง กำรเสด็จฯ เยี่ยมดังกล่ำว
ได้สร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับชำวบ้ำนและบรรดำทหำรขณะนั้นเป็นอย่ำงมำก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


  ขณะที่ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์เพ่ือไปยังแนวหน้ำ ได้มีกำรยิง
ถล่มจำกพรรคคอมมิวนิสต์ฯ ท ำให้เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไม่สำมำรถลงจอดได้ เหตุกำรณ์ในวันดังกล่ำว
ชำวบ้ำนในพ้ืนที่เล่ำว่ำ พระองค์ทรงกระโดดลงมำจำกเฮลิคอปเตอร์ ควำมสูงประมำณ 12 เมตร แล้ววิ่งหลบ
ฝ่ำกระสุนที่ปลิวว่อนไปมำอย่ำงกล้ำหำญ จำกนั้นพระองค์จึงทรงวิเครำะห์และวำงแผนกำรรบให้กับทหำรใน
พ้ืนที่ ออกลำดตระเวน อยู่ยำมเช่นเดียวกับทหำรคนอื่น ๆ 

  พระองค์ได้ประทับแรมที่ฐำนปฏิบัติกำรบ้ำนหมำกแข้งเป็นเวลำ 1 คืนจึงเสด็จฯ กลับ และได้เสด็จฯ 
มำเยี่ยมเยือนอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2519 ต่อมำพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยประกำศ
ยอมแพ้ สงครำมสู้รบจึงสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2525 

  จำกกำรที่ได้ทรงศึกษำด้ำนวิชำทหำรมำนำน ทรงมีควำมรู้เชี่ยวชำญอย่ำงมำก และได้พระรำชทำน
ควำมรู้เหล่ำนั้นให้แก่ทหำร 3 เหล่ำทัพ ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่ำงแก่นำยทหำร เอำพระทัยใส่ในควำม
เป็นอยู่ทุกข์สุขของทหำรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำอย่ำงทั่วถึง รวมทั้งพระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็น
ทุนกำรศึกษำแก่บุตรของทหำร สิ่งเหล่ำนี้ล้วนก่อให้เกิดควำมเทิดทูนและควำมจงรักภักดีแก่เหล่ำทหำรเป็น
อย่ำงยิ่ง 
พระราชกรณียกิจ 
ด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข 

 

 

      



พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หั ว  ทรง
ตระหนักว่ำสุขภำพพลำนำมัยอันดีของประชำชนเป็นปัจจัยส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์ทรัพยำกรบุคคล  จึงทรง
สนพระรำชหฤทัยในกำรประกอบพระรำชกณียกิจ ในด้ำนกำรแพทย์ และกำรสำธำรณสุข พระองค์ โปรดให้
สร้ำงโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชขึ้น เพ่ือให้กำรรักษำพยำบำลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดำร พระองค์ทรงเป็น
องค์นำยกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช พระองค์มีพระรำชปณิธำนให้เอำใจใส่
รักษำพยำบำลพสกนิกรของพระองค์ให้ปลอดภัยจำกควำมเจ็บไข้โดยทั่วหน้ำเสมอกัน ทรงตระหนักว่ำ สุขภำพ
พลำนำมัยอันดีของประชำชนเป็นปัจจัยส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์ทรัพยำกรบุคคลอันมีคุณภำพไว้เป็นพลังใน
กำรพัฒนำประเทศ จึงทรงสนพระรำชหฤทัยในกำรประกอบพระรำชกรณียกิจด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข เช่น เมื่อรัฐบำลได้น้อมเกล้ำฯถวำยโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช เนื่องในพระรำชพิธีอภิเษก
สมรสจ ำนวน 21 แห่ง ทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ พระองค์ก็ได้ทรงพระอุตสำหะเสด็จพระรำชด ำเนินไปทรง
เยี่ยมโรงพยำบำลสม่ ำเสมอ พระรำชทำนพระรำชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์กำรแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัยเพ่ือสำมำรถให้บริกำรที่ดีแก่ประชำชนและเมื่อ พ.ศ. 2537 ทรงรับเป็นประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำร
จัดสร้ำงอำคำรศูนย์โรคหัวใจ สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ เป็นต้น 

ดา้นการศึกษา 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อครั้งยัง
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร  พระองค์พระรำชทำนพระรำชำนุญำตให้ใช้อำคำรของ
กรมทหำรมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบำลชื่อว่ำ โรงเรียนอนุบำลทหำร
มหำดเล็กรำชวัลลภ โดยในระยะแรกได้จัดกำรเรียนกำรสอนเฉพำะชั้นอนุบำล ต่อมำ โรงเรียนได้ย้ำยไปที่
จังหวัดนนทบุรี และได้รับพระรำชทำนชื่อใหม่ว่ำ โรงเรียนอนุรำชประสิทธิ์ 
 

         

 
 

โรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C


 นอกจำกนี้ ทรงทรำบดีว่ำเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรยังด้อยโอกำสในกำรศึกษำ ทรงพระรำชทำนพระ
รำชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเป็นค่ำก่อสร้ำงโรงเรียนมัธยมศึกษำที่ตั้งอยู่ในชนบทห่ำงไกลคมนำคมไม่
สะดวก กระทรวงศึกษำธิกำร (ประเทศไทย)ได้สนองพระรำชประสงค์ด้วยกำรน้อมเกล้ำฯ ถวำยโรงเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษำจ ำนวน 6 โรงเรียน เป็นโรงเรียนในพระรำชูปถัมภ์ ได้แก่ (1) โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 
อ ำเภอปลำปำก จังหวัดนครพนม (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 1 นครพนม), (2) 
โรงเรียนมัธยมจุฑำวัชร อ ำเภอลำนกระลือ จังหวัดก ำแพงเพชร (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมพัชรกิติ
ยำภำ 2 ก ำแพงเพชร), (3) โรงเรียนมัธยมวัชเรศร อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 3 สุรำษฎร์ธำนี), (4) โรงเรียนมัธยมจักรีวัชร อ ำเภอรัตนภูมิ จังหวัด
สงขลำ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลำ), (5) โรงเรียนมัธยมวัชรวีร์ อ ำเภอท่ำตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรำ) และ (6) โรงเรียนมัธยมบุษย์
น้ ำเพชร อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธำนี) 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสำธิ
รำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงเยี่ยมเยำวชนในต ำบลต่ำง ๆ ทรงสนับสนุนกำรจัดตั้ง
ศูนย์เยำวชนต ำบล รวมทั้งได้ทรงเป็นประธำนงำนวันเยำวชนแห่งชำติ วันที่ 20 กันยำยน ของทุกปี และทรง
เป็นประธำนในพิธีปฏิญำณตนและสวนสนำมของลูกเสือและเนตรนำรี และสมำชิกผู้ท ำประโยชน์ 
ทั้งนีพ้ระองค์ได้ทรงอุปกำระเด็กก ำพร้ำ คือ จักรกฤษณ์ และอนุเดช ชูศรี ที่ครอบครัวเสียชีวิตจำกภูเขำถล่ม
เมื่อ พ.ศ. 2554 รวมทั้งครอบครัวของบูรฮำน และบุศรินทร์ หร่ำยมณี ซึ่งบิดำถูกลอบสังหำรจำกเหตุควำมไม่
สงบในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยจะทรงอุปกำระจนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือจนกว่ำจะมี
อำชีพสำมำรถเลี้ยงครอบครัวได้ เป็นต้น 
 

 
 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เมื่อครั้ง
อิสรยยศสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร มีพระรำชด ำริให้ด ำเนินโครงกำรทุนกำรศึกษำ
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 ด้วยพระรำชปณิธำนที่มุ่งสร้ำงควำมรู้ 
สร้ำงโอกำสแก่เยำวชนไทยที่มีฐำนะยำกจน ยำกล ำบำก แต่ประพฤติดี มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำ ให้ได้รับ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2_%E0%B9%91_%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2_%E0%B9%92_%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2_%E0%B9%92_%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2_3_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%92_%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%93_%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%91_%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5


โอกำสทำงกำรศึกษำที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จนส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี  
ตำมควำมสำมำรถของแต่ละคน เป็นกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพแก่เยำวชนไทย 

ต่อมำใน พ.ศ. 2553 มีพระรำชด ำริให้จัดตั้ง มูลนิธิทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิ
รำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.) ขึ้น โดยทรงเป็นองค์ประธำนกรรมกำร และทรงให้น ำโครงกำร
ทุนกำรศึกษำสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร มำอยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของมูลนิธิฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป ปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระรำชทำนฯ ในโครงกำรทั้งสิ้นจ ำนวน 9 
รุ่น เพ่ือให้เยำวชนใช้ควำมรู้ประกอบอำชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้เมื่อจบกำรศึกษำ ได้เสด็จพระรำชด ำเนิน
ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนในพระบรมรำชำนุเครำะห์ ทรงติดตำมผลกำรศึกษำ และโปรดเกล้ำฯให้พระเจ้ำหลำนเธอ 
พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ      และหม่อมเจ้ำสิริวัณวรี พระรำชธิดำทั้งสองพระองค์ทรงร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียนต่ำงๆ เสมอทั้งนี้ด้วยน้ ำพระหฤทัยที่ทรงพระเมตตำห่วงใยเยำวชนผู้ด้อยโอกำส 

 

     
ในด้ำนอุดมศึกษำ พระองค์ได้ทรงพระกรุณำเสด็จพระรำชด ำเนินแทนพระองค์ไปพระรำชทำน

ปริญญำบัตรแก่บัณฑิตของมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ปีละเป็นจ ำนวนมำกทุกปี 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหำคม พ.ศ. 260 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) จัดงำนแจกรำงวัล “เซเว่นบุ๊
คอวอร์ด” มีศำสตรำจำรย์นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธำน  ก่อนแจกรำงวัล คุณหมอเกษมได้อัญเชิญ
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัววชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ซึ่งคุณ
หมอเกษมได้บันทึกไว้มำเสนอในที่ประชุม  เป็นพระบรมรำโชบำยที่ครูทุกคนควรทรำบและน้อมน ำมำปฏิบัติ  
จึงขอน ำมำเผยแพร่ให้ครูทั้งหลำยได้ทรำบดังนี้ 

“กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง ข้อนี้มีค ำขยำยว่ำ 
ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มีต่อชำติบ้ำนเมือง  ยึดมั่นในศำสนำ  มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์  และมีควำม
เอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  ข้อนี้มีค ำขยำยว่ำ ให้รู้จักแยกแยะ
สิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี  เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงำม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพ่ือสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง มี
งำนท ำ มีอำชีพ ข้อนี้มีค ำขยำยว่ำ  ต้องให้เด็กรักงำน สู้งำน  ท ำงำนจนส ำเร็จ  อบรมให้เรียนรู้กำรท ำงำน  ให้
สำมำรถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีค ำขยำยว่ำ  กำรเป็นพลเมืองดีเป็นหน้ำที่ของทุก
คน  สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสท ำหน้ำที่พลเมืองดี  กำรเป็นพลเมืองดี
หมำยถึงกำรมีน้ ำใจ  มีควำมเอ้ืออำทร  ต้องท ำงำนอำสำสมัคร  งำนบ ำเพ็ญประโยชน์  เห็นอะไรที่จะท ำเพ่ือ
บ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” 



 ด้านการพระศาสนา  
 

 
 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้ทรงแสดง
พระองค์เป็นพุทธมำมกะที่วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม เมื่อวันที่ 3 มกรำคม พ.ศ. 2509 ก่อนเสด็จพระรำช
ด ำเนินไปทรงศึกษำต่อที่ประเทศอังกฤษ   อีกทั้ ง เมื่อครั้ งยั ง เป็นสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำม
มกุฎรำชกุมำร ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจแทนพระพระรำชบิดำ ทรงประเคนผ้ำไตร ประกำศนียบัตร และ
พัดยศ ในกำรตั้งภิกษุและสำมเณรเปรียญ เนื่องในกำรพระรำชพิธีทรงบ ำเพ็ญพระรำชกุศลวิสำขบูชำ ณ พระ
อุโบสถวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม ในพระบรมมหำรำชวัง พ.ศ. 2551 พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี
ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อครั้งอิสรยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ ทรง
แสดงพระองค์เป็นพุทธมำมกะทีว่ัดพระศรีรัตนศำสดำรำม เมื่อวันที่ 3 มกรำคม พ.ศ. 2509 ก่อนเสด็จพระรำช
ด ำเนินไปทรงศึกษำต่อที่ประเทศอังกฤษ นอกจำกนี้ มีพระรำชศรัทธำออกบวชในพระพุทธศำสนำ โดย
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิ เบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  โปรดให้จัดกำรพระรำช
พิธีผนวช ณ พัทธสีมำวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม ในวันที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2521 โดยมีสมเด็จพระอริยวง
ศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำช (วำสน์ วำสโน) เป็นพระอุปัชฌำย์ สมเด็จพระญำณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒ
โน) เป็นพระกรรมวำจำจำรย์ สมเด็จพระธีรญำณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) ถวำยอนุสำสน์ได้รับถวำยพระสมณนำมว่ำ 
"วชิรำลงฺกรโณ" และได้ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหำร ตลอดจนทรงลำสิกขำในวันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2521 นอกจำกนั้น ยังเสด็จพระรำชด ำเนินแทนพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตรไปปฏิบัติพระรำชกิจทำงพระพุทธศำสนำอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะเมื่อครั้งยังเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร เช่น เสด็จพระรำชด ำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่อง
ทรงพระพุทธมหำมณีรัตนปฏิมำกร ณ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม ตำมฤดูกำล เสด็จพระรำชด ำเนินแทน
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชไปทรงบ ำเพ็ญพระรำชกุศลในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
เช่นวันวิสำขบูชำ วันอำสำฬหบูชำ วันเข้ำพรรษำ และกำรถวำยผ้ำพระกฐินหลวงตำมวัดต่ำง ๆ เป็นต้น 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ทรง
บ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจด้ำนศำสนำหลังจำกเสด็จขึ้นทรงรำชย์แล้ว คือ ทรงบ ำเพ็ญพระรำชกุศลทักษิณำ
นุปทำน เนื่องในวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ทรงพระรำชอนุสรณ์ค ำนึงถึงสมเด็จ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5_(%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%BA%E0%B8%93%E0%B9%82%E0%B8%81)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AB%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94


พระบรมชนกนำถ และโปรดเกล้ำฯ สถำปนำอิสริยยศ และเลื่อนอิสริยฐำนันดรพระสงฆ์ที่ด ำรงอยู่ในสมณคุณ 
และมีอุปกำระยิ่งแก่กำรพระศำสนำดังกล่ำวสูงขึ้น เพ่ือจักได้บริหำรพระศำสนำให้เจริญรุ่งเรืองสถำพร ตำม
โบรำณรำชประเพณ ี
 

 
 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ทรง
สถำปนำสมเด็จพระมหำมุนีวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆรำชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 12 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม โดยได้เสด็จพระรำชด ำเนินไปประกอบพระรำชพิธี
สถำปนำสมเด็จพระสังฆรำชด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 หลำยครั้งได้เสด็จพระรำช
ด ำเนินไปทรงเยี่ยมและมีพระรำชปฏิสันถำรพระภิกษุชั้นผู้ใหญ่ อำทิ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ.2526 โดย
เสด็จไปเยี่ยมอำกำรอำพำธหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้ำว จ.เชียงใหม่  

 

นอกจำกนั้นพระองค์ยังให้กำรสนับสนุนกิจกรรมของศำสนำอ่ืนอำทิศำสนำอิสลำม โดยพระองค์  
เสด็จฯไปเป็นประธำนในพิธี พระรำชทำนรำงวัลแก่ผู้ชนะ กำรทดสอบ กำรอัญเชิญพระมหำคัมภีร์อัลกุรอำน
ระดับประเทศ 



ด้านการกีฬา 
 

 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เมื่อครั้ง

ทรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ทรงปฎิบัติพระรำชกรณียกิจ ทั้งในฐำนะ
ผู้แทนพระองค์และในส่วนของพระองค์เองนำนัปกำร เช่น กำรพระรำชทำนไฟพระฤกษ์ กีฬำเยำวชนแห่งชำติ 
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้นักกีฬำไทยผู้น ำควำมส ำเร็จน ำเกียรติยศมำสู่ประเทศชำติ เข้ำเฝ้ำทูลละออง
พระบำทรับพระรำชทำนรำงวัลนักกีฬำยอดเยี่ยม รับพระรำชทำนพร และทรงแสดงควำมชื่นชมยินดี  ซึ่ง
นักกีฬำของไทยต่ำงส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ มีควำมปลำบปลื้มในสิริมงคลและมีขวัญก ำลังใจที่จะน ำ
ควำมส ำเร็จและน ำเกียรติยศมำสู่ตนเอง สู่วงศ์ตระกูล และประเทศชำติต่อไป และเมื่อเดือนธันวำคม พ .ศ. 
2541 ได้เสด็จพระรำชด ำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีเปิดกีฬำเอเชี่ยนเกมส์ ท ำให้นักกีฬำมีขวัญและ
ก ำลังใจในกำรแข่งขัน ประสบชัยชนะน ำเหรียญรำงวัลมำสู่ประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำก 

 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    ทรงปั่นน าขบวน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ 



ในปี พ.ศ. 2558 พระองค์ ทรงมีพระรำชปณิธำนที่จัดกิจกรรมจักรยำนถวำยพระเกียรติและถวำย
ควำมจงรักภักดีเนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ และ
เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยได้ทรง
จักรยำนพระที่นั่งน ำประชำชนทั่วประเทศปั่นจักรยำนในกิจกรรม Bike for Mom - ปั่นเพ่ือแม่ จัดกิจกรรม
วันที่ 16 สิงหำคม พ.ศ. 2558 และกิจกรรม Bike for Dad - ปั่นเพ่ือพ่อ จัดกิจกรรมวันที่ 11 ธันวำคม พ.ศ. 
2558 ในกิจกรรมประชำชนได้ร่วมใจกันแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ ตลอดเส้นทำงมีพสก
นิกรเฝ้ำรับเสด็จอย่ำงเนืองแน่น 

 
ด้านสังคมสงเคราะห์  
 

 
 
 

  พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เมื่อครั้ง
อิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร  ทรงพระกรุณำห่วงใยในกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของประชำชนโดยเฉพำะเยำวชนที่ด้อยโอกำสและขำดแคลน ได้ทรงพระอุตสำหะเสด็จพระรำชด ำเนินไป
ทรงเยี่ยมชุมชนแออัดในกรุงเทพฯหลำยแห่ง เช่น ชุมชนแออัดเขตพระโขนง เขตคลองเตย เขตยำนนำวำ เป็น
ต้น ทรงพระกรุณำพระรำชทำนเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องกีฬำ เครื่องดับเพลิง โปรดเกล้ำฯให้กรมทหำรใน
บังคับบัญชำของพระองค์ ร่วมกับประชำชนพัฒนำสิ่งแวดล้อม ทั้งยังพระรำชทำนพระรำชทรัพย์สนับสนุน
โครงกำรของชุมชน เช่น โครงกำรพัฒนำเด็กเล็กที่ขำดแคลน โครงกำรปรำบปรำมยำเสพติดในหมู่เยำวชน
ชุมชนแออัดคลองเตย เพ่ือให้เยำวชนผู้ด้อยโอกำสเหล่ำนั้นเติบโตเป็นพลเมืองดีและเป็นทรัพยำกรบุคคลทีม
คุณค่ำในพัฒนำประเทศต่อไปในอนำคต 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2558
https://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2558
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2558


ด้านส่งเสริมให้คนไทยรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติ  

 

 

          

 

         

 
ธ สร้างเสริม ความเป็นไทย ให้ประจักษ์ 

    อุ่นไอรัก คลายความหนาว ชาวสยาม 
    แต่งชุดไทย ชมดอกไม้ สุดสวยงาม 
    ทุกเขตคาม เทิดองค์ไท้ ไว้นิรันดร์   
       ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
      ข้ำพระพุทธเจ้ำนำยประสำร ธำรำพรรค์ ผู้ประพันธ์ 
 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว   ทรงพระ
กรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้หน่วยงำนในพระองค์ จัดงำนฤดูหนำวขึ้น ซึ่งภำยในงำนจะถูกเนรมิตให้อบอวลไปด้วย



บรรยำกำศย้อนยุค พร้อมด้วยสวนดอกไม้ที่จัดขึ้นเต็มกลำงลำนพระบรมรูปทรงม้ำ ซึ่งกำรจัดงำนครั้งที่ 2
ภำยใต้ชื่อ "อุ่นไอรัก คลำยควำมหนำว" ณ พระลำนพระรำชวังดุสิต และสนำมเสือป่ำ ระหว่ำงวันที่ 8 
กุมภำพันธ์-11 มีนำคม 2561 เพ่ือเป็นกำรมอบควำมสุขให้แก่ประชำชน ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยร ำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งเสริมให้คนไทยรักและภำคภูมิใจใน
ควำมเป็นชำติโดยภำยในงำนจะมีนิทรรศกำรพระรำชกรณียกิจของในหลวงรัชกำลที่ 5 และรัชกำลที่ 9 
นิทรรศกำรแสดงวิถีชีวิตของคนไทยสมัยอดีต กำรแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกำรถ่ำยภำพโบรำณ รวมถึง
ร้ำนค้ำต่ำงๆ ที่มำร่วมออกร้ำนจ ำนวนมำก โดยจะมีกำรแบ่งออกเป็น 3 โซน  ดังนี้ 

 

 
             1. โซนพระลำนพระรำชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศกำรพระรำชประวัติและพระรำชกรณียกิจของ
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวและพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถ
บพิตร ซึ่งจะถูกตกแต่งอย่ำงสวยงำมด้วยสถำปัตยกรรมสมัยรัชกำลที่ 5 และรัชกำลที่ 9 มีกำรจัดสวนพันธุ์ไม้
และน้ ำพุ งำนประดิษฐ์ตำมศิลปะไทยแบบชำววัง 
             2. โซนสนำมเสือป่ำ จัดร้ำนค้ำในพระบรมวงศำนุวงศ์และร้ำนค้ำรับเชิญ เช่น ร้ำนจิตอำสำ 904 
ร้ำนภูฟ้ำ ร้ำนมูลนิธิเพ่ือนพึ่ง (ภำฯ) ยำมยำก ร้ำนมูลนิธิโครงกำรหลวง ร้ำนแม่บ้ำนเหล่ำทัพ รวมทั้งมีกำรแสดง
วัฒนธรรมพื้นบ้ำนและฉำยหนังกลำงแปลง 
             3. โซนร้ำนอำหำรและร้ำนค้ำ ในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภำร สืบสำนชุมชน วิถีไทย โดยจะจัด
ซุ้มร้ำนอำหำรไทยโบรำณที่มีรสชำติอร่อย และกำรสำธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและร้ำนสตูดิโอให้
ถ่ำยภำพย้อนยุค 

 

https://hilight.kapook.com/view/167170


 ในพระลำนพระรำชวังดุสิตและสนำมเสือป่ำจะคึกคักไปด้วยผู้คนประชำชนร่วมแต่งกำยย้อนยุคเข้ำ
ร่วมงำนเป็นจ ำนวนมำกเพ่ือร่วมชมนิทรรศกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์วิถีไทย อำทิ กำรสำธิต
งำนประดิษฐ์แบบชำววังของฝ่ำยใน อำทิ กำรแกะสลักผลไม้และกำรท ำขนมไทยโบรำณ เช่น ขนมจีบตัวนก 
ค้ำงคำวเผือก รวมทั้งมีกำรออกร้ำนในบริเวณสนำมเสือป่ำ ภำยใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภำร สืบสำน
วิถีชุมชน” มีร้ำนค้ำในพระบรมวงศำนุวงศ์และร้ำนค้ำรับเชิญ อำทิ ร้ำนจิตอำสำ 904, ร้ำนสมำคมแม่บ้ำน
กองบัญชำกำรกองทัพไทย รวมถึงกิจกรรมสอยต้นกัลปพฤกษ์ ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง 

“อุ่นไอรัก คลำยควำมหนำว” งำนที่อบอวลไปด้วยควำมสุข ควำมรื่นเริง บรรยำกำศย้อนยุค แสน
อบอุ่นที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นถึงประวัติศำสตร์บ้ำนเมือง ควำมผูกพันอันแนบแน่นของพระมหำกษัตริย์กับ
ประชำชน ได้รู้ถึงวิถีกำรด ำเนินชีวิตของชำวไทยในสมัยโบรำณจนถึงปัจจุบัน บรรยำกำศของดอกไม้เมืองหนำว
ที่บำนสะพรั่งงดงำมและเลือกซื้อสินค้ำนำนำชนิดจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ อย่ำงเพลิดเพลิน  
              
ด้านส่งเสริมการเสียสละเพื่อสังคมและประเทศชาติ 

 
โครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ  
         พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว   ทรงห่วงใยและทรงค ำนึงถึงควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชนเป็นส ำคัญ 
และ พระองค์มีพระรำชปณิธำนแน่วแน่ที่จะท ำให้ประเทศชำติมั่นคงและประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
ด้วยมีพระรำชประสงค์ที่จะสืบสำน รักษำ และต่อยอดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและยึดแนว
พระรำชด ำริพระรำชบิดำในกำรด ำเนินกำรโครงกำรต่ำง ๆ ที่จะบ ำบัดทุกข์และบ ำรุงสุขให้ประชำชนและ
พัฒนำประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำ 
         เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 2560  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ทรงพระ
กรุณำ โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้  หน่วยรำชกำรในพระองค์  ร่วมกับหน่วยรำชกำรต่ำง ๆ และประชำชน 
ทุกหมู่เหล่ำที่มีจิตอำสำ   บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ในพื้นที่ต่ำง ๆ  เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อน และแก้ไข 
ปัญหำให้แก่ประชำชน  ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำน้ ำท่วมในเขตชุมชน  ปัญหำกำรจรำจร และอ่ืน ๆ   เพ่ือสืบสำน 
พระรำชปณิธำนพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหำน้ ำท่วม 
และปัญหำกำรจรำจรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและจังหวัดต่ำง ๆ 
 



 
 

           หลังจำกด ำเนินกำรโครงกำรจิตอำสำ “เรำท ำควำม ดี ด้วยหัวใจ” ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครเป็น 
ช่วงแรกแล้ว จะขยำยผลโครงกำรดังกล่ำว ในช่วงที่ 2 ไปยังจังหวัดที่มีเขตพระรำชฐำน   และจะขยำย 
ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร ฯ ต่อไป ในช่วงที่ 3 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 กำรด ำเนินโครงกำรจิตอำสำ “เรำท ำควำม ดี ด้วยหัวใจ” ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก่อประโยชน์น า
ความเจริญรุ่งเรื่องและความผาสุกแก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์  
 
ด้านเกษตรกรรม 
 
 

 



 
 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เมื่อครั้ง
ทรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร  สยำมมกุฎรำชกุมำร ได้ทรงบ ำเพ็ญพระ
รำชกรณียกิจเพ่ือส่งเสริมด้ำนกำรเกษตรกรรมอันเป็นอำชีพหลัก ของปวงชนชำวไทยตลอดมำ เช่น เสด็จพระ
รำชด ำเนินแทนพระองค์ในกำรพระรำชพิธีพืชมงคล ณ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำมเป็นประจ ำ และ เมื่อวันที่ 23 
มีนำคม 2529 ได้เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงท ำปุ๋ยหมักเป็นปฐมฤกษ์จำกผักตบชวำและพืชอ่ืน ๆ ณ  บ้ำน
แหลม สะแก ต ำบลเดิมบำง อ ำเภอ บำงนำงบวช ทรงมีพระรำชด ำริให้จัดตั้งโครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระรำชำนุเครำะห์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เพ่ือช่วยเหลือรำษฎรในท้องถิ่นให้ได้มีเทคโนโลยีกำรเกษตรแผนใหม่ 
และน ำมำปรับปรุงงำนเกษตรกรรมของตนให้ได้ผลผลิตมำกข้ึน และได้เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงเป็นประธำน
ในกำรท ำนำสำธิตโดยใช้ปุ๋ยหมัก ณ ต ำบลดอนโพธิ์ทองอ ำเภอเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2529 ในการนี้ ได้ทรงปฏิบัติการสาธิตการท านาด้วยพระองค์เอง เม่ือพระราชทานอุปกรณ์ การท า
นา พันธ์ข้าวปลูก และปุ๋ยหมักให้ข้าราชการ ผู้ใหญ่ไปด าเนินการสาธิตแล้ว ได้ทรงถอดฉลองพระบาท 
ถลกพระสนับเพลา ทรงพระด าเนินลุยโคลน หว่านพันธ์ข้าวปลูกและปุ๋ยหมักในแปลงนาสาธิต โดยมิได้มี
ก าหนดการไว้ก่อน ยังความชื่นชมโสมนัสปลาบปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระราชจริยวัตรแก่บรรดาข้า 
ราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทในพิธีการวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง นอกจำกนี้พระองค์ยังมี
พระรำชด ำริให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพัฒนำแหล่งน้ ำใน หลำยพ้ืนที่ เช่น ศูนย์กำรเรีนรู้และพัฒนำด้ำนกำร
เกษตรกรรมเกษตรวิชญำ บ้ำนกองแหะ อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พุทธศักรำช 2545 ทรงมีพระชนมำยุ
ครบ 50 พรรษำ ได้ทรงรับโครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไว้ในพระรำชำนุเครำะห์และทรงพระรำชำนุญำตให้
อัญเชิญพระนำมำภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมำยตรำสัญลักษณ์โครงกำร ด้วยทรงประสงค์จะให้บริกำรแก่เกษตรกร 
ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรผลิตทำงกำรเกษตรได้อย่ำงรวดเร็วทันเหตุกำรณ์ และมีประสิทธิภำพ ต่อมำ ในปี 
2549 ได้พระรำชทำน ที่ดินส่วนพระองค์ในพ้ืนที่สวนบ้ำนกองแห หมู่ที่ 4 ต ำบลโป่งแยง อ ำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่จ ำนวน 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือพัฒนำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียงบน พ้ืนที่สูงให้แก่เกษตรกรอย่ำงครบวงจรประจ ำภำคเหนือ ภำยใต้ชื่อโครงกำรเกษตรวิชญำ อันเป็น
กำรสำนต่อพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่  9 ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 

 

http://home.sanook.com/
http://home.sanook.com/
http://news.sanook.com/social/bulletin/
http://money.sanook.com/economic/goldrate/
http://travel.sanook.com/thailand/suphanburi/
http://travel.sanook.com/city/chiangmai/
http://guru.sanook.com/4238/
http://guru.sanook.com/4238/


ด้านการต่างประเทศ 
 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว   เมื่อครั้ง
ยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร  ทรงตระหนักดีว่ำกำรมีสัมพันธไมตรีอันดีกับมิตร
ประเทศ เป็นรำกฐำนส ำคัญของควำมสงบสุขและควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจของประเทศ พระองค์ทรงพระวิริยะ
อุตสำหะประกอบพระรำชกรณียกิจส ำคัญๆ ในกำรเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่ำงๆ เสมอมำ ได้เสด็จพระ
รำชด ำเนินแทนพระองค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ไปทรง
เยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีปอย่ำงเป็นทำงกำรเป็นประจ ำทุกปีปีละหลำยครั้งเช่น เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรง
เยือนประเทศอิตำลี สำธำรณรัฐประชำชนจีน ญี่ปุ่น อิหร่ำน เนปำล สำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรี
ลังกำ สำธำรณรัฐเปรู ออสเตรเลีย สิงคโปร์ นอกจำกจะมุ่งเจริญสัมพันธไมตรีแล้ว ยังทรงสนพระรำชหฤทัยใน
กำรทอดพระเนตรและศึกษำกิจกำรต่ำงๆ ที่จะทรงน ำประโยชน์มำใช้ในกำรพัฒนำประเทศไทย เช่น เสด็จฯ ไป
ทรงเยี่ยมชมกิจกำรทหำร ศิลปวัฒนธรรม อุตสำหกรรมและควำมเป็นอยู่ของประชำชน อีกทั้งทรงให้กำร
ต้อนรับรำชอำคันตุกะ อำคันตุกะที่มำเยี่ยมเยือนประเทศไทยอย่ำงสมพระเกียรติ 

 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รับเสด็จสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตและพระราชินี อย่างสมพระเกียรติ 

เมื่อวันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2525 ระหว่ำงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ ถึง 8 มีนำคม พ.ศ. 2530 เสด็จพระ
รำชด ำเนินไปทรงเยือนสำธำรณรัฐประชำชนจีนอย่ำงเป็นทำงกำร ทรงพบนำยเติ้ง เสี่ยวผิง ณ มหำศำลำ
ประชำคม กรุงปักกิ่ง เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเยือนประเทศญี่ปุ่น ทรงพบสมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จ
พระจักรพรรดินี เมื่อวันที่ 26 กันยำยน พ.ศ. 2530ประเทศต่ำงๆที่เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงเจริญ
สัมพันธไมตรีในฐำนะผู้แทนพระองค์และในส่วนของพระองค์เอง มีอีกเป็นจ ำนวนมำกเช่น ประเทศอิหร่ำน 
ประเทศเนปำล สำธำรณรัฐสังคมนิยมศรีลังกำ สหพันธ์เอกวำดอร์ สำธำรณรัฐเฮอลนิก (กรีซ)ประเทศ
ออสเตรเลีย และเมื่อวันที่ 2-4 กรกฏคม พ.ศ. 2542 ได้เสด็จพระรำชด ำเนินพร้อมด้วยพระรำชธิดำทั้งสอง
พระองค์ ไป ทรงเยือนประเทศสิงคโปร์อย่ำงเป็นทำงกำรในกำรเสด็จพระรำชด ำเนินไปทุกครั้ง ต้องทรงเตรียม
พระองค์ด้วยกำรศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับประเทศที่จะทรงเสด็จไปทรงเยือน ทรงสนพระรำชหฤทัยในกำร
ทอดพระเนตรและศึกษำกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จะทรงน ำมำเป็นประโยชน์ในกำรน ำมำพัฒนำบ้ำนเมืองไทยต่อไป  



ทรงประกอบภารกิจพระราชพิธีถวายพระเพลิง                                                                 
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

 

เหตุกำรณ์ส ำคัญที่ประทับใจตรำตรึงในหัวใจคนไทยทั้งชำติในพระรำชกรณียกิจที่พระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ทรงประกอบภำรกิจ คือ พระรำชพิธี
ถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร 

พุธที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 15.00 น .พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิ
รำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงบ ำเพ็ญพระรำชกุศลออกพระเมรุมำศ ในพระ
รำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรม
นำถบพิตร ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหำสำท พระบรมมหำรำชวัง ในกำรนี้ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่อง
รำชสักกำระพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนนมัสกำรบูชำพระพุทธรูปประจ ำพระชนมวำร ทรงประเคนพัดกรองที่
ระลึกงำนออกพระเมรุแด่สมเด็จพระสังฆรำช สมเด็จพระรำชำคณะ พระรำชำคณะที่จะถวำยพระธรรมเทศนำ 
และพระรำชำคณะที่จะสวดศรำทธพรต 30 รูป พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์ 89 รูป เท่ำพระชนมพรรษำพระบำท
สมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  พระสงฆ์ที่จะสวดพระอภิธรรม 8 
รูป บรรพชิตจีนและญวน 20 รูป พระรำชำคณะถวำยพระธรรมเทศนำ ถวำยไทยธรรมบูชำกัณฑ์เทศน์ จำกนั้น
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงทอดผ้ำไตรถวำยพระเทศนำ พระสงฆ์สวดศรำทธพรต พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวำย
อนุโมทนำ ถวำยอดิเรก ถวำยพระพรลำ บรรพชิตจีนและญวนสวดมำติกำ สดับปกรณ์ และถวำยอนุโมทนำ 
ทรงจุดธูปเทียนที่แท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรม แล้วเสด็จพระรำชด ำเนินกลับพระรำชพิธีเชิญพระบรมโกศ
ออกพระเมรุมำศ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A


 
 

 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 07:24 น     พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรี

สินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เสด็จพระรำชด ำเนินไปในกำรเชิญพระบรมโกศออกพระเมรุ
มำศ ในกำรนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องรำชสักกำระพระบรมศพและเครื่องนมัสกำรบูชำพระพุทธรูปประจ ำพระชน
มวำร ทรงทอดผ้ำไตร ก่อนอัญเชิญพระบรมโกศพระรำชำคณะ 30 รูป สดับปกรณ์ ถวำยอนุโมทนำ ถวำย
อดิเรก ถวำยพระพรลำ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เปลื้องพระโกศทองใหญ่เชิญพระลอง ลงจำกพระแท่น
สุวรรณเบญจดลไปประดิษฐำนที่พระยำนมำศสำมล ำคำน ที่ ประตูก ำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จฯ ตำมไปส่งที่ชำลำพระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท มุขเหนือ อัญเชิญพระบรม



โกศด้วย พระยำนมำศสำมล ำคำนออกจำกพระบรมมหำรำชวัง ถวำยนพปฎลมหำเศวตฉัตรคันดำลกำงกั้น แล้ว
ยำตรำขบวนพระบรมรำชอิสริยยศไปยังพระมหำพิชัยรำชรถ หน้ำวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จพระรำชด ำเนินไปยังพลับพลำยกหน้ำวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม ทรง
ทอดผ้ำไตร 20 ไตร ที่ท้ำยเกรินบันไดนำคพระมหำพิชัยรำชรถ พระสงฆ์สดับปกรณ์เที่ยวละ 5 รูป อัญเชิญพระ
บรมโกศ ขึ้นประดิษฐำนในบุษบกพระมหำพิชัยรำชรถ ยำตรำขบวนแห่อัญเชิญพระบรมโกศ ไปยังพระเมรุมำศ
ท้องสนำมหลวง พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จฯ ตำม เมื่อขบวนพระบรมรำชอิสริยยศแห่อัญเชิญพระ
บรมโกศเข้ำสู่ท้องสนำมหลวง ขณะนั้นพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จ ไปประทับรอที่พลับพลำยกนอก
รำชวัติพระเมรุมำศ เมื่อเทียบพระมหำพิชัยรำชรถอัญเชิญพระบรมโกศลงจำกพระมหำพิชัยรำชรถโดยเกริน
บันไดนำคประดิษฐำนพระบรมโกศบนรำชรถปืนใหญ่เพ่ือตั้งขบวนพระบรมรำชอิสริยยศ ส ำหรับเวียนพระเมรุ
มำศ เสร็จแล้ว พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศำนุวงศ์เสด็จฯ ตำมพระบรมโกศเวียนพระ
เมรุมำศ ครบ 3 รอบแล้ว สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและพระบรมวงศำนุวงศ์เสด็จฯ ไปประทับ ณ พระที่นั่งทรง
ธรรม เทียบรำชรถปืนใหญ่ที่เกรินบันไดนำคพระเมรุมำศอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐำน ณ พระจิตกำธำน 
ปิดพระฉำกและพระวิสูตร ประกอบพระโกศจันทน์ ตั้งแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดพระฉำกและพระวิสูตร 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จขึ้นพระเมรุมำศ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวำยรำชสักกำระพระบรม
ศพ เสด็จลงจำกพระเมรุมำศ เสด็จขึ้นผ่ำนพระที่นั่งทรงธรรมไปประทับรถยนต์พระที่นั่งหลังพระที่นั่งทรงธรรม 
เสด็จพระรำชด ำเนินกลับ  

 

 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 17:15 น.  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จพระรำช
ด ำเนินไปยัง พระที่นั่งทรงธรรม ณ พระเมรุมำศ ท้องสนำมหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงพระ
กรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร 
มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงจุดธูป
เทียนเครื่องทองน้อย ส ำหรับพระบรมศพทรงธรรมที่พระเมรุมำศ สมเด็จพระสังฆรำชถวำยพระธรรมเทศนำจบ 
พระรำชำคณะ 50 รูป สวดศรำทธพรต ถวำยไทยธรรมบูชำกัณฑ์เทศน์และทรงทอดผ้ำไตร ถวำยพระเทศน์
และพระสงฆ์ที่สวด ศรำทธพรตสดับปกรณ์ ถวำยอนุโมทนำ ถวำยอดิเรก ออกจำกพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จฯ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5


ไปประทับที่มุขหน้ำพระที่นั่งทรงธรรม ผู้แทนจิตอำสำเชิญดอกไม้จันทน์ 9 พำนผ่ำนพระที่นั่งทรงธรรม ถวำย
ควำมเคำรพแล้วเดินออกจำกมณฑลพิธี จำกนั้นเสด็จขึ้นพระเมรุมำศ ทหำรกองเกียรติยศพระบรมศพเป่ำแตร
นอน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนดอกไม้จันทนถวำยพระเพลิงพระบรมศพ ชำวพนักงำน 
ประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะและปี่พำทย์ ทหำรกองเกียรติยศ 3 เหล่ำทัพ 
ถวำยควำมเคำรพ วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี และยิงปืนเล็กยำว 9 นัด พร้อมกับทหำรปืน
ใหญ่ยิงปืนใหญ่ถวำย พระเกียรติ 21 นัด เสด็จฯ ไปประทับมุขหน้ำพระที่นั่งทรงธรรม จำกนั้น คณะบุคคล
ต่ำงๆ จะได้ขึ้นถวำยพระเพลิงพระบรมศพ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมีพระรำชปฏิสันถำรกับพระรำชพิธี
จริง (ส่วนพระองค)์ 

 

 
 

 
 
วันเดียวกัน เวลำ 22:30 น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งทรงธรรม พระสงฆ์

สวดมำติกำ ทรงทอดผ้ำไตร พระสงฆ์ 30 รูป สดับปกรณ์ ถวำยอนุโมทนำ ถวำยอดิเรก ออกจำกพระที่นั่งทรง
ธรรรม สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จขึ้นพระเมรุมำศ พร้อมพระบรมวงศำนุวงศ์ ทรงจุดไฟที่ดอกไม้จันทน์เพ่ือ



ถวำยพระเพลิงพระบรมศพ อีกสักครู่  ประชำชนจึงเห็นควันลอยออกมำจำกพระเมรุมำศ จำกนั้น
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จ ไปประทับมุขหน้ำพระที่นั่งทรงธรรม เจ้ำพนักงำนปฏิบัติกำรถวำยพระ
เพลิงพระบรมศพเสร็จแล้ว ทรงทอดผ้ำไตรที่พระจิตกำธำน พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์เสร็จแล้ว เสด็จพระ
รำชด ำเนินกลับ  พระรำชพิธี เก็บพระบรมอัฐิ  เชิญพระบรมอัฐิและพระบรมรำชสรีรำงคำรกลับสู่
พระบรมมหำรำชวังพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงเก็บพระบรมอัฐิพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  

 

 
 
วันศุกร์ที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 8:43 น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จพระรำชด ำเนิน

ไปยังพระเมรุมำศ พร้อมด้วยพระบรมวงศำนุวงศ์เสด็จขึ้นพระเมรุมำศ เจ้ำพนักงำนภูษำมำลำเปิดผ้ำเยียรบับที่
ถวำยคลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียนถวำยรำชสักกำระพระบรมอัฐิ ถวำยสรงพระบรมอัฐิด้วยน้ ำพระสุคนธ์
ทั่วแล้ว เจ้ำพนักงำนภูษำมำลำถวำยผ้ำเยียรบับคลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยส ำหรับพระ
บรมอัฐิบูชำพระสงฆ์ ทรงทอดผ้ำไตรถวำยพระ 3 หำบ พระสงฆ์ขึ้นสดับปกรณ์พระบรมอัฐิ พระสงฆ์
สดับปกรณ์ครบ 9 รูป แล้ว เจ้ำพนักงำนภูษำมำลำเปิดผ้ำคลุมพระบรมอัฐิทรงเก็บพระบรมอัฐิสรงพระสุคนธ์
แล้วประมวลลงในพระโกศทองค ำลงยำรวม 6 พระโกศทรงพระรำชทำนพระโกศพระบรมอัฐิแก่พระบรมวงศ์
แล้ว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เจ้ำพนักงำนภูษำมำลำอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิลงจำกพระเมรุมำศไปยัง
พระที่นั่งทรงธรรม เสด็จฯ ตำมประทับที่หน้ำอำสน์สงฆ์เจ้ำพนักงำนภูษำมำลำอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ
ประดิษฐำนในบุษบกเหนือพระแท่นแว่นฟ้ำ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องรำชสักกำระพระบรมอัฐิแล้วทรงประเคน
โตกส ำรับภัตตำหำร 3 หำบ แด่พระสงฆ์ 9 รูป พระสงฆ์ 3 หำบ รับพระรำชทำนฉันเสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปถวำย
เครื่องสังเค็ดงำนถวำยพระเพลิงพระบรมศพแด่พระสงฆ์ 3 หำบและพระสงฆ์ 30 รูป พระสงฆ์ถวำยอนุโมทนำ 
ถวำยอดิเรก ออกจำกพระที่นั่ง พระสงฆ์อีก 30 รูป ขึ้นนั่งยังอำสน์สงฆ์ สวดมำติกำ ทรงทอดผ้ำไตร พระสงฆ์
สดับปกรณ์พระบรมอัฐิถวำยอนุโมทนำ ถวำยอดิเรก ออกจำกพระที่นั่งตั้งขบวนพระบรมรำชอิสริยยศอัญเชิญ
พระโกศพระบรมอัฐิและพระบรมรำชสรีรำงคำร เข้ำไปยังพระบรมมหำรำชวังพระรำชพิธีทรงบ ำเพ็ญพระรำช
กุศลพระบรมอัฐิ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C


วันเสำร์ที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 17:32 น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จพระรำชด ำเนิน
ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท ในพระบรมมหำรำชวัง ทรงจุดธูปเทียนถวำยรำชสักกำระพระบรมอัฐิและพระ
อัฐิสมเด็จพระบรมรำชบุพกำรีที่ประดิษฐำนบนพระแท่นมหำเศวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนเครื่องรำชสักกำระ
พระบรมอัฐิพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ซึ่งประดิษฐำน 
ณ พระแท่นแว่นฟ้ำ แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชำพระพุทธรูปประจ ำพระชนมวำรสมเด็จพระบรมรำชบุพกำรีและ
พระบรมอัฐิพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร แล้วทรง
ประเคนพัดรองที่ระลึกงำนทรงบ ำเพ็ญพระรำชกุศลพระบรมอัฐิแด่พระรำชำคณะที่ถวำยพระธรรมเทศนำ 
พระรำชำคณะ 31 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ที่รับอนุโมทนำ 4 รูป พระสงฆ์ที่สวดมำติกำและ
สดับปกรณ์ 12 รูป ทรงทอดผ้ำไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิถวำยอนุโมทนำ ถวำยอดิเรก ถวำยพระพร
ลำ ออกจำกพระที่นั่ง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระรำชำคณะถวำยพระธรรมเทศนำจบ ถวำย
อนุโมทนำ (บนธรรมำสน์) พระสงฆ์ 4 รูปรับอนุโมทนำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทย
ธรรมบูชำกัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้ำไตรถวำยพระเทศน์และพระสงฆ์ที่รับอนุโมทนำ รวม 5 รูป ถวำยอดิเรก 
ถวำยพระพรลำ ออกจำกพระที่นั่ง ทรงทอดผ้ำไตรพระสงฆ์ 12 รูป สวดมำติกำ สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและ
พระอัฐิสมเด็จพระบรมรำชบุพกำรีที่อัญเชิญออกมำในกำรพระรำชกุศลนี้ ถวำยอนุโมทนำ ถวำยอดิเรก ถวำย
พระพรลำ ออกจำกพระท่ีนั่ง  
 

 
 

วันอำทิตย์ที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 10:43 น. น     พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรี
สินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เสด็จพระรำชด ำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท ใน
พระบรมมหำรำชวัง ทรงจุดธูปเทียนถวำยรำชสักกำระพระบรมอัฐิพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำ
ภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสกำรบูชำพระพุทธรูปประจ ำพระชนมวำร 
ที่หน้ำพระแท่นมหำเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวำยพระพร ทรงประเคน
ภัตตำหำร พระสงฆ์รับพระรำชทำนฉัน แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ถวำยอนุโมทนำ ถวำยอดิเรก 
ถวำยพระพรลำ ออกจำกพระที่นั่ง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระรำชำคณะถวำยพระธรรม
เทศนำจบแล้ว ถวำยอนุโมทนำ พระสงฆ์ 4 รูปรับอนุโมทนำ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชำกัณฑ์เทศน์
แล้วทรงทอดผ้ำไตร ถวำยพระเทศน์และพระสงฆ์ที่รับอนุโมทนำ รวม 5 รูป สดับปกรณ์ ถวำยอดิเรก ถวำย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A


พระพรลำ ออกจำกพระท่ีนั่ง พระสงฆ์ 89 รูป เท่ำพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำ
ภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ขึ้นนั่งยัง อำสน์สงฆ์สวดมำติกำ ทรงทอดผ้ำไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์
เป็นเที่ยวๆ จบครบ 89 รูป (เที่ยวแรก 12 รูป สดับปกรณ์ แล้วถวำยอนุโมทนำ ถวำยอดิเรก ถวำยพระพรลำ 
เที่ยวต่อไปเที่ยวละ 11 รูป จ ำนวน 7 เที่ยว ขึ้นสดับปกรณ์แล้วลงจำกพระที่นั่ง)พระรำชพิธีบรรจุพระบรมรำช
สรีรำงคำร[แก้]ริ้วขบวนที่ 6 ขบวนกองทหำรม้ำ เชิญพระบรมรำชสรีรำงคำรจำกพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรี
รัตนศำสดำรำม โดยรถยนต์พระที่นั่ง ออกจำกพระบรมมหำรำชวังไปบรรจุ ณ วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม
รำชวรวิหำร และวัดบวรนิเวศรำชวรวิหำรวันเดียวกัน เวลำ 17:28 น. พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี
ศรสีินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ไปยังศำลำสหทัยสมำคม ในพระบรมมหำรำชวัง โดยมีพระ
บรมวงศำนุวงศเ์ฝ้ำฯ รับเสด็จเจ้ำพนักงำนภูษำมำลำอัญเชิญพระผอบพระบรมรำชสรีรำงคำร พระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร โดยพระรำชยำนจำกพระศรีรัตนเจดีย์ มี
ต ำรวจหลวงน ำ ไปออกประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม อัญเชิญไปถวำยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
และ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวร
รำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ รถยนต์พระที่นั่ง แล้วรถพระที่
นั่งเคลื่อนเข้ำริ้วขบวนที่ 6ขบวนกองทหำรม้ำน ำและตำมตั้งขบวน พร้อมอัญเชิญพระบรมรำชสรีรำงคำรจำกวัด
พระศรีรัตนศำสดำรำมโดยรถยนต์พระที่นั่ง ออกจำกพระบรมมหำรำชวังทำงประตูวิเศษไชยศรีไปยังวัดรำช
บพิธสถิตมหำสีมำรำม โดยขบวนทหำรม้ำน ำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ ประทับ
รถยนต์พระที่นั่งทรงอัญเชิญพระบรมรำชสรีรำงคำร กองทหำรม้ำตำม เจ้ำพนักงำนภูษำมำลำอัญเชิญพระบรม
รำชสรีรำงคำรจำกรถยนต์พระที่นั่งเข้ำประตูวัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวและ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำ
คุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จฯ ไปยังพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ทรงวำงพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวำยรำชสักกำระ แล้วเสด็จฯ ไปยังพระอุโบสถ 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสกำรบูชำพระพุทธอังคีรส พระประธำน พระอุโบสถ ทรงจุดธูป
เทียนเครื่องทองน้อยถวำยรำชสักกำระพระบรมรำชสรีรำงคำรพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และพระ
รำชสรีรำงคำรสมเด็จพระนำงเจ้ำร ำไพพรรณีพระบรมรำชินี ในรัชกำลที่ 7 และพระบรมรำชสรีรำงคำร
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์สวดมำติกำ ทรงทอดผ้ำไตรพระสงฆ์ 30 รูป 
สดับปกรณ์ ถวำยอนุโมทนำ ถวำยอดิเรก แล้วทรงบรรจุพระบรมรำชสรีรำงคำรที่ ฐำนพุทธบัลลังก์พระพุทธ
อังคีรส ชำวพนักงำนประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตร กลองชนะ ทหำรกองเกียรติยศถวำยควำมเคำรพ วง
ดุริยำงค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี จบแล้วสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงวำงพวงมำลำ ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง
ทองน้อยจำกนั้นเสด็จพระรำชด ำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งในขบวนกองทหำรม้ำขบวนเดิม ทรงอัญเชิญ
พระบรมรำชสรีรำงคำร อีกส่วนหนึ่งออกจำกวัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำมรำชวรวิหำร ไปยังวัดบวรนิเวศวิหำร 
โดยขบวนทหำรม้ำน ำและตำมอัญเชิญพระบรมรำชสรีรำงคำร โดยรถยนต์พระที่นั่งเข้ำประตูวัดบวรนิเวศวิหำร
ไปยังพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสกำรบูชำพระพุทธชินสีห์ พระประธำนพระ
อุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวำยรำชสักกำระพระบรมรำชสรีรำงคำรพระบำทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวำยรำชสักกำระพระบรมรำชสรีรำงคำรพระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร พระสงฆ์สวดมำติกำ ทรงทอดผ้ำไตร พระสงฆ์ 
30 รูป สดับปกรณ์ ถวำยอนุโมทนำ ถวำยอดิเรกแล้วทรงบรรจุพระบรมรำชสรีรำงคำรที่ฐำนพุทธบัลลังก์พระ
พุทธชินสีห์ ชำวพนักงำนประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตร กลองชนะ ทหำรกองเกียรติยศถวำยควำมเคำรพ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A


วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี จบแล้วสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงวำงพวงมำลำ ทรงจุ ดธูปเทียน
เครื่องทองน้อย แล้วเสด็จพระรำชด ำเนินไปประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง เสด็จพระรำชด ำเนินกลับ 
 

 
 

 

พระเจ้าอยูห่วั รัชกาล ปัจจบุนั  ทรงมุง่มัน่ เฉลิมพระเกียรต ิพระทรงศรี 
พระราชพิธี ถวายพระเพลิง องค์จกัรี ธ ยอมพลี อทุิศถวาย พระราชบดิา 
ทกุภารกิจ ธ ทรงงาน สดุก าลงั  ทรงหว่งทัง้ พสกนิกร ไทยทัว่หล้า 
ท่ีมาพร้อม ร่วมสง่เสดจ็ องค์ราชา  มีปัญหา ธ แก้ไข ให้โดยพลนั 

พระราชวงศ์ รัฐราษฎร์ และทกุฝ่าย ตา่งมุง่หมาย ชว่ยการงาน ธ มิ่งขวญั 

งานส าเร็จ เสร็จสมบรูณ์ อเนกอนนัต์ องค์ราชนั ตรึงหวัใจ ไทยทกุคน 

     ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
     ข้าพระพทุธเจ้านายปะสาร ธาราพรรค์ ผู้ประพนัธ์ 



พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 
 

 
 
 

เทิดไท้ องค์ราชัน  ธ มิ่งขวัญ ปวงชาวไทย 
พระเกียรติ ธ เกริกไกล      ก าจรไสว ในไตรภพ 
พระคุณ ธ ก่อเกื้อ   ทรงเอื้อเฟื้อ มิรู้จบ 
เทศไทย ล้วนน้อมนบ  ล้วนเคารพ องค์ภูมี 
พระองค์ ทรงปกเกศ          ทั่วประเทศ ล้วนสุขี 
แก้ไข ไทยเปรมปรีดิ์  สดุดี ทั่วโลกา 
สมเด็จ พระขัตติเยศ       ธ ทรงเดช องค์ราชา 
สี่ถึงหก พฤษภา    สถาปนา องค์จักริน 
พระบรมราชาภิเษก   แด่องค์เอก พระภูมินทร์ 
เสริมศรี ธรณินทร์  เจ้าปถพินทร์ ทั่วถิ่นไทย 
ปิติ มหามงคล   ภูวดล นิรัติศัย 
ดุจแรก ปัจจุสมัย  ทุกหัวใจ ไทยม่ันคง 
น้อมนบ ก้มกราบกราน  พระภูบาล สมประสงค์ 
ปกเกศ ไทยยืนยง  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ 
 
    ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

     ข้ำพระพุทธเจ้ำนำยประสำร ธำรำพรรค์ ผู้ประพันธ์ 



 
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกจัดว่ำเป็นพิธีส ำคัญของทุกประเทศที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ด้วยพิธีกำรนี้เป็นกำรเฉลิมพระเกียรติยศอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำองค์พระประมุขพระองค์ใหม่ได้ทรงรับสมมติเป็น
พระรำชำธิบดีหรือพระเจ้ำแผ่นดินของประเทศนั้นแล้วโดยบริบูรณ์  กำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกที่ท ำกันมำ
ในเมืองไทยนั้นมีกำรแปรเปลี่ยนหลำยครำว โดยพระมหำกษัตริย์แต่ละรัชกำลย่อมทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
ให้แก้ไขรำยละเอียดบำงอย่ำงได้ตำมพระรำชนิยมส ำหรับพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกในรัชกำลปัจจุบัน สมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตั้งกำรพระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษกในวันที่ 4-6 พฤษภำคม 2562 

พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกเป็นโบรำณรำชประเพณีที่ต้องท ำเพ่ือควำมเป็นพระมหำกษัตริย์อย่ำง
สมบูรณ์ ดังควำมใน ‘จดหมำยเหตุพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก สมเด็จพระรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำวุธ พระ
มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว’ ว่ำ“…ตำมรำชประเพณีในสยำมประเทศนี้ ถือเป็นต ำรำมำแต่โบรำณว่ำพระมหำกษัตริย์
ซึ่งเสด็จผ่ำนพิภพต้องท ำพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกก่อน จึงจะเป็นพระรำชำธิบดีโดยสมบูรณ์” 

วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สถำปนำ พลเอกหญิง 
สุทิดำ วชิรำลงกรณ์ ณ อยุธยำ เป็นสมเด็จพระรำชินี ด ำรงต ำแหน่งพระอิสริยยศ ฐำนันดรศักดิ์แห่งพระ
รำชวงศ ์

 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
 

 
 

4 พฤษภำคม 2562 - เป็นพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จออกมหำสมำคมรับ
กำรถวำยพระพรชัยมงคล ประกำศพระองค์เป็นศำสนูปถัมภก ถวำยบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ 
และเฉลิมพระรำชมณเฑียร โดยมีพระบรมวงศำนุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่
เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทถวำยพระพรชัยมงคล 

เวลำ 9:20 น. สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระรำชินี เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรง
จุดธูปเทียนเครื่องนมัสกำรบูชำพระรัตนตรัย แล้วเสด็จขึ้นพระท่ีนั่งไพศำลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง
นมัสกำรบูชำพระรัตนตรัย สมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ถวำยศีล 
จบแล้วเสด็จเข้ำในหอพระสุรำลัยพิมำน ทรงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขำวขลิบทอง พระมหำรำชครูพิธีศรีวิสุทธิ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99


คุณกรำบบังคมทูลเชิญเสด็จไปสู่มณฑปพระกระยำสนำน สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จออกจำกหอพระสุรำลัย
พิมำนเข้ำไปยังพระที่นั่งไพศำลทักษิณ และเสด็จจำกพระที่นั่งไพศำลทักษิณไปยังชำลำพระท่ีนั่งจักรพรรดิ
พิมำน ทรงจุดธูปเงินเทียนทอง สังเวยเทวดำกลำงหำว แล้วเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยำสนำนประทับเหนือตั่ง
อุทุมพรรำชอำสน์ แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพำเพ่ือสรงพระมุรธำภิเษก 

 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์“พระภูษาเศวตพัสตร์”(นุ่งขาวห่มขาว) เข้าพิธีสรงพระมุรธาภิเษก 

เวลำ 10:09 - 12:00 น.  เลขำธิกำรพระรำชวัง เปิดพระครอบพระมุรธำภิเษก รัชกำลที่ 1 ถวำยแล้ว 
ทรงวักน้ ำขึ้นมำสรงพระนลำฏ เลขำธิกำรพระรำชวัง ไขสหัสธำรำ เมื่อสรงสหัสธำรำแล้ว สมเด็จพระอริยวง
ศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก พระอนุวงศ์ และพรำหมณ์ ถวำยน้ ำพระพุทธมนต์ 
และน้ ำเทพมนตร์ ตำมล ำดับ เสร็จแล้ว มหำดเล็กสอดฉลองพระบำทถวำย และถวำยฉลองพระองค์คลุม 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จขึ้นหอพระสุรำลัยพิมำน จำกนั้นสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงฉลองพระองค์บรมขัตติย
รำชภูษิตำภรณ์ เสด็จออกจำกหอพระสุรำลัยพิมำนเข้ำพระที่นั่งไพศำลทักษิณ ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ
อุทุมพรรำชอำสน์ ภำยใตส้ัปตปฎลเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สู่บูรพำทิศเป็นทิศแรก พันโท สมชำย กำญจนมณี 
ปฏิบัติหน้ำที่สมุหพระรำชพิธี ทูลเกล้ำฯ ถวำยพระเต้ำเบญจคัพย์ รัชกำลที่ 1 ส ำหรับทรงรับน้ ำอภิเษกประจ ำ
ทิศโดยเวียนไปทำงขวำมือ ข้ำรำชกำรประจ ำทิศกรำบบังคมทูลถวำยพระพรชัยมงคล และทูลเกล้ำฯ ถวำยน้ ำ
อภิเษก ถวำยน้ ำเทพมนตร์ด้วยพระมหำสังข์ประจ ำทิศที่พระหัตถ์ทุกทิศ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ทรงรับน้ าอภิเษกจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทางทิศประจิม 

ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ โดยสมบูรณ์ 

 

ทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์
และพระแสงราชศัสตราวุธ ณ พระท่ีนั่งภัทรบิฐ 

 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จฯ ไปประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ ภำยใต้นพปฎลมหำเศวตฉัตร 

พระมหำรำชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณกล่ำวเวทสรรเสริญเปิดศิวำลัยไกรลำส จบแล้ว ทูลเกล้ำฯ ถวำยเครื่องประกอบ
พระบรมรำชอิสริยยศ มีพระสุพรรณบัฏจำรึกพระปรมำภิไธยว่ำ "พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสิ
นทรมหำวชิรำลงกรณ   มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยำมินทรำธิเบศรรำชวโรดม บรม
นำถบพิตร พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว" ตำมด้วยเบญจรำชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมขัตติยรำชวรำภรณ์ และพระแสง
รำชศัตรำวุธ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงรับแล้วทรงสวมและทรงวำงบำงองค์ไว้บนโต๊ะ 2 ข้ำงพระท่ีนั่ง
ภัทรบิฐ เมื่อถวำยพระธ ำมรงค์วิเชียรจินดำแล้ว พระมหำรำชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณสอดฉลองพระบำทเชิงงอน
ถวำย เจ้ำพนักงำนเชิญเครื่องขัตติยรำชูปโภคมำทอดถวำย เสร็จแล้วพระมหำรำชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณถวำย
อนุษฏุภศิวมนตร์ และถวำยพระพรชัยมงคล โดยเอ่ยประโยคส ำคัญเป็นครั้งแรกว่ำ “ขอเดชะใต้ฝ่ำละอองธุลี
พระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม...” ซึ่งถือเป็นกำรเริ่มต้นเป็น “พระมหำกษัตริย์โดยสมบูรณ์” 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C


 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด 

และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 
 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมีพระปฐมบรมรำชโองกำรและทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระรำช
สัตยำธิษฐำนในอันที่จะปฏิบัติตำมพระปฐมบรมรำชโองกำร “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 

 
 

 
 
ต่อจำกนั้นมีพระบรมรำชโองกำรสถำปนำสมเด็จพระรำชินีสุทิดำ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ 

พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5


 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ถวายพระพรชัยมงคล 

เวลำ 14:00 น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จออกมหำสมำคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย โดย
ทรงฉลองพระองค์บรมขัตติยรำชภูษิตำภรณ์ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตำนกำญจนสิงหำสน์ ภำยใต้นพปฎล
มหำเศวตฉัตร ทรงพระมหำพิชัยมงกุฎ มีมหำดเล็กเชิญรำชกกุธภัณฑ์   ( พระขรรค์ ฉัตร อุณหิส ฉลองพระ
บำท วำลวิชนี)อยู่ด้ำนหลัง  

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี       กรำบบังคมทูลในนำมพระบรมวงศำนุวงศ์,   
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี กรำบบังคมทูลในนำมของประชำชน ทหำร และข้ำรำชกำรฝ่ำย
บริหำร, ศำสตรำจำรย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ กรำบบังคมทูลในนำมของ
รัฐสภำ และชีพ จุลมนต์ ประธำนศำลฎีกำ กรำบบังคมทูลในนำมของข้ำรำชกำรตุลำกำร จบแล้ว 

 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มีพระรำชด ำรัสตอบ “ ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาอยู่
ในท่ามกลางมหาสมาคม พรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันส าคัญของชาติ และได้รับค าอวยพรอัน
เปี่ยมด้วยความปรารถนาดี และไมตรีจิต ขอขอบพระทัย และขอบใจในค าอวยพรและน้ าใจไมตรีของทุก
ท่านเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในสมาคมนี้ และประชาชนชาวไทยทุก
คน ได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงาน 
ตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน์ คือความเจริญของประเทศชาติ และความผาสุกร่มเย็น
ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด ขอพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ประสบ
ความสุขความเจริญพร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ”  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด ารัส ทรงประกาศเป็นพุทธศาสนูปถัมภก 

เวลำ 16:00 น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จฯ โดยริ้วขบวนรำบใหญ่ไปทรงนมัสกำรพระพุทธ
มหำมณีรัตนปฏิมำกร ประกำศพระองค์เป็นศำสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม  “ข้ำแต่
พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมำข้ำพเจ้ำได้มีจิตศรัทธำ เลื่อมใส และนึกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ด้วยวิธีนั้นๆ อยู่
แล้ว ฉะนั้นบัดนี้ ข้ำพเจ้ำได้เถลิงถวัลย์ รำชสมบัติบรมรำชำภิเษกแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้ำ พระธรรม
เจ้ำและพระสังฆเจ้ำ จะได้รับกำรจัดกำร ให้ควำมคุ้มครอง และรักษำพระพุทธศำสนำโดยชอบธรรม
ตลอดไป  ข้ำแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงจ ำไว้ด้วยว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นพุทธศำสนูปถัมภกเถิด”  แล้วเสด็จ
ถวำยบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหำกษัตริยำธิรำชเจ้ำ ณ ปรำสำทพระเทพบิดร ถวำยบังคมพระบรม
อัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหำปรำสำท 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97


เวลำ 9:00 น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี เสด็จในกำรพระ
รำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 ในพระรำชพิธีเฉลิมพระปรมำภิไธย พระนำมำภิไธย และสถำปนำ
พระฐำนันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย  ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้นำยภูมินทร ปลั่ง
สมบัติ อำลักษณ์ กองอำลักษณ์และเครื่องรำชอิริยำภรณ์ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี อ่ำนประกำศพระบรม
รำชโองกำรเฉลิมพระปรมำภิไธย  

  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธย    
พระบรมอัฐิ  สมเด็จพระบรมชนกนาถ  ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า             

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 
 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ  พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มีพระ
บรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ประกำศว่ำ  โดยที่ทรงพระรำชอนุสรณ์ค ำนึงถึงสมเด็จพระบรม
ชนกนำถ  พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี  จักรีนฤบดินทร     สยำ
มินทรำธิรำช  บรมนำถบพิตร  ซึ่งได้ทรงรับพระรำชภำระสืบรำชสันตติวงศ์เป็นพระมหำกษัตริย์   รัชกำล
ที่  9  แห่งพระบรมรำชจักรีวงศ์  ด ำรงพระองค์เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชำวไทย  ได้ทรงบ ำเพ็ญพระรำช
กรณียกิจน้อยใหญ่นำนัปกำร  เป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์  แก่อำณำประชำรำษฎร์  เป็นที่ประจักษ์แก่ตำแก่ 
ใจของบรรดำพสกนิกร  และนำนำอำรยประเทศ  จนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อ
วันที ่ 13  ตุลำคม  พุทธศักรำช 2559  แม้ระยะเวลำจะล่วงเลยมำจวบจนปัจจุบัน  แต่เหล่ำพสกนิกรก็ยังคง
ค ำนึงถึงพระมหำกรุณำธิคุณเสมอมำไม่เสื่อมคลำย  ในศุภสมัยอันเป็นมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
นี้  สมควรจะได้สนองพระเดชพระคุณถวำยพระเกียรติยศให้ปรำกฏแผ่ไพศำลยิ่งขึ้น  ด้วยมีพระรำชหฤทัย
ระลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระบรมชนกนำถ 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมำภิไธย   พระบรมอัฐิ  สมเด็จพระบรม
ชนกนำถ  ตำมที่จำรึกในพระสุพรรณบัฏว่ำ  พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช  บรมนำถบพิตร 

ขอให้พระเกียรติคุณ วิบุลยยศปรำกฏแผ่ไพศำลไปในสำกลจักรวำล   จิรัฏฐิติกำล ตลอด  
นิจนิรันดร์  เทอญ 



 
 

เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็น  
“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”  

 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ  พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มีพระ

บรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ประกำศว่ำ   โดยที่ทรงพระรำชด ำริด้วยพระรำชหฤทัย
ประกอบด้วยพระกตัญญูกตเวทิตำ  ระลึกถึงพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมรำชชนนี  อันได้มีมำเป็นล้นพ้นยิ่ง
กว่ำผู้อ่ืน  และทรงพระรำชด ำริว่ำ  พระบรมรำชชนนีเป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  ได้ทรงบ ำเพ็ญพระรำช
กรณียกิจอันได้บังเกิดประโยชน์แก่ชำติบ้ำนเมืองและพสกนิกรเป็นอเนกปริยำย   มีพระรำชหฤทัยเปี่ยมด้วย
พระเมตตกรุณำธิคุณ  เสด็จออกสอดส่องดูแลทุกข์สุข  ของรำษฎรทั่วทุกแห่งหนแม้ในพ้ืนที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำร  ด้วยพระวิริยอุตสำหะอย่ำงยิ่งยวด  โดยทรงด ำเนินพระรำชจริยวัตรด้วยพระรำชปณิธำนแห่งธรรม
รำชินี   

ในศุภสมัยอันเป็นมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกนี้   สมควรจะเฉลิมพระเกียรติยศ  สนอง
พระคุณตำมโบรำณรำชประเพณ ี อันจะอ ำนวยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแด่พระองค์  และสยำมรัฐสีมำอำณำจักร
จึงมีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนำมำภิไธย   สมเด็จพระบรมรำชชนนี  ตำมที่
จำรึกในพระสุพรรณบัฏว่ำ  สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง และ
ถวำยเหรียญรัตนำภรณ์  รัชกำลที่  10  ชั้นที่  1 ขออ ำนำจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  อ ำนำจแห่งพระกตัญญู
กตเวทิตำธรรม  และเทวดำ เจ้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำย จงบันดำลอภิบำลรักษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ให้ทรงเจริญพระชนมำยุ  พรรณ  สุข  พล  ปฏิภำณ  คุณสำร
สมบัติ สรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล  วิบุลศุภผลมโหฬำรธนสำรสมบูรณ์  วรเกียรติคุณอดุลยยศ  ปรำกฏยิ่งยืน
นำน ตลอดจิรัฏฐิติกำล  เทอญ 



 
เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  สยามบรมราชกุมาร 

 
 

 

สถาปนา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

สถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ 

สถาปนาและเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี 
สถาปนาและเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา 

สถาปนาและเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ   มหาวชิโรตตมาง
กูร  สิริวิบูลยราชกุมาร 

เฉลิมพระเกียรติยศพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
เฉลิมพระเกียรติยศพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 



เสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค 

เวลำ 16:30 น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยำ
ตรำสถลมำรค จำกพระที่นั่งอำภรณ์ภิโมกข์ปรำสำท ไปยังวัดบวรนิเวศวิหำร วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำ
รำม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม ในกำรนี้ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี และสมเด็จพระเจ้ำลูก
เธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำฯ โดยเสด็จในกระบวน ในฐำนะรองผู้บัญชำกำร และนำยทหำรพิเศษประจ ำหน่วย
บัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรักษำพระองค์  

6 พฤษภาคม 2562 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C


เวลำ 16:30 น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เสด็จออก
พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำฯ, สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำสิริวัณณวรี นำรีรัตนรำช
กัญญำ และสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำทีปังกรรัศมีโชติฯ ณ สีหบัญชร พระท่ีนั่งสุทไธสวรรยปรำสำท รับ
กำรถวำยพระพรชัยมงคลจำกพสกนิกรชำวไทย 

 

 
 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมีพระรำชด ำรัสกับพสกนิกรชำวไทยที่มำเฝ้ำฯรับเสด็จโดยมีพระรำช

ด ำรัสว่ำ “ข้ำพเจ้ำและพระรำชินี รู้สึกยินดีและปลื้มใจมำก ที่ได้เห็นประชำชนทั้งหลำยมีไมตรีจิตพร้อมเพรียง
กันมำร่วมแสดงควำมปรำรถนำดี ในวำระบรมรำชำภิเษกของข้ำพเจ้ำครั้งนี้  

ควำมพร้อมเพรียงของท่ำนทั้งหลำยผู้มำประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ เพ่ืออวยชัยให้พรแก่ข้ำพเจ้ำด้วย
น้ ำใจไมตรีและควำมปรำรถนำดีอย่ำงจริงใจนั้น เป็นที่จับตำจับใจและท ำให้ข้ำพเจ้ำอิ่มใจอย่ำงยิ่ง 

ขอให้ควำมพร้อมเพรียงของท่ำนทั้งหลำยในกำรแสดงไมตรีจิตต่อข้ำพเจ้ำครั้งนี้ จงเป็นนิมิตหมำยอันดี
ที่ทุกคนทุกฝ่ำยจะพร้อมกันบ ำเพ็ญกรณียกิจ 

เพ่ือควำมเจริญรุ่งเรืองของประเทศชำติของเรำต่อไป” 
 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะทูตเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล  
 

เวลำ 17:30 น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เสด็จออก
พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำฯ, สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำสิริวัณณวรี นำรีรัตนรำช
กัญญำ และสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำทีปังกรรัศมีโชติฯ ณ ท้องพระโรงกลำง  พระที่นั่งจักรีมหำ
ปรำสำท พระบรมมหำรำชวัง พระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำสให้ คณะทูตำนุทูตรวมทั้งผู้แทนจำก 130 
ประเทศ และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก(เอสแคป) รวม 235 คน เข้ำเฝ้ำฯ 
เพ่ือถวำยพระพรชัยมงคล ณ ท้องพระโรงกลำง ในพระบรมมหำรำชวัง 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2_%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4
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นางฉั่ว ซ่ิว ซาน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่งสาธารณะรัฐสิงคโปร์                  
ประจ าประเทศไทย ในฐานะคณบดีคณะทูต  เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล 

 
นำงฉั่ว ซิ่ว ซำน เอกอัครรำชทูตวิสำมัญผู้มีอ ำนำจเต็มแห่งสำธำรณะรัฐสิงคโปร์  ประจ ำประเทศไทย 

ในฐำนะคณบดีคณะทูต น ำคณะทูตำนุทูต คณะกงสุล และผู้แทนองค์กำรระหว่ำงประเทศในไทย เข้ำ
เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทถวำยพระพรชัยมงคล 

นางฉั่ว ซิ่ว ซาน ตัวแทนกล่าวว่า “คณะทูตำนุทูตที่มำร่วมงำนในวันนี้ หวังอย่ำงจริงใจว่ำ รัชสมัย
ของพระองค์จะยิ่งยืนนำนและเต็มเปี่ยมไปด้วยควำมสุข 

ในช่วงที่ผ่ำนมำประชำชนไทยแสดงให้เห็นถึงควำมจงรักภักดีและควำมเทิดทูนต่อพระองค์ ซึ่งเชื่อว่ ำ
ประเทศไทยจะเต็มเปี่ยมไปด้วยสันติภำพ ควำมม่ังคั่ง และควำมเจริญรุ่งเรือง 

ขอยืนยันกับพระองค์ว่ำ ประเทศต่ำงๆ จะยึดมั่นในพันธกิจที่จะส่งเสริมและกระชับควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงไทยกับประเทศของพวกเรำ 

ขอให้รำชอำณำจักรไทยที่ยิ่งใหญ่ได้รับพรด้วยสินติภำพ ควำมเจริญรุ่งเรือง และควำมก้ำวหน้ำ ตลอด
มงคลรัชสมัยของพระองค”์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด ารัสกับคณะทูตานุทูต มีใจความว่า 
“ข้ำพเจ้ำและพระรำชินี มีควำมชื่นชมและประทับใจมำก ในค ำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยควำมปรำรถนำ

ดีและไมตรีจิต ซึ่งท่ำนคณบดีทูตได้กล่ำวในนำมคณะทูตำนุทูตและกงสุลต่ำงประเทศ ในวำระบรมรำชำภิเษก
ของข้ำพเจ้ำในครั้งนี้ 

ขอขอบใจในน้ ำใจไมตรีของท่ำนทั้งหลำย ที่ได้แสดงควำมปรำรถนำดีต่อเรำทั้งสอง ประเทศและ
ประชำชนชำวไทย ทั้งยังแสดงควำมตั้งใจจริงที่จะเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประเทศของเรำให้แน่น
แฟ้นยิ่งขึ้น ในประกำรนี้ขอให้ท่ำนมั่นใจได้ว่ำ ท่ำนจะได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่จำกรัฐบำลและประชำชน
ชำวไทย และข้ำพเจ้ำเองก็จะพยำยำมส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ ให้ยิ่งเจริญงอกงำมและธ ำรงยั่งยืนสืบไป ขอ
สนองพรทุกท่ำนให้ท่ำนและ ครอบครัวประสบแต่ควำมสุขควำมเจริญ ทั้งขอให้ประเทศและประชำกรซึ่งท่ำน
เป็นผู้แทนอยู่ในรำชอำณำจักรนี้ มีควำมรุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดไป” 



พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตั้งกำรพระ
รำชพิธีบรมรำชำภิเษกในวันที่ 4-6 พฤษภำคม 2562  ซึ่งพระรำชพิธีฯมีขั้นตอนและรำยละเอียดต่ำงๆ เป็นอัน
มำก นับว่ำเป็นเหตุกำรณ์เกิดขึ้นในประวัติศำสตร์ที่ประชำชนชำวไทยจะได้มีโอกำสพบเห็นและเป็นพยำนงำน
มหำมงคลของชำติครั้งนี้ด้วยตนเองทั้งจะได้ร่วมจำรึกภำพประวัติศำสตร์และสืบสำนควำมเจริญทำงวัฒนธรรม
ของชำติสืบไป 

พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกมีควำมส ำคัญยิ่งของชำติไทยที่พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของ
พสกนิกรทุกหมู่เหล่ำ พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติยศว่ำพระมหำกษัตริย์ทรงขึ้น
ครองรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์ของชำติไทยโดยสมบูรณ์แล้ว ทั้งยังเป็นแสดงให้เห็นถึงกำรยอมรับของ
ประชำชนและนำนำอำรยประเทศ อันเป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีเป็นปึกแผ่นมั่นคงและควำมเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของคนในชำติให้ยืนยงยำวนำนตลอดไป 

.............................................................................................  
 

หมายเหตุของผู้รวบรวมเรียบเรียง 
 กำรรวบรวมเรียบเรียงพระรำชประวัติ"พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลง
กรณ  พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว"   รัชกำลที่ 10 แห่งรำชวงศ์จักรี  ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้วยควำมมุ่งมั่นของผู้เรียบ
เรียงที่ต้องกำรเผยแพร่ให้ผู้อ่ำนในวัยเรียนวัยศึกษำหรือประชำชนได้รับรู้รับทรำบพระรำชประวัติและพระรำช
กรณียกิจของพระองค์ที่ทรงกระท ำทุกสิ่งทุกประกำรเพ่ือควำมเจริญรุ่งเรืองของประเทศชำติและควำมผำสุก
ของประชำชน  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระปรีชำสำมำรถในหลำกหลำยรูปแบบ พระองค์ทรงเป็น
พระมหำกษัตริย์ที่เป็นแบบอย่ำงแห่งควำมรักและควำมกตัญญูต่อพระรำชบิดำและพระรำชมำรดำอย่ำงหำที่
เปรียบมิได้ ซึ่งพระรำชกรณียกิจในเรื่องนี้ที่ทรงปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน อีกทั้งทรงรักและเอ้ืออำทร
พสกนิกรของพระองค์มำต่อเนื่องยำวนำน 
 พระรำชประวัติ"พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ   พระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว"   ข้ำพเจ้ำได้เพียรพยำยำมท ำกำรรวบรวมเรียบเรียงค้นคว้ำหำรำยละเอียดทุกแง่มุม ทั้งค้นหำจัดรูป
ให้เหมำะสมเข้ำกับเนื้อหำให้มำกทีสุด  ท้ำยนี้ต้องขอขอบคุณเจ้ำของบทควำมเนื้อหำ รูปภำพ ต่ำง ๆ ที่ข้ำพเจ้ำ
น ำมำประกอบกำรเผยแพร่ ขอขอบคุณ     

ประสำร ธำรำพรรค์ 
ข้ำรำชกำรบ ำนำญวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 
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พระราชประวัติรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ผู้เรียบเรียงนายประสาร ธาราพรรค์ 

 

 

เมื่อนั้น              โฉมยงองค์ระเด่นจินตะหรา 
ค้อนให้ไม่แลดูสารา              กัลยาคั่งแค้นแน่นใจ 
แล้วว่าอนิจจาความรัก           พึ่งประจักษ์ดั่งสายน้้าไหล 
ตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไป    ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา 
สตรีใดในพิภพจบแดน            ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้า 
ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา          จะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิตย์ 
โอ้ว่าน่าเสียดายตัวนัก            เพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช้้าจิต 
จะออกชื่อฦาชั่วไปท่ัวทิศ       เมื่อพลั้งคิดผิดแล้วจะโทษใคร 
อิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 



พระราชประวัตพิระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

 

พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
ประดิษฐานภายในโรงเรียนราชินี กรุงเทพฯ 

 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นทั้งนักรบ นักปกครอง ศิลปิน กวี

และช่าง ซึ่งได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามประณีตไว้เป็นมงคลแก่ชาติ  และปรากฏพระเกียรติคุณ
แพร่หลายไปในนานาประเทศ จนได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ให้ทรงเป็นบุคคลส าคัญของโลก เนื่องด้วยทรงสร้างสรรค์วรรณคดีที่
ทรง คุณค่าทางวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกของชาติจ านวนมากรวมถึงทรงปกครองบ้านเมืองให้  ราษฎรได้อยู่เย็น
เป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารและได้ส่งเสริมให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฉลองพระบรมราชสมภพ
ครบรอบ 200 ปี เมื่อพ.ศ. 2511  

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  นับเป็นช่วงเวลาที่ราชอาณาจักรไทยเริ่มเข้าสู่
ความสงบและมีความปึกแผ่นมากกว่าสมัยที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าพระองค์จะยังทรงประกอบพระราชกรณีย
กิจในการบริหารราชการแผ่นดินและท านุบ ารุงพระนครสืบต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบรมชนกนาถ เช่นที่เคยเป็นมา แต่ในขณะเดียวกันยังทรงให้ความส าคัญต่อการ
ฟ้ืนฟูศิลปกรรมในแขนงต่างๆ อย่างดียิ่ง ที่ส าคัญคือ การรังสรรค์งานสถาปัตยกรรมในพระนครให้มีความสง่า
งามยิ่งกว่ายุคสมัยที่ผ่านมา มีการขยายอาณาเขตของพระบรมมหาราชวังทางทิศตะวันตกกับทิศใต้ใหม่ 

 

 



พระราชประวัติ 

 

 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 ในราชวงศ์จักรี พระราช
โอรสพระองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี มี
พระนามเดิมว่า ฉิม พระราชสมภพเมื่อ วันพุธ ขึ้น 7 ค่ า เดือน 4 ปีกุน เวลาเช้า 5 ยาม ซึ่งตรงกับวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 ณ ต าบลอัมพวา  เมืองสมุทรสาคร  เมื่อเจริญวัยได้ทรงศึกษาเล่าเรียน ณ วัดบางหว้า
ใหญ่  ครั้นทรงพระเจริญวัยมีพระชันษาสมควรแก่การศึกษาเล่าเรียน สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ ได้
น าไปฝากเข้ารับการศึกษาทีว่ัดระฆังโฆสิตาราม โดยฝากตัวเป็นศิษย์กับพระวันรัต (ทองอยู่) อีกทั้งเมื่อเจริญวัย
ในขณะที่มีพระชนมายุ 8 ชันษาก็ได้ตามเสด็จ พระราชบิดาในราชการสงครามตลอดรัชสมัยกรุงธนบุรี หลาย
ครั้ง อาทิ สงครามที่เชียงใหม่ ราชบุรี พิษณุโลก นครจ าปาศักดิ์ กรุงศรีสัตนาคนหุตและกรุงกัมพูชา และเมื่อ
พระชนมายุได้ 16 พรรษา สมเด็จพระบรมชนกนาถก็ได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระนามว่าพระ
บาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระองค์จึงได้รับการสถาปนาพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร  และโปรดให้เสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่
ปากคลองบางกอกใหญ่และเมื่อถึงปี พ  .ศ  . 2331 พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 22 พรรษา ก็ได้ทรงผนวช ณ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง และเสด็จจ าพรรษาที่วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส)  1 พรรษา 
จึงทรงลาผนวชกลับเข้ารับราชการ เมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทิวงคตลง ในปี พ  .ศ  . 2349 
เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร จึงได้รับการสถาปนาขึ้นด ารงต าแหน่ง กรมพระราชวังบวรสถานมงคล( วังหน้า )
ทรงพระนามว่ากรมพระราชวังบวรมหาอิศรสุนทรขณะนั้น มีพระชนมายุได้ 40 พรรษา หลังจากนั้นอีกเพียง 2 
ปี เมื่อถึงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352 ขณะมีพระชนมายุ 42 พรรษา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชเสด็จสวรรคตด้วยพระโรคชรา ขณะมีพระชนมายุได้ 73 พรรษา นับเวลาในการเสด็จครองราชย์ได้
นานถึง 27 ปี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร กรมพระราชวังบวรสถานมงคล จึงได้เสด็จ
ขึ้นทรงราชย์สืบพระราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ใช้พระนามเต็มว่า 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแต่เนื่องจากในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่เสด็จขึ้นทรงราชย์มีเหตุการณ์ไม่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2310


ปกติ มีผู้ทิ้งหนังสือกล่าวหาพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ กรมขุนกษัตรานุชิต พระราชโอรสสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช ที่ประสูติแต่พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมกับ
พรรคพวกคบคิดกันจะแย่งราชสมบัติ จึงมีการจับกุม เมื่อช าระได้ความแล้วเป็นสัตย์จริง จึงให้น ากรมขุน
กษัตรานุชิตไปประหารด้วยท่อนจันท์ที่วัดปทุมคงคา และบรรดาสมัครพรรคพวกก็ให้ประหารชีวิตสิ้น ดังนั้นจึง
ไม่เรียกพิธีเสด็จขึ้นทรงราชย์ตามราชประเพณีว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แต่เรียกว่าปราบดาภิเษกทั้งๆที่
เนื้อหาแห่งพระราชพธิีก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี 

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 2 ได้ย้ายมาท าพิธีที่หมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เนื่องจาก
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทอันเป็นสถานที่ท าพิธี
ปราบดาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั้นใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกอยู่ ในรัชกาลต่อ ๆ มาจึงใช้หมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเป็นสถานที่
จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและใช้พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นสถานที่ตั้งพระบรมศพ หลังจากเสร็จ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระองค์จึงเสด็จเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราตามโบราณราชประเพณี 

 

 

พระนามเต็ม 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีพระนามเต็มเมื่อขึ้นครองราชย์ว่า พระบาทสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์ ธรณินทราธิราช รัตนากาศภาสกรวงศ์ องค์
ปรมาธิเบศ ตรีภูวเนตรวรนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาวศรัย สมุทัยดโรมนต์ สากลจักรวาฬาธิเบนทร สุริเยนท
ราธิบดินทร์ หริหรินทรา ธาดาธิบดี ศรีวิบูลยคุณอกนิษฐ ฤทธิราเมศวรมหันต บรมธรรมิกราชาธิราชเดโชชัย 
พรหมเทพาดิเทพนฤบดินทร์ ภูมิทรปรมาธิเบศ โลกเชษฐวิสุทธิ รัตนมกุฎประกาศ คตามหาพุทธางกู รบรม
บพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97


 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ออกพระนามรัชกาลที่ 2 ว่าพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้าสุลาลัย ตามนามของพระพุทธรูปที่ทรงโปรดให้สร้างอุทิศถวาย และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดให้เฉลิมพระปรมาภิไธยใหม่เป็นพระบาทสมเด็จพระบรมราชพงษเชษฐ มเหศวรสุนทร ไตร
เสวตรคชาดิศรมหาสวามินทร์ สยารัษฎินทรวโรดม บรมจักรพรรดิราช พิลาศธาดาราชาธิราช บรมนารถบพิตร 
พระพุทธเลิศหล้านภาไลย 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้เฉลิมพระนามใหม่เป็นพระบาทสมเด็จพระ
รามาธิดีศรีสินทรมหาอิศรสุนทร พระพุทธเลิศหหล้านภาลัย 

พระนามที่ปรากฏ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนั้น เพ่ิงถวายพระนามเรียกเมื่อสมัยรัชกาล
ที่ 3 เนื่องจากพระปรมาภิไธยที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ ของรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 จะเหมือนกันทุก
ตัวอักษร เพราะในเวลานั้นยังไม่มีธรรมเนียมที่จะต้องมีพระปรมาภิไธยแตกต่างกันในแต่ละพระองค์ จนถึง
รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา จึงทรงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บัญญัติไว้ว่า ในแต่ละรัชกาลจะต้องมีพระปรมาภิไธย
แตกต่างกัน เว้นแต่สร้อยพระปรมาภิไธยเท่านั้นที่อณุโลมให้ซ้ ากันได้บ้าง ส่วนค าน าหน้าพระนาม รัชกาลที่ 4 ก็
ได้ทรงบัญญัติให้ใช้ค าว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ หรือ ปรเมนทร์ เป็นค าน าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับล าดับรัชกาลว่า
จะเป็นเลขคี่หรือเลขคู่ 
     เดิมทีเดียวคนสมัยก่อนมักเรียกรัชกาลที่ 1 ว่า แผ่นดินต้น และเรียกรัชกาลที่ 2 ว่า แผ่นดินกลาง เหตุ
เพราะพระนามในพระสุพรรณบัฎเหมือนกัน รัชกาลที่ 3 จึงไม่โปรดให้ใช้ตามอย่างรัชกาลที่ 1 และ 2 เพราะ
เหตุเช่นนั้นจะท าให้ประชาชนสมัยนั้นเรียกว่าแผ่นดินปลาย ซึ่งดูไม่เป็นมงคล 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7


 

 

สมเด็จพระศรีสุลาลัย พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดา 
 1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรจั่น พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาสี  ประสูติ พ.ศ. 2328  
สิ้นพระชนม์ ในสมัยรัชกาลที่ 1  
 2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย   พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาสวน  ประสูติ พ.ศ. 2329 
สิ้นพระชนม์ ในสมัยรัชกาลที่ 1 
 

 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
 3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระองค์เจ้าทับ) พระราชมารดา สมเด็จพระศรีสุลาลัย
ธิดา  พระยานนทบุรี (จัน) ประสูติ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 สวรรคต 2 เมษายน พ.ศ. 2394 พระชันษา 64 ปี  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2


 4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนกัลยาสุนทร (พระองค์เจ้าล าภู) พระราชมารดา  เจ้าจอมมารดาสวน 
ประสูติ พ.ศ. 2332 สิ้นพระชนม์ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2389  พระชันษา58 ปี 
 5. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทับทิม  พระราชมาดา เจ้าจอมมารดาแจ่มใหญ่  ประสูติ พ.ศ. 
2332 สิ้นพระชนม์ ในรัชกาลที่ ๓ - 
 6. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่สุ่น  พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่  ประสูติ 22 
มีนาคม พ.ศ. 2332  สิ้นพระชนม์ 14 กันยายน พ.ศ. 2412 พระชันษา 81 ปี 
 7. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าป้อม  พระราชมารดา สมเด็จพระศรีสุลาลัย ประสูติ  22 
มกราคม พ.ศ. 2333   สิ้นพระชนม์  พ.ศ. 2336 พระชันษา 3 ปี 
 8. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (พระองค์เจ้ากล้วยไม้) พระราชมารดา เจ้าจอมมารดา
สวน  ประสูติ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2334  สิ้นพระชนม์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2374  พระชันษา 39 ปี 
 9. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุบผา  พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาสี  ประสูติ พ.ศ. 2334  
สิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2364  พระชันษา 31 ปี 
 10. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวงศ์เจ้าจอมมารดาศิลา ธิดาท่านขรัวยายฟักทอง ประสูติ   
พ.ศ. 2334  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๔  
 11. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปุก  พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาสั้น   ประสูติ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2335 สิ้นพระชนม์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2416  พระชันษา 81 ปี  
 

 
 
 12. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าด า  พระราชมารดา สมเด็จพระศรีสุลาลัย ประสูติ พ.ศ. 2335 
สิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2336 พระชันษา 1 ปี 
 13. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเสพสุนทร (พระองค์เจ้ากุสุมา)  พระราชมารดา เจ้าจอมมารดา
กรุด ประสูติ 15 มีนาคม พ.ศ. 2335  สิ้นพระชนม์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2385 พระชันษา 50 ปี 
 14. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง  พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาม่วงใหญ่  ประสูติ พ.ศ. 
2336  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 1 - 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3


 15. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร (พระองค์เจ้ามั่ง) พระราชมารดาเจ้าจอม
มารดานิ่ม ธิดาเจ้าพระยาพระคลัง (หน)  ประสูติ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2336 สิ้นพระชนม์ 4 กันยายน       
พ.ศ. 2402   พระชันษา 67 ปี 
 16. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าส้มจีน  พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาเกด  ประสูติ          
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2336 สิ้นพระชนม์ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2408 พระชันษา  72 ปี 
 17. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ (พระองค์เจ้าพนมวัน)  พระราชมารดา เจ้าจอม
มารดาศิลา  ประสูติ วันพุธ เดือน 11 ขึ้น 14 ค่ า ปีขาล ฉศก จ.ศ. 1156  สิ้นพระชนม์ วันจันทร์ เดือน 5 แรม 
8 ค่ า ปีมะโรง อัฐศก จ.ศ.1218 ในสมัย ร. 4 พระชันษา 62 ปี 
 18. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหรุ่น พระราชมาดา เจ้าจอมมารดาสวน ประสูติ วันอังคาร 
เดือน 9 ขึ้น 5 ค่ า ปีเถาะ สัปศก จ.ศ. 1157  สิ้นพระชนม์ในสมัย รัชกาลที่  3 พระชันษา 38 ปี 
 19. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใย พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาอิน  วันอาทิตย์ เดือน 9 ขึ้น 
10 ค่ า ปีเถาะ สัปตศก จ.ศ. 1157  ปีกุน เบญจศก จ.ศ. 1225 ในสมัย ร. 4 พระชันษา 68 ปี 
 20. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย  พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก  เดือนอ้าย ปี
เถาะ สัปตศก จ.ศ. 1157  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 
 21. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพลับ  พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาสวน  ประสูติ วันอาทิตย์ 
เดือน 5 ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. 1159  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3   
 

 
 
 22. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์ (พระองค์เจ้ากุญชร)  พระราชมารดา เจ้าจอม
มารดาศิลา ประสูติ วันพุธ เดือน 6 ขึ้น 4 ค่ า ปีมะเมีย สัมฤทธิศก จ.ศ.1160  สิ้นพระชนม์ วันพฤหัสบดี เดือน 
5 แรม 13 ค่ า ปีกุน เบญจศก จ.ศ. 1225 ในสมัยรัชกาลที่ 4  พระชันษา  65 ปี 
 23. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสังวาล  พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาทรัพย์  ประสูติ เดือน 
8 ปีมะเมีย สัมฤทธิศก จ.ศ. 1160  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3  
 24. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนตร พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาปราง ธิดาขรัวตาบุญเกิด
และขรัวยายทองอิน ประสูติ เดือน 9  ปีมะเมีย สัมฤทธิศก จ.ศ. 1160  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 1  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87_(%E0%B8%AB%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2


 25. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโคมเพ็ชร   พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก ประสูติ
เดือน 6 ปีมะเมีย เอกศก จ.ศ. 1161  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 1  
 26. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาบุนนาค  ประสูติ เดือน 8 
ปีมะแม เอกศก จ.ศ. 1161  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3  
 27. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอ าไพ  พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาทองอยู่ ประสูติ  เดือน 
9 ปีมะแม เอกศก จ.ศ. 1161 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 - 
 28. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัมพร  พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาม่วงซอ ประสูติ  เดือน 
9 ปีมะแม เอกศก จ.ศ. 1161 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 2  
 29. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุกรม พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาสั้น  ประสูติ วันศุกร์ 
เดือน 10 แรม 13 ค่ า ปีมะแม เอกศก จ.ศ. 1161  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 2  
 30. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่  ประสูติ วัน
เสาร์ เดือน 5 แรม 3 ค่ า ปีวอกเอกศก จ.ศ. 1162 สิ้นพระชนม์ ปีวอก ฉศก จ.ศ. 1186 ในสมัย รัชกาลที่ 2 
 31. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย พระราชมารดาเจ้าจอมมารดาสวน ประสูติ เดือน 6 ปี
วอก โทศก จ.ศ. 1162  สิ้นพระชนม์ในสมัย รัชกาลที่ 3  
 32. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าน้อย พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาสวน  ประสูติ เดือน 12 ปี
วอก โทศก จ.ศ. 1162 สิ้นพระชนม์ในสมัย รัชกาลที่ 3  
 

 
 
 33. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภา พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาบุญมา ประสูติ เดือน
อ้าย ปีวอก โทศก จ.ศ. 1162  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3  
 34. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขัตติยวงศ์ พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาน้อย ประสูติ ปีวอก 
โทศก จ.ศ. 1162  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 2 - 
 35. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ (พระองค์เจ้าทินกร) พระราชมารดา      
เจ้าจอมมารดาศิลา  ประสูติ วันอาทิตย์ เดือน 7 ขึ้น 12 ค่ า ปีระกา ตรีศก จ.ศ. 1163 สิ้นพระชนม์ วันศุกร์ 
เดือนอ้าย ขึ้น 1 ค่ าปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. 1218 ในสมัย รัชกาลที่ 4  พระชันษา 56 ปี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2


 36. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารสคนธ์  พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาทรัพย์ ประสูติ วัน
อาทิตย์ เดือนอ้าย ขึ้น 15 ค่ า ปีระกา ตรีศก จ.ศ.1163  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 
 

 
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี 

 
 37. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าชาย พระราชมารดา สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี 
ประสูติ วันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม 4 ค่ า ปีระกาตรีศก จ.ศ. 1163  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 1  
 38. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์ (พระองค์เจ้าไพฑูรย์) พระราชมารดา เจ้าจอม
มารดาทิม ธิดานายเอม ประสูติ ปีจอ จัตวาศก จ.ศ. 1164 สิ้นพระชนม์ ปีวอก สัมฤทธิศก จ.ศ. 1210 ในสมัย 
รชักาลที่ 3 - 
 39. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย  พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก ประสูติ ปีจอ 
จัตวาศก จ.ศ.1164  สิ้นพระชนม์ ปีกุน เบญจศก จ.ศ. 1165 ในสมัย รัชกาลที่ 1   
 40. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาร้อยระนาด  ประสูติ ปีจอ 
จัตวาศก  จ.ศ. 1164  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 1  
 41. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์ (พระองค์เจ้าโต) พระราชมารดา เจ้าจอม
มารดาเลี้ยง ประสูติ วันอังคาร เดือน 11 ขึ้น 11 ค่ า ปีกุน เบญจศก จ.ศ. 1165  สิ้นพระชนม์ วันพุธ เดือน 8 
อุตราสาฒ ขึ้น 3 ค่ า ปีระกา ตรีศก จ.ศ. 1223 ในสมัย รัชกาลที่ 4 พระชันษา  59 ปี 
 42. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทนิล พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาศิลา ประสูติ วันพุธ 
เดือน 11 ขึ้น 6 ค่ า ปีชวด ฉศก จ.ศ. 1166 สิ้นพระชนม์ ปีวอก จัตวาศก จ.ศ. 1234 ในสมัย รัชกาลที่ 5  พระ
ชันษา 69 ปี 
  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2


 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
 43. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เจ้าฟ้ามงกุฎ)  พระราชมารดา สมเด็จพระศรีสุริเยน
ทราบรมราชินี  พระราชสมภพ วันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 14 ค่ า ปีชวด ฉศก จ.ศ.1166 สวรรคต วัน
พฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ า ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. 1230  พระชนมายุ 65 พรรษา 
 44. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ (พระองค์เจ้ากลาง) พระราชมารดา เจ้าจอม
มารดาน้อยระนาด ประสูติ วันเสาร์ เดือน 3 แรม 12 ค่ า ปีฉลู สัปตศก จ.ศ. 1167 สิ้นพระชนม์ วันอังคาร 
เดือน 4 ขึ้น 8 ค่ า ปีชวดอัฐศก จ.ศ. 1238 ในสมัย รัชกาลที ่5  พระชันษา 73 ปี 
 45. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา (พระองค์เจ้าชุมแสง) พระราชมารดา เจ้าจอม
มารดาทิม ประสูติ วันเสาร์ เดือน 5 ขึ้น 3 ค่ า ปีขาล สัปตศก จ.ศ. 1167  สิ้นพระชนม์ วันจันทร์ เดือน 8 
บูรพาสาฒ ขึ้น 10 ค่ า ปีระกา ตรีศก จ.ศ. 1223 ในสมัย รัชกาลที่ 4 พระชันษา 56 ปี 
 46. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง พระราชมารดา ท้าววรจันทร์ (เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่) 
ประสูติ ปีขาล อัฐศก จ.ศ. 1168   สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 1 ภายหลังประสูติได้ 3 วัน    
 47. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาพะวา  ธิดาพระสาครบุรี
และขรัวยายลิ้ม  ประสูติ ปีขาล อัฐศก จ.ศ. 1168  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 1  ในวันประสูติ  
 48. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสมร พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาเลี้ยง ประสูติ วันเสาร์ 
เดือน 8 แรม 2 ค่ า ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. 1170 สิ้นพระชนม์ ปีมะแม ตรีศก จ.ศ. 1233 ในสมัย รัชกาลที่ 5   
พระชันษา 64 ปี 
 49. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท (พระองค์เจ้านวม) พระราชมารดา ท้าววรจันทร์ 
(เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่)  ประสูติ วันเสาร์ เดือน 8 แรม 2 ค่ า ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. 1170 สิ้นพระชนม์ 
วันพุธ เดือน 10 ขึ้น 6 ค่ า ปีมะเมียโทศก ในสมัย รัชกาลที่ 5  พระชันษา 63 ปี 
  
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_(%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_(%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2)


 
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
 50. พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (เจ้าฟ้าจุฑามณี) พระราชมารดา สมเด็จพระศรีสุริเยน
ทราบรมราชินี  ประสูติ วันจันทร์ เดือน 6 ขึ้น 11 ค่ า ปีวอก ฉศก จ.ศ. 1170  สิ้นพระชนม์ วันอาทิตย์ เดือนยี่ 
แรม 6 ค่ า ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. 1127 ในสมัย รัชกาลที่ 4 พระชันษา 58 พรรษา 
 51. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร (พระองค์เจ้ามรกฎ)  พระราชมารดา เจ้าจอมมารดา
ทองดี ธิดาเจ้าพระยาธรรมาฯ (สด) ประสูติ วันพุธ เดือนยี่ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. 1170  สิ้นพระชนม์ในสมัย
รัชกาลที่ 4 
 52. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นถาวรวรยศ (พระองค์เจ้าขัตตยิา) พระราชมารดา เจ้าจอมมารดา
พะวา  ประสูติ วันเสาร์ เดือน 10 แรม 14 ค่ า ปีมะเส็ง เอกศก จ.ศ. 1171 สิ้นพระชนม์ ปีระกา เบญจศก จ.ศ.
1235 ในสมัย รัชกาลที่  5 พระชันษา 65 ปี 
 53. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงจันทร์ พระราชมารดา เจ้าจอมมารดากล่ า ประสูติ  ปี
มะเส็ง เอกศก จ.ศ. 1171 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 2  
 54. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิ่มนวล พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์ใหญ่ ประสูติ 
ปีมะแม ตรีศก จ.ศ. 1173  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3  
 55. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง (แฝด) พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาหนูจีน ประสูติ  
ปีมะแม ตรีศก จ.ศ. 1173  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 2       
 56. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง (แฝด) พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาหนูจีน ประสูติ  ปี
มะแม ตรีศก จ.ศ. 117 3สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 2   
 57. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา (พระองค์เจ้านิลรัตน)  พระราชมารดา เจ้าจอม
มารดาพิม  ประสูติ วันจันทร์ เดือน 9 แรม 8 ค่ า ปีมะแม ตรีศก จ.ศ. 1173  สิ้นพระชนม์ วันพุธ เดือน 11 ขึ้น 
11 ค่ า ปีเถาะนพศก จ.ศ. 1229 ในสมัย รัชกาลที่ 4 พระชันษา 57 ปี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2


 58. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ (พระองค์เจ้าอรุณวงศ์) พระ
ราชมารดา เจ้าจอมมารดาเอม  ธิดาพระยารัตนจักร (หงส์ทอง) ประสูติ วันอาทิตย์ เดือน 7 แรม 6 ค่ า ปีวอก 
จัตวาศก จ.ศ. 1174 สิ้นพระชนม์ วันศุกร์ เดือน 8 อุตราสา แรม 4 ค่ า ปีชวด สัมฤทธิศก จ.ศ. 1250 ในสมัย 
รชักาลที่ 5   พระชันษา 76 ปี 
 59. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ (พระองค์เจ้ากปิตถา) พระราชมารดา เจ้าจอม
มารดาอัมพาnธิดาพระยาอินทรอากร ประสูติ วันอังคาร เดือน 5 แรม 1 ค่ า ปีจอ จ.ศ.1176 ยังเป็นเบญจศก  
สิ้นพระชนม์ วันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรม 7 ค่ า ปีวอก จัตวาศก จ.ศ. 1234 ในสมัย รัชกาลที่ 5 พระชันษา  59 
ปี 
 

 
 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี 
 

 60. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ พระราชมารดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กุณฑลทิพยวดี ประสูติ  วันศุกร์ เดือน 5 แรม 7 ค่ า ปีชวด อัฐศก จ.ศ. 1178 สิ้นพระชนม์ ปีวอก สัมฤทธิศก 
จ.ศ. 1210  ในสมัย รัชกาลที่ 3 - 
 61. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ (พระองค์เจ้าปราโมช) พระราชมารดา เจ้าจอม
มารดาอัมพา ประสูติ วันอังคาร เดือน 4 แรม 9 ค่ า ปีชวด อัฐศก จ.ศ. 1178 สิ้นพระชนม์ วันพฤหัสบดี เดือน 
8 บุรพสาฒ ขึ้น 8 ค่ า ปีวอก จัตวาศก จ.ศ. 1234  ในสมัย รัชกาลที่ 5 พระชันษา 57 ปี 
 62. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพันแสง พระราชมารดา เจ้าจอมมารดานวล ประสูติ  วัน
พฤหัสบดี เดือน 10 ปีฉลู นพศก จ.ศ. 1179   สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3  
 63. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเน่า พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาพุ่ม ประสูติ เดือน 12 ปีฉลู 
นพศก จ.ศ. 1179  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 2 
 64. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกยูร พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาอัมพา วันอังคาร เดือน 8 
แรม 4 ค่ า    ปีขาล สัมฤทธิศก จ.ศ. 1180  สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 4 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
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 65. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบ าราบปรปักษ์   พระราชมารดา 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี ประสูติ  วันเสาร์ เดือน 6 ขึ้น 1 ค่ า ปีเถาะ เอกศก จ.ศ.
1181  สิ้นพระชนม์ วันพุธ เดือน 10 ขึ้น 4 ค่ า ปีจออัฐศก จ.ศ. 1248 ในสมัย รัชกาลที่ 5 พระชันษา  67 ปี 
 66. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสภา พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์ ประสูติ วัน
อังคาร เดือน 9 ปีมะโรงโทศก จ.ศ. 1162 สิ้นพระชนม์   ปีมะเส็ง ตรีศก จ.ศ. 1183 ในสมัย รัชกาลที่ 2 
 67. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง พระราชมารดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กุณฑลทิพยวดี ประสูติ วันพุธ เดือน 4 แรม 3 ค่ า ปีมะโรง โทศก จ.ศ. 1182   สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 2 
 68. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัณฐา  พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาอัมพา ประสูติ วันเสาร์ 
เดือน 6 ขึ้น 4 ค่ า ปีมะเส็ง ตรีศก จ.ศ. 1183 สิ้นพระชนม์  ปีจอ โทศก จ.ศ. 1212 ในสมัย รัชกาลที่ 3 พระ
ชันษา  30 ปี 
 69. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าปิ๋ว  พระราชมารดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กุณฑลทิพยวดี ประสูติ วันศุกร์ เดือน 6 ขึ้น 6 ค่ า ปีมะแม จัตวาศก จ.ศ. 1184 สิ้นพระชนม์  ปีชวด โทศก  
จ.ศ.1202 ในสมัย รัชกาลที่ 3    
 70. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามารยาตร พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาแย้ม ธิดาพระยา   
ไกรเพ็ชรรัตน์สงคราม (ทองดี) ประสูติ วันอาทิตย์ เดือน 3 แรม 7 ค่ า ปีมะเมีย จัตวาศก จ.ศ. 1184
สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 4 - 
 71. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณี พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาอัมพา ประสูติ วันเสาร์ 
เดือน 4 ขึ้น 6 ค่ า ปีมะเมีย จัตวาศก จ.ศ. 1184  สิ้นพระชนม์ ปีมะแม เบญจศก จ.ศ. 1185 ในสมัย     
รชักาลที่  2 
 72. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์เล็ก  ธิดา
เจ้าสุก ชาวหลวงพระบาง ประสูติ วันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น 13 ค่ า ปีมะแม เบญจศก จ.ศ. 1185 สิ้นพระชนม์ 
วันอาทิตย์ เดือน 10 แรม 14 ค่ า ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. 1275 ในสมัย รัชกาลที ่6 พระชันษา 90 ปี 
 73. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากนิษฐน้อยนารี พระราชมารดา เจ้าจอมมารดาอัมพา ประสูติ  
วันเสาร์ เดือน 3   ขึ้น 4 ค่ า ปีวอก ฉศก จ.ศ. 1186    สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 
 
พระราชลัญจกรประจ้าพระองค์ เป็นรูปครุฑยุดนาค 
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พระราชสัญลักษณ์ ประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เป็นรูป
ครุฑยุดนาค เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า "ฉิม" ตามความหมายของวรรณคดีไทย คือ 
พญาครุฑซึ่งในเทพนิยายเทวก าเนิด เป็นเทพองค์หนึ่งที่ทรงมหิทธานุภาพยิ่ง แต่ยอมเป็นเทพพาหนะส าหรับ
พระนารายณ์ ปกติอยู่ที่วิมานฉิมพลี ดังนั้นทรงพระกรุณาให้ใช้รูปครุฑยุดนาค เป็นพระราชสัญลักษณ์ ประจ า
พระองค์ แทนพระบรมนามาภิไธย 
 
พระราชกรณียกิจ 
 
พระราชกรณียกิจด้านการป้องกันประเทศ 
 

 
พระเจ้าปดุง 

 
            ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พม่าได้ยกทัพเข้ามาตีไทยอยู่หลายครั้ง
ด้วยกันตั้งแต่พระองค์ครองราชย์ได้ เพียง 2 เดือน พระเจ้าปดุง กษัตริย์พม่าก็ได้ทรงแต่งตั้งแม่ทัพพม่า 2 นาย 
คืออะเติ้งหงุ่นและสุเรียงสาระกะยอ โดยให้แม่ทัพอะเติ้งหงุ่นยกทัพเรือเข้ามาตีทางหัวเมืองชายทะเลตะวันตก 
และสามารถตีเมืองตะกั่วทุ่งตะกั่วป่า รวมถึงล้อมเมืองถลางไว้ ก่อนที่กอง ทัพไทยจะยกลงไปช่วยและตีทัพพม่า
จนแตกพ่ายไป ส่วนแม่ทัพสุเรียงสาระกะยอได้ยกก าลังมาทางบกเพ่ือเข้าตีหัวเมืองด้านทิศใต้  ของไทย และ
สามารถตีได้เมืองมะลิวัน ระนอง และกระบี่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงทรงส่งกองทัพลงไป
ช่วยเหลือ พม่าสู้ก าลังฝ่ายไทยไม่ได้ก็ถอยทัพหนีกลับไป 
            ต่อมาในปี พ.ศ. 2363   พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต   พระ เจ้าจักกายแมงได้สืบราชสมบัติต่อจาก
พระเจ้าปดุง และคิดจะยกทัพมาตีไทยอีก โดยสมคบกับพระยาไทรบุรีซึ่งเปลี่ยนใจไปเข้ากับฝ่ายพม่า แต่เมื่อ
ทราบว่าฝ่ายไทยจัดก าลังทัพเตรียมรับศึกอย่างเข้มแข็ง พม่าก็เกิดเกรงกลัวว่าจะรบแพ้ไทยอีก จึงยุติไม่ยกทัพ



เข้ามา จนอีก 3 ปีต่อมา พระเจ้าจักกายแมงก็ทรงชักชวนพระเจ้าเวียดนาม มินมางกษัตริย์ญวนให้มาช่วยตีไทย 
แต่ฝ่ายญวนไม่ยอมร่วมด้วย พอดีกับท่ีขณะนั้นเกิดสงครามกับอังกฤษจึงหมดโอกาสที่จะมาตีไทยอีกต่อไป 
 
 

 
 
พระราชกรณียกิจด้านการปกครอง 
 

ลักษณะการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ยังคงมีรูปแบบ
เหมือนสมัยกรุงธนบุรีและรัชกาลที่ 1    ทรงบริหารบ้านเมืองโดยให้เจ้านายรับหน้าที่ในการบริหารงานราชการ
ในกรมกองต่างๆ เท่ากับเป็นการให้เสนาบดีได้มีการปรึกษาข้อราชการก่อนจะน าความขึ้นกราบบังคมทูล โปรด
ให้สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ ด ารงต าแหน่งกรมพระวังบวรสถานมงคลท า

หน้าที่ก ากับตรวจตราราชการต่างพระเนตรพระกรรณ หลังจากกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ทิวงคตแล้ว 
ก็โปรดให้ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี รับหน้าที่ต่อ ส าหรับหน่วยงานอ่ืน ๆ ก็โปรดให้เจ้านายทรงก ากับ
ราชการดังนี ้
 
           เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี ทรงก ากับ ราชการกรมมหาดไทยและกรมวัง 
           กรมหมื่นศักดิพลเสพ ทรงก ากับ ราชการกลาโหม ในระยะแรกมีเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ทรงก ากับ
อยู่ด้วย กรมหมื่นพิพิธภูเบนทร ทรงก ากับ ราชการกรมเมือง กรมหมี่นเจษฎาบดินทร์ ทรงก ากับ ราชการกรม
คลัง 

ทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้ผ่อนผันการเข้ารับราชการของพลเมืองชายเหลือเพียงปีละ 3 เดือน (เข้ารับ
ราชการ 1 เดือน แล้วไปพักประกอบอาชีพส่วนตัวอีก 3 เดือน สลับกันไป) นอกจากนี้ยังทรงรวบรวมพลเมือง
ให้เป็นปึกแผ่นมีหน่วยราชการสังกัดแน่นอน โดยพระราชทานโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกหน่วยราชการที่
สังกัดได้และด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีพระราชประสงค์ให้พลเรือนของพระองค์
เป็นคนดี จึงได้ทรงออกพระราชบัญญัติเรื่อง ห้ามเลี้ยงไก ่นก ปลากัด ไว้ชน กัด หรือท าการอ่ืนๆ เพ่ือการพนัน 
และออกพระราชก าหนดห้ามสูบฝิ่น ขายฝิ่น ซื้อฝิ่น พร้อมทรงก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน ท าให้ประเทศ
ไทยไม่เกิดสงครามฝิ่นแบบต่างชาติ  



พระราชกรณียกิจด้านการท้านุบ้ารุงประเทศ และป้อมปราการ 
 

 
ป้อมปราการเมืองสมุทรปราการ 

 
            ระยะแรก ของ การก่อตั้ งกรุงรัตนโกสินทร์  พม่าก็ยังคงรุกรานประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองและป้อมปราการต่างๆ ขึ้นเพ่ือให้
เป็นเมืองหน้าด่านคอยป้อมป้องกันข้าศึกที่จะยกเข้ามาทางทะเลที่เมืองสมุทรปราการ  และที่เมือง ปาก
ลัด (ปัจจุบันคือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ) โดยมีพระราชบัญชาให้กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ 
เป็นแม่กองก่อสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ขึ้นที่ปากลัด พร้อมป้อมปีศาจผีสิง ป้อมราหู และป้อมศัตรูพินาศแล้ว
โปรดเกล้าฯให้อพยพครอบครัวชาวมอญจากปทุมธานีมาอยู่ที่นครเขื่อนขันธ์ 
 

 



            นอกจากนี ้พระองค์ ยังทรงให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นแม่กองจัดสร้างป้อมผีเสื้อสมุทร ป้อมประ
โคนชัย ป้อมนารายณ์ปราบศึก ป้อมปราการ ป้อมกายสิทธ์ ขึ้นที่เมืองสมุทรปราการ  และโปรดเกล้าฯ   ให้
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพย์ไปคุมงานก่อสร้างป้อมเพชรหึงส์เพ่ิมเติมที่เมือง นครเขื่อนขันธ์ การ
สร้างเมืองหน้าด่านและป้อมปราการต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าศึกเข้ามาถึงพระนครได้โดยง่าย 
ถือว่าพระองค์มีสายพระเนตรที่ยาวไกลยิ่งนัก  
 

 
 

พระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจ  

           สมัยรัชกาลที่ 2 บ้านเมืองว่างจากการศึกสงคราม จึงมีการค้าขายเจริญรุ่งเรืองกว่าแต่ก่อนกล่าวคือ มี
การติดต่อค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้านมากมาย เช่น จีน อินเดีย มะละกา สิงคโปร์ ญวน และเขมร เป็นต้น 
ส าหรับประเทศทางตะวันตก ได้แก่ โปรตุเกส อังกฤษ อเมริกาโดยวิธีด าเนินการค้าขาย ของหลวงยังคงให้พระ
คลังสินค้าจัดการ ตามที่เคย ปฎิบัติมา มีเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์  เป็นหัวแรง ในการแต่งส าเภา
หลวงติดต่อค้าขายกับจีนและประเทศอ่ืน ๆ จนได้รับพระราชทานสมญาว่า“เจ้าสัว” ในรัชการนี้มีเรือก าปัน
หลวงที่ใช้ในการค้าขายที่ส าคัญ 2 ล า คือ เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร สินค้าที่ผูกขาย ในสมัยนี้ 
ที่เป็นสินค้าขาออกมี 10 ชนิด คือ รังนก ฝาง ดีบุก พริกไทย เนื้อไม้ ผลเร่ว ตะกั่ว งาช้าง รงและช้าง สินค้า ที่
ห้ามส่งออกโดยเด็ดขาด คือ ข้าวเปลือกและข้าวสาร ส่วนสินค้าขาเข้าก็มี ปืนและดินปืนการปรับปรุงภาษีอากร 
ลักษณะการเก็บภาษีอากรยังคงเหมือนสมัยรัชกาลที่1 มีการปรับปรุงเพิ่มเติมดังนี้ 

          1 . การเดินสวน คือการแต่งเจ้าพนักงานออกไปส ารวจสวนของราษฎรใ์นการเก็บอากรสวนตามชนิด
ของ ผลไม้ ดังนี้  
                    1.1 อากรสวนใหญ่ เป็นการเก็บภาษีจากผลไม้ยืนต้นชั้นดี มี 7 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด 
มะม่วง มะปราง ลางสาด หมากและพลูค้างทองหลาง  
                   1.2 อากรพลากร เป็นภาษีท่ีเก็บจากผลไม้ชั้นรอง มี 8 ชนิด ได้แก่ ขนุน สะท้อน เงาะ ส้ม 
มะไฟ ฝรั่ง สับปะรดและสาเก  



                   1.3 อากรสมพัตสร เป็นภาษีท่ีเก็บจากผลไม้ล้มลุก เช่น กล้วย อ้อย เป็นต้น 
           2 . การเดินนา คล้ายกับการเดินสวน การเก็บอากรค่านา เรียกว่า “หางข้าว” โดยแบ่งนาออกเป็น 2 
ประเภท คือ นาน้ าท่า และนางฟางลอย 
                   2.1 นาน้ าท่า หรือ นาคู่โค หมายถึงนาที่สามารถปลูกข้าวได้หลายครั้งในหนึ่งปีโดยอาศัยน้ าฝน
หรือน้ าท่า วิธีการเก็บภาษี หรือหางข้าวของนาประเภทนี้ เก็บด้วยวิธีดูคู่โคคือการนับโคหรือกระบือท่ีใช้ไถนา
โดยการค านวณว่าโคหนึ่งคู่จะสามารถใช้ท านาในผืนดินที่นานั้น ๆ ได้ปีละเท่าใดแล้วเอาเกณฑ์จ านวนโคข้ึนจั้ง
เป็นอัตราหางข้าวที่จะต้องเสียภาษี นาประเภทนี้จึงเรียกอีกนัยหนึ่งว่า "นาคู่โค" ฉะนั้นนาคู่โคนี้ราษฎรจะท านา
หรือไม่ก็ตามก็จะต้องเสียภาษี(หางข้าว)ตลอดไป เมื่อทางราชการ จัดพนักงานหรือข้าหลวงเดินนามาส ารวจ
แล้วรัฐบาลจะออกหนังสือให้เจ้าของที่นาถือไว้เป็นหลักฐานในการเรียกเก็บหางข้าวหรืออากร 
ค่านาต่อไป หนังสือสัญญานี้เรียกว่า "ตราแดง"  
                     2.2 นาฟางลอย หรือ นาดอน หมายถึงนาที่สามารถปลูกข้าวโดยอาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว 
เป็นนาในที่ดอนน้ าท่าขึ้นไม่ถึง วิธีเก็บภาษีหางข้าวส าหรับนาประเภทนี้เก็บจากนาท่ีสามารถปลูกข้าวได้จริง ถ้า
ปีใดไม่ได้ท าหรือท าไม่ได้ ก็ไม่ต้องเสียอากรค่านาและถือเอาตอฟางที่เก็บเก่ียวแล้ว เป็นเกณฑ์ในการเก็บค่านา 
เมื่อทางราชการ จัดพนักงานหรือข้าหลวงเดินนา มาส ารวจแล้ว รัฐบาลจะออกหนังสือให้เจ้าของที่นาถือไว้เป็น
หลักฐานในการเรียกเก็บหางข้าวหรืออากรค่านาต่อไป หนังสือสัญญานี้ เรียกว่า "ใบจอง" 
หางข้าว หมายถึงภาษีหรืออากรค่านา ที่รัฐบาลเก็บเป็นข้าวเปลือกในสมัยรัชกาลที่ 2 คิดอากรค่านาในอัตราไร่
ละ สองสัดครึ่ง 

พระราชกรณียกิจด้านการท้านุบ้ารุงพระศาสนาและพระราชพิธี 
 

 
ต้นโพธิ์ลังกา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

 
การแต่งสมณทูตไปลังกา 

     ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระสงฆ์ชาวลังการูปหนึ่ง ชื่อ พระสาสนวงศ์ ได้
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกับต้นโพธิ์ลังกาเข้ามาถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยบอกว่า 
สมเด็จพระสังฆราชโปรดให้น ามา รัชกาลที่ 2 ทรงมีพระราชด าริว่า พระสงฆ์ในลังกาก็เป็นสมณวงศ์แบบ



เดียวกับพระสงฆ์ไทย เคยมีสัมพันธไมตรีติดต่อกันมาช้านาน ประกอบกับพระพุทธศาสนา ในลังกาเริ่มเศร้า
หมอง  เพราะลังกาตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ รัชกาลที่ 2 จึงโปรดแต่งสมณทูตคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
พระสงฆ์จ านวน 9 รูป มีพระอาจารย์ดีและพระอาจารย์เทพเป็นหัวหน้าเมื่อกลับมาถึงไทย   พระอาจารย์
ดี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น พระคัมภีรปรีชา และพระอาจารย์เทพได้รับการแต่งตั้งให้เป็น พระปัญญาวิสาร
เถร นับเป็นสมณทูตไทยคณะแรก สมัยรัตนโกสินทร์ (เริ่มเดินทาง พ.ศ. 2357 กลับมาถึงประเทศไทย พ.ศ. 
2361) ได้น าหน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธบุรี กลับมาโดยเชื่อกันว่าเป็นต้นโพธิ์เชื้อสายของพระศรีมหา
โพธิ์ ที่พระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้ จ านวน 6 ต้น โดยปลูกไว้ที่ รัฐกลันตัน 1 ต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ต้น 
จังหวัดกรุงเทพฯ 3 ต้น โดยปลูกท่ีวัดสุทัศน์ วัดมหาธาตุฯ วัดสระเกศฯ แห่งละต้น 

 

วัดสุทัศนเทพวราราม 

            พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ ทรงฟ้ืนฟู พระพุทธศาสนาอย่างมากมายหลายด้าน 
โดยเฉพาะด้านการก่อสร้างศาสนสถาน ทรงโปรดฯให้สร้างวัดขึ้นใหม่หลายวัด ได้แก่ วัดสุทัศนเทพวราราม วัด
ชัยพฤกษมาลา วัดโมลีโลกยาราม วัดหงสาราม และวัดพระพุทธบาทที่ สระบุรี ซึ่งสร้างค้างไว้ตั้งแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รวมทั้งโปรดเกล้าฯให้ท าการบูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวรา
ราม โดยสร้างพระอุโบสถพระปรางค์ พร้อมทั้งพระวิหารขึ้นใหม่ เพ่ือเป็นพระอารามประจ ารัชกาล 

            การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ในยุคนี้ก็รุ่งเรืองเป็นอย่างมาก โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย ทรงโปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขหลักสูตรจากเปรียญตรี โท เอก มาเป็นเปรียญธรรม 3 ประโยคถึง 9
ประโยค ท าให้พระภิกษุ สามเณร มีความรู้ภาษาบาลีแตกฉานยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงออกพระราชก าหนดให้มีการฟ้ืนฟูการประกอบพิธีวันวิสาขบูชา        ซึ่งวัน
วิสาขบูชาเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ขององค์สัมมาสัม
พุทธเจ้า ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 6 ซึ่งไทยเราเคยจัดท ากันตั้งแต่สมัยสุโขทัย และเสื่อมหายไปในสมัยอยุธยา 



ธนบุรี ล่วงเลยมาถึงสมัยรัชกาลที่ 2 จึงมีการฟ้ืนฟูขึ้นอีกครั้ง โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้
โปรดฯ ให้จัดพระราชพิธีอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มตั้งแต่ วันขึ้น 14-15 ค่ าถึงวันแรม 1 ค่ า รวม 3 วัน พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงรักษาพระอุโบสถศีล ปล่อยนก ปล่อยปลา ห้ามเสพสุรา ห้ามฆ่าสัตว์ ให้ถวาย
ประทีป ตั้งโคม แขวนเครื่องสักการะบูชา เวียนเทียน ให้มีพระธรรมเทศนาในพระอารามหลวงและวัดราษฎร์ 
ถวายไทยทานตลอด 3 วันโดยห้ามล่าสัตว์ 3วัน และรักษาศีล ถวายอาหารบิณฑบาต ท าทาน ปล่อยสัตว์ สดับ
ฟังพระธรรมเทศนาเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกท่ีประเทศไทยประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา 

 
พระราชพิธีอาพาธพินาศ 
 

 
พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท 

 
            เนื่องจากมีโรคอหิวาตกโรคระบาดจึงได้ประกอบพิธีนี้ขึ้น และมีการตั้งโรงทาน เพื่อพระราชทานเลี้ยง
อาหารแก่ราษฎรโดยในปีพุทธศักราช 2363 ได้เกิดอหิวาตกโรคระบาด ในพระนคร นานประมาณ 15 วัน ท า
ให้ราษฎร ล้มตายเป็นจ านวนมาก( ประมาณ 30,000คน)  ีศพลอยอยู่ตามล าน้ าคูคลองอยู่กลาดเกลื่อน ซากศพ
ทับถมเป็นกอง ทางวัดไม่สามารถเผาได้หมดจนพระสงฆ์ต้องหนีออกจากวัด ชาวบ้านต้องหนีออกจากบ้าน 
สร้างความวุ่นวายอย่างมากภายในพระนคร รัชกาลที่ 2 จึงโปรดให้ประกอบพระราชพิธีอาพาธพินาศขึ้น เมื่อ
วันจันทร์ขึ้น 7 ค่ าเดือน 10 พ  .ศ  . 2363  พระราชพิธีนี้จัดท าขึ้น ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ลักษณะของ
พระราชพิธีนี้คล้ายกับพิธีตรุษ กล่าวคือมีการยิ่งปืนใหญ่รอบพระนครตลอดรุ่งคืน แล้วอัญเชิญพระแก้วมรกต
ออกแห่มีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ออกร่วมขบวนแห่ด้วย โดยท าหน้าที่โปรยทรายและประพรมน้ าพระปริตร เพ่ือขับ
ไล่โรคร้ายทั้งทางบกและทางน้ า พร้อมทั้งพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง หยุดงาน เพ่ือรักษาศีล
ท าบุญท าทานตามใจสมัคร ประกาศห้ามราษฎรฆ่าสัตว์ ให้ราษฎรอยู่แต่ในบ้านเรือน ถ้ามีธุระจ าเป็นจริง ๆ จึง
ให้ออกจากบ้านได้ พระราชทานทรัพย์ให้เผาศพที่ไร้ญาติ และโปรดให้ปล่อยนักโทษออกจากที่คุมขังจนหมด 



           นอกจากนี้ได้โปรดให้ตั้งโรงทานขึ้น ณ ริมประตูศรีสุนทร พระราชทานอาหารเลี้ยงราษฎรที่มีความ
ปรารถนามารับพระราชทาน การรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัย บ้านเมืองสะอาด ท าให้โรคอหิวาตกโรค
หมดไป 
 

 
พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก 

 

พระราชกรณียกิจด้านประติมากรรม 

นอกจากจะทรงส่งเสริมงานช่างด้านหล่อพระพุทธรูปแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยยัง
ได้ทรงพระราชอุตสาหะปั้นหุ่นพระพักตร์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถ
วัดอรุณราชวราราม อันเป็นพระพุทธรูปที่ส าคัญยิ่งองค์หนึ่งไทยด้วยพระองค์เอง ซึ่งลักษณะและทรวดทรงของ
พระพุทธรูปองค์นี้เป็นแบบอย่างที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ในรัชกาลที่ 2 นี้เอง ส่วนด้านการช่างฝีมือและการ
แกะสลักลวดลายในรัชกาลของพระองค์ได้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก และพระองค์เองก็ทรงเป็นช่างทั้ง
การปั้นและการแกะสลักที่เชี่ยวชาญยิ่งพระองค์หนึ่งอย่างยากที่จะหาผู้ใดทัดเทียมได้ นอกจากฝีพระหัตถ์ใน
การปั้นพระพักตร์พระพุทธธรรมิศรราชโลกธาตุดิลกแล้ว ยังทรงแกะสลักบานประตูพระวิหารพระศรีศากย
มุน ีวัดสุทัศนเทพวราราม คู่หน้าด้วยพระองค์เองร่วมกับกรมหมื่นจิตรภักดี และทรงแกะหน้าหุ่นหน้าพระใหญ่
และพระน้อยที่ท าจากไม้รักคู่หนึ่งที่เรียกว่าพระยารักใหญ่ และพระยารักน้อยไว้ด้วย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1


 

ซอสามสาย 

พระราชกรณียกิจด้านดนตรี 
 

กล่าวได้ว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีพระปรีชาสามารถในด้านการดนตรีไม่น้อยไป
กว่าด้านละครและฟ้อนร า เครื่องดนตรีที่ทรงถนัดและโปรดปรานคือ ซอสามสาย ซึ่งซอคู่พระหัตถ์ที่ส าคัญได้
พระราชทานนามว่า "ซอสายฟ้าฟาด" และเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีคือ "เพลงบุหลันลอย
เลื่อน" หรือ "บุหลัน (เลื่อน) ลอยฟ้า" แต่ต่อมามักจะเรียกว่า "เพลงทรงพระสุบิน" เพราะเพลงมีนี้มีก าเนิดมา
จากพระสุบิน (ฝัน) ของพระองค์เอง โดยเล่ากันว่าคืนหนึ่งหลังจากได้ทรงซอสามสายจนดึก ก็เสด็จเข้าที่
บรรทมแล้วทรงพระสุบินว่า ได้เสด็จไปยังดินแดนที่สวยงามดุจสวรรค์ ณ ที่นั่น มีพระจันทร์อันกระจ่างได้ลอย
มาใกล้พระองค์ พร้อมกับมีเสียงทิพยดนตรีอันไพเราะยิ่ง ประทับแน่นในพระราชหฤทัย ครั้นทรงตื่นบรรทมก็
ยังทรงจดจ าเพลงนั้นได้ จึงได้เรียกพนักงานดนตรีมาต่อเพลงนั้นไว้ และทรงอนุญาตให้น าออกเผยแพร่ได้ เพลง
นี้จึงเป็นที่แพร่หลายและรู้จักกันกว้างขวางมาจนทุกวันนี้ 

 

           เพลงพระสุบิน 
กิดาหยันหมอบกรานอยู่งานพัด 
พระบรรทมโสมนัสอยู่ในที่ 
บุหลันเลื่อนลอยฟ้าไม่ราคี 
รัศมีส่องสว่างดังกลางวัน 
พระนิ่งนึกตรึกไตรไปมา 
ที่จะแต่งคูหาสตาหมัน 
ป่านนี้พระองค์ทรงธรรม 
จะนับวันเคร่าคอยทุกเวลา 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2


 

 
รามเกียรติ์ ตอนสีดาลุยไฟ 

  
พระราชกรณียกิจด้านวรรณคดี 
 
            ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้รับการยกย่องว่า เป็นยุคทองของวรรณคดี
สมัยหนึ่งเลยทีเดียว ด้านกาพย์กลอนเจริญสูงสุด พระองค์ทรงเป็นกวีเอก และทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไว้
หลายเล่มด้วยกัน เช่น รามเกียรติ์ตอนลักสีดา วานรถวายพล พิเภกสวามิภักดิ์ สีดาลุยไฟ นอกจากนี้ยังมีพระ
ราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในสมัยรัชกาลที่  6 ว่าเป็นยอดกลอนบทละคร
ร า  พระองค์มีพระราชนิพนธ์ที่เป็นบทกลอนมากมาย ทรงเป็นยอดกวีด้านการแต่งบทละครทั้งละครในและ
ละครนอก มีหลายเรื่องที่มีอยู่เดิมและทรงน ามาแต่งใหม่เพ่ือให้ใช้ในการแสดงได้ เช่นรามเกียรติ์ อุณรุท และ
อิเหนา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2


 
 
 

  โดยเรื่องอิเหนานี้ เรื่องเดิมมีความยาวมาก ได้ทรงพระราชนิพนธ์ใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นเรื่องยาว
ที่สุดของพระองค์  วรรณคดีสโมสรในรัชกาลที่ 6 ได้ยกย่องให้เป็นยอดบทละครร าที่แต่งดี ยอดเยี่ยมทั้ง
เนื้อความ ท านองกลอนและกระบวนการเล่นทั้งร้องและร า พระองค์ยังได้ทรงพระราชนิพนธ์บทเห่เรือ เรื่อง
กาพย์เห่ชมเครื่องคาว หวานซึ่งมีความไพเราะและแปลกใหม่ไม่ซ้ าแบบกวีท่านใด เนื้อเรื่องแบ่งออกเป็น 5 
ตอน คือ เห่ชมเครื่องคาว เห่ชมผลไม้ เห่ชมเครื่องคาวหวาน เห่ครวญเข้ากับนักขัตฤกษ์ และบทเจ้าเซ็น ซึ่งบท
เห่นี้เข้าใจกันว่าเป็นการชมฝีพระหัตถ์ในด้านการท าอาหารของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีนั่นเอง  
นอกจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่ทรงเป็นยอดกวีเอกแล้วในยุคสมัยนี้ยังมียอดกวีที่มี ชื่อเสียง
อีกหลายคน กวีที่ส าคัญ ในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้แก่ 
 
          1 . พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระราชนิพนธ์ อิเหนา รามเกียรติ์ สังข์ทอง        
บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ไกรทอง คาวี มณีพิชัย   สังข์ทอง 
          2 . สุนทรภู่ หรือพระสุนทรโวหาร แต่งเรื่อง พระอภัยมณี ลักษณะวงศ์ สิงหไตรภพ โคบุตร พระไชย
สุริยา นอกจากนี้ ยังมีนิราศ เช่น นิราศเมืองแกลง นิราศเมืองสุพรรณ นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง นิราศวัด
เจ้าฟ้า นิราศอิเหนา นิราศเมืองเพชรบุรี นิราศพระประธม นิราศทั้งหมดล้วนเป็นค ากลอน ยกเว้นนิราศเมือง
สุพรรณเป็นโคลงสี่สุภาพ 
          3 . พระยาตรัง แต่ง โคลงนิราศตามเสด็จล าน้ าน้อย 
          4 . นายนรินทร์ธิเบศร์ (อินทร์) แต่งโคลงนิราศนรินทร์ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3


 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

 
จอห์น ครอฟอร์ด 

 
          1. ความสัมพันธ์กับประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2365 จอห์น ครอฟอร์ด คนไทยเรียก การะฟัด น า
เครื่องราชบรรณาการมาถวายเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี โดยที่อังกฤษต้องการ 
   1. ขยายการค้าของบริษัทอินเดียตะวันออก  

2. เพ่ือแก้ปัญหาเมืองไทรบุรี  
3. เพ่ือท าแผนที่ของภูมิภาคนี้ 

ผลของการเจรจาล้มเหลวเพราะ  
1. ทั้งสองฝ่ายพูดไม่เข้าใจภาษากัน 
2. ล่ามเป็นคนชั้นต่ า ขุนนางไทยตั้งข้อรังเกียจ 
3. ชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อส่วนมากเป็นชาวจีนซึ่งมีกิริยาอ่อนน้อม 
4. อังกฤษต้องการให้ไทยคืนเมืองไทรบุรีให้กับปะแงรัน 
5. ประเพณีไทย ขุนนางเข้าเฝ้าไม่สวมเสื้อ ท าให้ฝรั่งดูหมิ่นเหยียดหยาม 

 
 

          2. ความสัมพันธ์กับประเทศโปรตุเกส โปรตุเกส เจ้าเมืองมาเก๊า ได้ส่ง คาร์โลส มานูเอล ซิลเวลา เป็น
ทูตมาเจริญสัมพันธ์ไมตรี ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสะดวกแก่กันมากในการค้าขายต่อมา คาร์โลส มานูเอล   
ซิลเวลา ได้มาเป็นกงสุลประจ าประเทศไทย นับเป็นกงสุลชาติแรกในสมัยรัตนโกสินทร์และซิลเวลาได้รับ
พระราชทานยศเป็น “หลวงอภัยวานิช” 
 
          3. ความสัมพันธ์กับประเทศสหรัฐอเมริกา อเมริกา มีความสัมพันธ์กับไทยครั้งแรกในสมัยนี้ พ่อค้าชาว
อเมริกัน ชื่อ กัปตันแฮน ได้มอบปืนคาบศิลา จ านวน 500 กระบอก รัชกาลที่ 2 จึงพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้
เป็น “หลวงภักดีราช” 
 
 



ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
 

 
พระเจ้าจักกายแมง กษัตริย์พม่า 

 
          1. ความสัมพันธ์กับประเทศพม่า พระเจ้าจักกายแมง กษัตริย์พม่าได้เกลี้ยกล่อมพระยาไทรบุรียกทัพ
มาตีไทย ไทยทราบข่าวก็จัดกองทัพไป ขัดตาทัพไว้ ทางพม่าเกิดจลาจลจึงไม่ได้ยกทัพมา 
          2. ความสัมพันธ์กับประเทศเวียดนาม ญวน พระเจ้าญาลอง มีพระราชสาสน์มาขอเมืองบันทายมาศ
โดยอ้างว่าเมืองนี้เป็นเมืองขึ้นของญวน ไทยต้องยอมยกให้ เพราะไม่ต้องการมีศึกสองทาง ซึ่งในช่วงนั้นห่วงการ
ศึกกับพม่า 
          3. ความสัมพันธ์กับหัวเมืองมลายู พระยาไทรบุรี มาช่วยไทยรบกับพม่า เมื่อครั้งพม่าตีถลางไทยจึงได้
เลื่อนยศให้เจ้าพระยาไทรบุรี 
          4.ความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชา พระอุทัยราชา ไม่ซื่อตรงต่อไทยหันไปฝักใฝ่กับญวนสาเหตุมีหลาย
ประการ  
     - พระอุทัยราชา มาเข้าเฝ้ารัชกาลที่ 1  พระองคไ์ม่ยอมให้เสนาบดีเบิกตัวพระอุทัยราชาเข้าเฝ้า ท าให้
พระอุทัยราชาได้ รับความอัปยศ และอาฆาตคิดร้ายต่อไทย 
     - พระอุทัยราชา ทะเลาะกับพระยาเดโช )เม็ง(  พระยาเดโชหนีมาไทย พระอุทัยราชา มีหนังสือมาขอ
ตัวพระยาเดโช แต่ทางไทยไม่ยอมส่งตัวไปให้ พระอุทัยราชาจึงไม่พอพระทัย 
     - พระอุทัยราชา แสดงอาการเป็นกบฎ ไทยจึงยกทัพเข้าเขมร พระอุทัยราชาหนีไปพ่ึงญวน ไทยจึงเผา
เมืองพนมเปญ เมืองบันทายเพชร พระเจ้าญาลองมีหนังสือมาถึงไทย ขอให้พระอุทัยราชากลับครองบ้านเมือง
ตามเดิม ทางไทยไม่ปรารถนาที่จะท าสงครามกับญวน ดังนั้นพระอุทัยราชาจึงได้กลับมาครองกัมพูชาตามเดิม 
แต่ขออยู่ที่พนมเปญ และส่งเครื่องราชบรรณาการ ตามเดิมส่วนการบังคับบัญชาชั้นเด็ดขาดตกอยู่แก่ฝ่ายญวน 
โดยญวนได้ส่งข้าหลวงมาดูแลก ากับด้วย ในสมัย ร.2 ไทยต้องเสียเขมรให้กับญวน 



          5. ความสัมพันธ์กับประเทศจีน จีน การติดต่อค้าขายกับจีน หลายชาติต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไป
ถวายพระเจ้ากรุงจีน เพ่ืออาศัยเป็น “ใบเบิกทาง” ในการอ านวยความสะดวกในการค้าขาย ทางจีน
เรียกว่า “จิ้มก้อง” โดยที่จีนถือว่าประเทศที่น าเครื่องราชบรรณาการ มาถวาย เป็นประเทศราช ทางไทยหลง
เข้าใจผิด เพ่ิงจะทราบความจริงในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งทางประเทศจีนคิดว่า ไทยเป็นประเทศราชของจีนจนถึง
สมัยรัชกาลที่ 5 จนกระท่ังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดสง ประเทศไทยกับจีน จึงได้มีสัมพันธไมตรีกันใหม่ ตั้งแต่
ปี พ .ศ . 2489 เป็นต้นมา 
 

 

 

ธงชาติไทย 

  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที ่2 ได้โปรดให้สร้างส าเภาหลวงขึ้นเพ่ือท าการค้ากับ
ต่างประเทศ ขณะนั้นชาวอังกฤษได้ตั้งสถานีการข้ึนที่สิงคโปร์ ได้แจ้งว่าเรือสินค้าที่เข้ามาค้าขายต่างก็ชักธงแดง
ทั้งหมดยากแก่การต้อนรับ ขอให้ทางไทยเปลี่ยนการใช้ธงเสีย จะได้จัดการรับรองเรือหลวงของไทยให้สมพระ
เกียรติ ขณะนั้นพระองค์ได้ช้างเผือกเข้ามาสู่พระบารมีถึง 3 ช้าง จึงมีพระราชด าริให้แก้ไขธงชาติไทยจากที่เคย
ใช้ธงแดงมาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มาเป็นรูปช้างเผือกอยู่ในวงจักรติดในธงพื้นแดง   เป็นธง
ประจ าเรือในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่งหมายความว่าเป็นเรือของ พระเจ้าช้างเผือกส่วนเรือของ
ราษฎรยังคงใช้พ้ืนธงสีแดงและใช้เป็นธงชาติสืบต่อกันมาจนถึงรัชกาลที่ 6 
 



 
 
ล้าดับเหตุการณ์ส้าคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
 
            พ.ศ. 2310   24 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระราชสมภพ ณ ต าบล
อัมพวา เมืองสมุทรสงคราม พระนามเดิม ฉิม 

พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 

ทรงได้รับการสถาปนาพระยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร 
พ.ศ. 2352 
- พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคต 
- พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนางกราบบังคมทูลอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นรัชกาลที่ 2 

แห่งพระราชวงศ์จักรี เฉลิมพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
- เจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตกับพวก คิดกบฏ โปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ช าระความ 
- สงครามกับพม่าท่ีเมืองถลาง 

พ.ศ. 2353 

- โปรดเกล้าฯ ให้ส่งคณะทูตอัญเชิญพระราชสาส์นไปถวายจักรพรรดิเกียเข้งแห่งอาณาจักรจีน 
- ราชทูตญวนเข้ามาถวายราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการ พร้อมทั้งทูลขอเมืองบันทายมาศคืน 

ซึ่งพระองค์ก็พระราชทานคืนให้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2310
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2325
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2352
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2353
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1


 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

พ.ศ. 2354 

- โปรดเกล้าฯ ให้เจ้านายไปก ากับราชการตามกระทรวงต่างๆ 
- โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานออก "เดินสวนเดินนา" 
- ออกพระราชก าหนดห้ามสูบและซื้อขายฝิ่น 
- จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
- เกิดอหิวาตกโรคครั้งใหญ่ 
- โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธี "อาพาธพินาศ" 
- โปรดเกล้าฯ ให้กองทัพไทย ไประงับความวุ่นวายในกัมพูชา 
- อิน-จัน แฝดสยามคู่แรกของโลกถือก าเนิดข้ึน 

พ.ศ. 2355 

- โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระแก้วผลึก (พระพุทธบุษยรัตน์) จากเมืองจ าปาศักดิ์มายังกรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2356 

- พม่าให้ชาวกรุงเก่าน าสาส์นจากเจ้าเมืองเมาะตะมะมาขอท าไมตรีกับสยาม 
- พระองค์เจ้าชายทับ (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่น

เจษฎาบดินทร์ 

พ.ศ. 2357 

- โปรดเกล้าฯ ให้ส่งคณะสมณทูตเดินทางไปศรีลังกา 
- โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง นครเขื่อนขันธ์ ขึ้นที่บริเวณพระประแดง เพื่อส าหรับรับข้าศึกท่ีมาทางทะเล 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2354
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2355
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2356
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2357


พ.ศ. 2359 

- โปรดเกล้าฯ ให้จัดการปรับปรุงการสอบปริยัติธรรมใหม่ ก าหนดขึ้นเป็น 9 ประโยค 

พ.ศ. 2360 

- ทรงฟ้ืนฟูประเพณี วันวิสาขบูชา 
 

 
พระบรมมหาราชวัง 

พ.ศ. 2361 

- ขยายเขตพระบรมมหาราชวังจนจรดวัดพระเชตุพน โดยสร้างถนนท้ายวังคั่น 
- โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการออกแบบและสร้างสวนขวาขึ้นในพระบรมมหาราชวัง 
- คณะสมณทูตที่พระองค์ทรงส่งไปฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาที่ ประเทศลังกาเดินทางกลับ 
- เจ้าเมืองมาเก๊า ส่งทูตเข้ามาถวายพระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการเพื่อเจริญทางพระราช

ไมตรี 

พ.ศ. 2362 

- หมอจัสลิส มิชชันนารีประจ าย่างกุ้ง หล่อตัวพิมพ์อักษรไทยเป็นครั้งแรก 

พ.ศ. 2363 

- ฉลองวัดอรุณราชวราราม 
- สังคายนาบทสวดมนต์ภาษาไทยครั้งแรก ในประเทศไทย 
- โปรตุเกสตั้งสถานกงสุลในกรุงเทพฯ นับเป็นสถานกงสุลต่างชาติแห่งแรกของสยาม 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2359
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2360
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2361
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2362
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2363
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA


พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคต 

 
 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย    ครองราชย์สมบัติถึงปี  พ.ศ.  2367  รวมอยู่ในสิริราช
สมบัตินาน  15  ปี  ก็ทรงพระประชวรด้วยพิษไข้ มิได้รู้สึกพระองค์ จึงไม่ได้พระราชทานราชสมบัติให้แก่ผู้ใด 
และทรงพระประชวรด้วยพิษไข้อยู่ 3 วันก็เสด็จสวรรคตในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

   
การเสด็จสวรรคตของพระองค์มีเอกสารกล่าวถึงข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 

 
เอกสารฉบับแรกเป็นพรกเป็นพระราชพงศาวดาร ฉบับพิมพ์ ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) เล่ม 3 กรม

ศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ ที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่โดยส านักพิมพ์มติชน เมื่อพ.ศ. 2550 ได้กล่าวถึงอาการพระ
ประชวรของพระองค์ ดังนี้ 

“ครั้น ณ วัน ๔ แรม ๔ ค ่ำ เดือน 8 ค ่ำ ปีวอก ฉศก ศักรำช 1186 เป็นปีที  16 ในรัชกำลทรงพระ
ประชวร มีพระอำกำรมึนพระองค์ซึมเซื อมไป มิใคร่จะมีพระรำชด่ำรัส ถึง ณ วัน 4 แรม 11 ค ่ำ เดือน 8 ค ่ำ 
พระองค์ก็เสด็จสวรรคต สถิตย์ในอิศริยยศรำชสมบัติ 16 พรรษำ พระชนมำยุพรรษกำล 58 พรรษำ นับโดย
อำยุโหรำได้ 56 พรรษำ 7 เดือน 19 วัน” 



 

หนังสือวันสวรรคต 66 กษัตริย์ไทย ซึ่งเขียนโดยคุณพิมาน แจ่มจรัส ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อ       
พ.ศ. 2508 ได้บรรยายกรณีสวรรคต โดยบอกว่าเป็นข้อความท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดาร แต่ไม่ได้แจ้งว่า
เป็นฉบับใด 

“มีพระอำกำรให้มึนและเมื อยพระองค์ จึงเรียกพระโอสถข้ำงที ชื อจรไนเพชร ซึ งเคยเสวยมำแต่ก่อน
นั้นมำเสวย ครั้นเสวยแล้วก็เกิดพระอำกำรให้ร้อนเป็นก่ำลัง จึงรับสั งเรียกพระโอสถชื อว่ำทิพโอสถมำเสวยอีก
ขนำนหนึ ง พระอำกำรก็ไม่คลำยกลับเซื อมซึมไป มิได้ตรัสสิ งใด แพทย์หลวงประกอบพระโอสถถวำยก็เสวย
ไม่ได้ ประชวรได้ 8 วันก็เสด็จสู่สวรรคต” 

หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ (คุณพิมาน แจ่มจรัส ไม่ได้ให้รายละเอียดที่มา
ของหนังสือเล่มนี้- ผู้เขียน) ที่กล่าวว่า  

“ทรงพระประชวรไข้พิษอันแรงกล้ำ มิได้รู้สึกพระองค์ ได้แต่เรียกพระโอสถชื อว่ำ จำระไนเพ็ชร์ข้ำง
พระที ที เคยเสวยนั้นมำเสวย ครั้นเสวยแล้วก็ให้ร้อนเป็นก่ำลัง เรียกทิพยโอสถมำเสวยอีก พระอำกำรก็ไม่ถอย
ให้เซื องซึมไป แพทย์ประกอบพระโอสถถวำยก็เสวยไม่ได้ มิไดต้รัสสิ งใด จนครั้นวัน 4 เดือน 8 แรม ๑ ค ่ำ เวลำ
ย ่ำค ่ำแล้ว 5 บำท พุธ 21 กรกฎำคม พ.ศ. 2367 พระบำทบรมนำถบรมบพิตร สมเด็จพระพุทธเจ้ำอยู่หัว ทรง
พระประชวรพระโรคก่ำเริบกล้ำเหลือก่ำลังที แพทย์จะประกอบพระโอสถฉลองพระเดชพระคุณสืบไปก็เสด็จสู่
สวรรคตท่ำมกลำงพระประยูรวงศำพร้อมทั้งฝ่ำยหน้ำฝ่ำยในมีสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชเจ้ำเป็นประธำน
ก่ำหนด แต่สมเด็จพระพุทธเจ้ำอยู่หัวเสด็จได้มหำปรำบดำภิเษกเป็นเอกรำชำธิปไตยในศิริรำชสมบัติได้ 16 ปี 
พระชนมำยุได้ 58 พรรษำ เสด็จสวรรคำลัยในพระที นั งมหำมณเฑียรองค์บุรพทิศ…” 

 
 



 

หนังสือ “เจ้าชีวิต : พงศาวดาร 9 รัชกาล แห่งราชวงศ์จักรี” ซึ่งทรงพระนิพนธ์โดย พระเจ้าวรวงศ์
เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ พ.ศ. 2554 ความดังต่อไปนี้ 

“ภำยในไม่กี วัน ภำยหลังที สมเด็จเจ้ำฟ้ำมงกุฎทรงผนวช พระเจ้ำอยู่หัวก็ทรงประชวรหนัก มีพระ
อำกำรมึนและเมื อยพระองค์ ไม่โปรดเรียกแพทย์และในชั้นต้นรักษำพระองค์เอง ทรงเรียกยำไทยแบบโบรำณ
ซึ งเคยแก้ได้ แต่ก็มิได้ผลกลับท่ำให้ทรงหนำวสะท้ำน จึงทรงเรียกยำที จะท่ำให้ร้อน เมื อยำนี้ท่ำให้ทรงร้อน
เกินไปก็ทรงเรียกยำเย็นกำรรักษำพระองค์เองไม่เป็นกำรแก้ไขพระโรคได้ กลับทรงเซื องซึมไป ตรัสอะไรไม่ได้ 
แพทย์หลวงประกอบพระโอสถถวำยก็เสวยไม่ได้ ประชวรอยู่ได้ 8 วัน ครั้นถึงวันที  21 กรกฎำคม พ.ศ. 2367 
(ค.ศ.1824) ก็เสด็จสวรรคตพระชนมำยุ 56 ปี กับ 5 เดือน (หนังสือภำษำไทยมักจะว่ำสวรรคตเมื อพระ
ชนมพรรษำ 58)” 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ถือว่าเป็นแผ่นดินทองแห่งวรรณกรรม  ด้วย
พระองค์มีพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งในด้านศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรม รวมถึง
นาฏกรรม เห็นได้จากมรดกทางวัฒนธรรมที่พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลัง  อุทยานพระบรม
ราชานุสรณ์รัชกาลที่ 2 ที่  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ถือเป็นสถานที่ที่แสดง ให้เห็นถึงพระปรีชา
สามารถในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้อย่าง ชัดเจนที่สุดและในอุทยานแห่งนี้ก็ได้ประดิษฐาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์เพ่ือให้ประชาชนได้เคารพสักการะ น้อมระลึกถึงพระปรีชาสามารถ พระ
มหากรุณาธิคุณก่อเกิดประโยชน์ ต่อประเทศชาติและประชาชน ให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญวัฒนาสถาพรมาจนถึง
ปัจจุบัน 



ด้วยทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมหลายด้าน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม กวีนิพนธ์ และดนตรี 
ที่ปรากฏขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ยุคทอง” ทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความสงบสุข
ของบ้านเมืองตลอดระยะเวลา 15 ปีแห่งการครองราชย์แล้ว ยังบ่งบอกถึงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ที่นับว่ามี
แต่เพ่ิมพูนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อล่วงสู่รัชกาลต่อมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี ยังได้ก าหนดให้เป็น “วัน
ศิลปินแห่งชาติ” ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

 
 

............................................................................ 
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