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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการและทรงหลัง่ทกัษโิณทก
ตั้งพระราชสัตยาธิษฐานในอันที่จะปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน 
รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
ตลอดไป” 
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"ชายรกัแม ่สดุหวัใจ" 

  วนัเฉลมิ สมเดจ็แม ่ไดแ้ตค่ดิ ขอนอ้มจติ ร าลกึถึง คะนงึหา 
 พระคณุแม ่มากลน้ เหลอืคณนา  ลกูเกดิมา โชคด ีมแีมง่าม  
  ไปเมอืงไหน ถกูถาม ถึงนามแม ่ วา่สวยแท ้ราชนิ ีแหง่สยาม 
 ควนีสริกิติิ ์จ าขึน้ใจ ในพระนาม  ชมวา่งาม เพรศิพริง้ ยอดหญงิไทย 
  แมร่กัชาย หว่งชาย ชายกร็ู้  ชายจะสู ้สดุชวีา อยา่สงสยั 
 จะท าตวั ใหส้ม แมว่างใจ   จะรกัไทย กูศ้ักดิศ์ร ีจกัรวีงศ์  
  จะรกัหญงิ ทีเ่ขา เขา้ใจแม่  จะแนว่แน่ พทุธศาสน ์ถอืพระสงฆ ์
 การสวดมนต ์ไหวพ้ระ จะด ารง  จะมัน่คง รกัชาวไทย ไมเ่สือ่มคลาย 
  ขอถวาย สมเดจ็แม ่เพยีงแคน่ี้ จงโชคด ีมสีขุ ทกุข์จากหาย 
 อยา่คดิมาก ท าพระทยั ใหส้บาย  เรือ่งลกูชาย แมอ่ยา่เศรา้ เขารกัดชีาย
  ขอกราบ ลงทีต่กั พรอ้มรกัแท้ ชายรกัแม ่สดุหวัใจ ชายไมห่น ี
 ชายจะเปน็ ก าลงัใจ ปอ้งไพรี  มอบชวี ีและเลอืดเนือ้ เพือ่แมเ่อย 

…………………………………………………………. 
พระราชนพินธส์มเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟา้มหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร 
(พระอสิรยิยศในขณะนัน้) ถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 

เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนัที ่12 สงิหาคม พทุธศกัราช 2515 



พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทร 
มหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั 
 

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหศิรภมูพิล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร    
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พระนามเดิมของพระองค์  “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรม
จักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธ ารง สุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศ
วรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร”  ทรงเป็นพระราชโอรส
พระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิแบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง  

 
 
 

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


พระราชสมภพ  
 
 

 
 

 
ทรงพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 

กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17:45 น. เสด็จพระราชสมภพ ตรงกับ วันจันทร์ ขึ้น 6 ค่ า 
เดือน 9 ปีมะโรง จัตวาศก อธิกวาร จุลศักราช 1314 นับเป็นปีที่ 7 แห่งการเสด็จขึ้น
ครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

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


 

สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชริญาณวงศ ์

 

พระนาม "วชิราลงกรณ" นั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรง
ตั้งถวาย มาจาก "วชิรญาณะ" พระนามฉายาทั้งในพระองค์เองและในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวช ผนวกกับ "อลงกรณ์" จากพระนามเดิมใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความหมาย
ว่า "ทรงเครื่องเพชรนิลจินดา" หรืออาจแปลว่า "อสุนีบาต"ขณะเมื่อทรงพระราชสมภพ
นั้น ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่เฝ้ารอคอยพระประสูติการต่างปลาบปลื้มปีติ ชื่นชม
โสมนัส แซ่ซ้องในพระบุญญาธิการ ดังที่ ศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล 
ได้บรรยายถึงบรรยากาศก่อนเวลาเสด็จพระราชสมภพ ตราบจนถึงนาทีอันเป็นมงคล
ฤกษ์ว่า “...วันนี้ ครึ้มฟ้าครึ้มฝนตั้งแต่เช้า ฝนไม่ได้ตกมานาน นายแพทย์ผู้ถวายการ
ประสูติเข้าประจ าที่สักครู่ก็ประสูติพระราชกุมาร เวลา 17 นาฬิกา กับ 45 นาที ในนาที
เดียวกันนั้นเอง ฝนที่แล้งมาตลอดฤดูก็เริ่มโปรยปรายละอองลงมา ดูคล้ายๆ ฟ้าก็รู้เห็น
เป็นใจกับการประสูติครั้งนี้ อารามดีใจสมประสงค์ของดวงใจทุกๆ ดวง นายแพทย์ที่
ถวายการประสูติ ซึ่งพร้อมที่จะบอกแก่ที่ประชุม ณ พระที่นั่งอัมพรสถานว่า พระราช
โอรส หรือ พระราชธิดา กล่าวออกมาด้วยเสียงอันตื่นเต้นกังวานว่า ผู้ ชาย แทนที่จะว่า 

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%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


พระราชโอรส ฝนโปรยอยู่ตลอดเวลา แตรสังข์ดุริยางค์เริ่มประโคม ทหารบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีปืนใหญ่ทั้งบกและเรือยิงสะเทือนเลื่อนลั่น เสียงไชโยโห่ร้องก็ดังอยู่
สนั่นหวั่นไหว สมใจประชาชนแล้ว...ดวงใจทุกดวงมีความสุข...” ในหนังสือ สี่เจ้าฟ้า 
ฉบับเร ียบเร ียงใหม่โดย ลาวัณย ์ โชตามระ เล ่าว ่า สยามมกุฎราชกุมาร เป ็น
ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าเพียงพระองค์เดียวที่ไม่มี ‘ชื่อเล่น’ เหมือนสมเด็จพระเชษฐภคินี
หรือพระขนิษฐาอีก 3 พระองค์ อาจเพราะเป็น ‘ทูลกระหม่อมชาย’ เพียงพระองค์
เดียว ค าว่า ‘ชาย’ จึงเป็นเสมือนชื่อที่ใช้แทนพระองค์ 

 

 

 

พระองค์มีพระเชษฐภคินี คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี และพระขนิษฐภคินีสองพระองค์คือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี    และสมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศณีสวางควัฒน ขัตติยราชนารี 

พระราชพธิสีมโภชเดอืนและขึน้พระอู ่

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


พระราชพธิสีมโภชเดอืนและขึน้พระอู ่
 

 
 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้น ณ พระที่นั่งอัมพร
สถาน พระราชวังดุสิต ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2495    โดยสมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเปน็ประธานเจรญิพระพทุธมนตใ์นเยน็วนัที ่
14 กันยายน พ.ศ. 2495 

 

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%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%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%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


 
 

เช้าวันรุ่งขึ้น (15 กันยายน) จึงมีพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ในห้องพิธี เริ่มด้วยพอถึง
พระฤกษ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงจรด
พระกรรบิดกริบพระเกศา ทรงเจิม ทรงผูกด้ายพระขวัญ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา 
พราหมณ์ประกอบพิธีลอยกุ้ง ปลาทอง มะพร้าวเงิน มะพร้าวทองลงในพระขันสาคร 
แล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระมหาราชครูเชิญเสด็จขึ้นพระอู่และเห่
กล่อมเปิดศิวาลยัไกรลาศตามประเพณพีธิขีองพราหมณ ์พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงวางพระราชภัณฑ์ลงในพระอู่
ตามพระราชประเพณีแล้ว พระมหาราชครูเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลง
กรณฯ ขึ้นพระอู่แล้ว พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทเวียนเทียน
ครบรอบตามประเพณี สภาวฒันธรรมแหง่ชาตไิดจ้ดัขบัไมม้โหรขีบักลอ่มถวายพระพรใน
วาระนี้ด้วย ในการนี้มีการถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทางวิทยุ กระจายเสียงไปทั่ว
ประเทศ 

 

 

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


การศกึษา 

 
 

โรงเรยีนจติรลดา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  เมื่อทรงเจริญวัยพระชนมายุได้ 4 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ทรงเข้ารับการศึกษาชั้นอนุบาลที่ 1 ณ 
โรงเรียนจิตรลดา เมื่อเดือนกันยายน พุทธศักราช 2499 ขณะนั้นโรงเรียนนี้ยังตั้งอยู่ ณ 
พระที่นั่งอุดร พระราชวังดุสิต ต่อมาในปีพุทธศักราช 2500 จึงย้ายไปอยู่สวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต ได้ทรงศึกษาอยู่ในโรงเรียนจิตรลดา จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนจะ
เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ 

หนังสือ สี่เจ้าฟ้า ฉบับเรียบเรียงใหม่โดย ลาวัณย์ โชตามระ ได้เล่าถึงเจ้าชาย
ในช่วงวัยเยาว์ที ่ศึกษาอยู่ในเมืองไทยว่า พระองค์เสด็จไปโรงเรียนตรงเวลาเสมอ 
เพราะจะตื่นบรรทมแต่เช้า ประมาณ 7 นาฬิกา เช้าวันใดไม่ต้องท าการบ้าน เพราะท า
เสร็จแล้วตั้งแต่ตอนเย็น ก็จะทรงมีเวลาเล่นได้นาน อาจจะทรงจักรยานรอบสระกลม
ใหญ่ หรือบางครั้งก็เสด็จไปแวะเยี่ยมกรมราชองครักษ์ และกองทหารรักษาการณ์ 
เพื่อทรงตรวจเรื่องการกินอยู่ แล้วก็เลยทรงเล่นหมากฮอสด้วยจนเวลาประมาณ 8 



นาฬิกา จึงเสด็จขึ้นเพื่อสรงน้ า เสวย และเตรียมพระองค์เสด็จไปโรงเรียนจิตรลดา ที่
เริ่มเรียนตั้งแต่ 9 นาฬิกา หยุดพักกลางวัน และเริ่มเรียนในภาคบ่ายอีกครั้งจนถึงเวลา 
15.55 นาฬิกาจากบันทึกในหนังสือระบุว่า ทูลกระหม่อมฟ้าชาย มักจะท าวิชาค านวณ
ได้ดีกว่าวิชาอื่น ซึ่งมักได้คะแนนเต็มเสมอ ด้านภาษาดีพอสมควร และวิชาที่โปรดมาก
อีกอย่างคือวาดเขียนและปั้นรูป 

 

 

 

เสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัสเซกส์ 
และศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซทประเทศอังกฤษ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 จนถึง พ.ศ. 2513 

เมื่อทรงพระเจริญวัยขึ้น ก็ยิ่งมีพระอุปนิสัยสมกับเป็นผู้ชาย โปรดเล่นเครื่องยนต์
กลไกต่างๆ อย่างเด็กผู้ชายทั้งหลาย เช่น รถยนต์ เครื่องบิน รถถัง เรือ และโปรด
ทอดพระเนตรหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวกับการช่าง การก่อสร้าง และมีพระนิสัยใฝ่รู้ เมื่อ



ทรงสงสัยสิ่งใดก็จะทรงตั้งปัญหาถามด้วยความชื่นชอบเครื่องบินและรถถังในวัยเยาว์ 
จึงไม่น่าแปลกใจ เมื่อเติบใหญ่เข้าสู่วัยหนุ่ม ทูลกระหม่อมฟ้าชายจะทรงเลือกศึกษาต่อ
ด้านการทหาร   ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์สกูล ซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย เสร็จแล้ว ทรงการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ (ด้าน
การทหาร) จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 2519 

เมื่อนิวัติประเทศไทยทรงรับราชการทหารแล้วทรงศึกษาต่อที่ โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก รุ่นที่ 46 เมื่อ พ.ศ. 2520 ทรงเข้าศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่
2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ. 2525 ทรงส าเร็จการศึกษานิติศาสตร์
บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และ พ.ศ. 2533 ทรงได้รับการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักร 

 

 

เหรยีญทีร่ะลกึทรงจบการศกึษาที่โรงเรยีนเสนาธิการทหารบก 
รุน่ที ่46 เมือ่ พ.ศ. 2521 

 

ทรงตั้งปณิธานมุ่งมั่นศึกษาเพื่อชาติและประชาชน  

พระองค์มีพระราชด ารัสให้ค ามั่นไว้ในงานสโมสรสันนิบาต ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ ที่ทรงด ารงพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2515 ณ ท าเนียบรัฐบาลว่า“ข้าพเจ้าทราบ
ตระหนักว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูง และการ

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/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%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%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


ปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้น เป็นภาระส าคัญใหญ่ยิ ่ง ที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและ
ความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูล“ข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายาม ศึกษาและปฏิบัติ
ฝึกฝนตนเองต่อไปอีก อย่างมาก เพื่อให้สามารถเหมาะสม กับหน้าที่ ตามที่ทุกคน
มุ่งหวัง…“ในโอกาสอันพิเศษนี้ จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นก าลังใจสนับสนุน
ข้าพเจ้า และได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจ 
ด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียง และด้วยความสุจริตยุติธรรม เพื่อยังความเจริญมั่นคง
และความร่มเย็นเป็นผาสุกให้บังเกิดแก่ชาติ ประเทศ และประชาชนยั่งยืน สืบไป…” 

 

สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ ขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมาร  
 

 

 

เมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ 20 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัด

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
http://news.mthai.com/app/uploads/2016/10/2651-704x1024.jpg


พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ ขึ้นเป็นสยาม
มกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 มีพระนามตามจารึกในพระสพุรรณบฏั
ว่า "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตย
สมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิ
สุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร" นับเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่ 3 ของไทยนับเป็น
กระบวนการสืบราชสันตติวงศ์ที่ชัดเจนตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ 
พ.ศ.2460 
 

 
 
 
 

ในมหามงคลวาระหลังจากพระราชพิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมุาร ทรงถวายสตัยป์ฏญิาณซึง่แสดงถงึน้ าพระราชหฤทยัที่
ทรงมุ่งมั่นจะบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทย เป็นที่
ซาบซึ้งประทับใจพสกนิกรอย่างยิ่ง 

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
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


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ถวายสตัยป์ฏญิาณในการพธิี
ถือน้ าพิพัฒน์สัตยา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งแสดงถึงน้ าพระราช
หฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นจะบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อชาติบ้านเมือง และประชาชนชาว
ไทย เป็นที่ซาบซึ้ งประทับใจพสกนิกรอย่างยิ่ง ดังความว่า“ข้าพระพุทธเจ้าขอ
พระราชทานกระท าสัตย์ปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางสันนิบาต
นี้ว่า ข้าพเจ้าผู้เป็น สยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์  ซึ่งทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานไว้ด้วยชีวิต จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อ
ประชาชน จะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่าง โดยเต็มก าลงัสตปิญัญาความสามารถ และโดย
ความเสียสละ เพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย จนตราบ
เท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่” 

 

ทรงผนวช 

          

          
 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้
เจ้าอยู่หัว มีพระทัยศรัทธาจะอุปสมบทในบวรพระพทุธศาสนา พระบาทสมเดจ็พระบรม

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


ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจึงโปรดเกล้าฯ ให้ทรงผนวช
ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เวลา 15.37 น. ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เปน็
พระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) ถวายอนุสาสน์ ผนวชแล้วเสด็จฯ ไปท าทัฬหีกรรม 
ณ พระอุโบสถพระพุทธรัตนสถาน เมื่อเวลา 16.59 น. โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ 
วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระ
กรรมวาจาจารย์ เสร็จแล้วเสด็จฯ ไปประทับ ณ พระต าหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศราช
วรวิหาร  
 

 
 

 พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก) เป็นพระอภิบาล  สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงท าหน้าที่พระอาจารย์ถวายการ
อบรมพระธรรมวินัย ขณะที่พระภิกษุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
เสด็จมาประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 6-
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2521ผนวชอยู่ 15 วันจึงลาผนวช 

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%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%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%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)


อภเิษกสมรสและพระราชโอรสพระราชธดิา 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้
เจ้าอยู่หัว อภิเษกสมรสทั้งหมดสี่ครั้ง 
ครัง้ที ่1 อภเิษกสมรสกบั พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนารี
นาถ (พระนามเดมิ: หมอ่มหลวงโสมสวล ีกติยิากร)  ธดิาของหมอ่มราชวงศอ์ดลุกติิ์ กับ
ทา่นผูห้ญงิพนัธุส์วล ีกติยิากร ทรงมพีระราชโอรสธดิา 2 พระองค ์

1. พระราชโอรส 1 พระองค ์ไมม่พีระนาม (ตกพระโลหติเมือ่พระชนัษาในพระ
อทุรไดส้ีเ่ดอืน),   

2. พระราชธดิา 1 พระองค ์ สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้พชัรกติยิาภา นเรนทิ
ราเทพยวด ี(7 ธนัวาคม พ.ศ. 2521) 

ครัง้ที ่2 ทา่นสจุารณิ ีววิัชรวงศ ์(นามเดมิ: ยวุธดิา ผลประเสรฐิ)  ธดิาของธนติ กับเยาว
ลกัษณ ์ผลประเสรฐิ มพีระโอรสธดิา 5 พระองค ์
 1. ทา่นจฑุาวชัร ววิัชรวงศ ์(29 สงิหาคม พ.ศ. 2522) 
 2. ทา่นวชัรเรศร ววิชัรวงศ ์(27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524) 
 3. ทา่นจักรวีชัร ววิชัรวงศ์ (26 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2526) 

  4. ทา่นวชัรวรี ์ววิัชรวงศ์ (14 มถินุายน พ.ศ. 2528) 

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%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. สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้สริวิณัณวร ีนารรีตันราชกญัญา (พระนามเดมิ: 
หมอ่มเจา้บุษยน์้ าเพชร มหิดล; 8 มกราคม พ.ศ. 2530) 
ครัง้ที ่3 ทา่นศรรีรีศัมิ ์สวุะดี  ธดิาของอภริจุ กบัวนัทนยี ์สวุะดี 

มพีระราชโอรส 1 พระองค ์สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟา้ทปีงักรรศัมโีชติ 
มหาวชโิรตตมางกรู สริวิิบลูยราชกมุาร  (29 เมษายน พ.ศ. 2548) 
 

 

 

 

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


ครัง้ที ่4 อภเิษกสมรสกบัพลเอกหญงิ สทุดิา วชริาลงกรณ ์ณ อยธุยา และโปรดเกลา้ฯ
สถาปนา พลเอกหญงิ สทุดิา วชริาลงกรณ ์ณ อยธุยา พระอคัรมเหส ีเปน็ สมเด็จพระ
ราชนิสีทุดิา ทรงด ารงต าแหน่งพระอสิรยิยศ ฐานนัดรศกัดิแ์ห่งพระราชวงศ ์ตั้งแต่วนัที ่1 
พฤษภาคม 2562 

 

  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ทรงพระราช
สมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ปัจจุบันมีพระชนมายุ 40 พรรษา ทรงมีพระ
นามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ เป็นนายทหารบกหญิง ทรงส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิต จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ      สมเด็จพระราชินีสุทิดา 
ทรงเคยด ารงต าแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค์ , ราชองครักษ์เวรในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์
หลายพระองค์ , ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ , เสนาธิ
การหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ , นายทหารปฏิบัติการพิเศษ 
ส านักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ , รองผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค ์, รองสมหุราชองครกัษ์ เมือ่วนัที ่13 
ตุลาคม 2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) ให้แก่ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลง
กรณ์ ณ อยุธยา นับเป็นสตรีท่านแรกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ใน
รัชกาลที่ 10 



ความสมัพนัธภ์ายในพระราชวงศ ์
ทรงหว่งใยดแูลเอาใจใส่พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร 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
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


 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้
เจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีเรื่องเล่าถึงความรักความอาทร
ของทั้งสามพระองค์ อีกทั้งยังมีภาพแห่งความประทับใจตลอดช่วงระยะเวลาหลายสิบปี
ที่ผ่านมาในระหว่างเสด็จพระราชด าเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจ อย่างเมื่อวันศุกร์
ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 มีการเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ ในขณะวัยเยาว์     
ทรงบังคม  ทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่ ในระหว่างเสด็จฯไปทรงเปิดงานกาชาด 
ประจ าปี พ.ศ.2499 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มให้ พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวฯครั้งทรงอสิรยิยศสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร (พระ
อิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ 
ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัด

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
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


อรุณราชวราราม ขณะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เคลื่อนผ่านโรงพยาบาลศิริราช ได้ทรง 
ประทับยืนถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช     

 

         อีกหนึ่งภาพประทับที่มีการเผยแพร่ต่อเป็นจ านวนมากที่สุดภาพหนึ่ง  คือเมื่อครั้ง
ที่พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ีเดือนมิถุนายน พ.ศ.2549 ในระหว่างที่ทรง
ต้อนรับพระราชอาคันตุกะในงานพระราชทานเลี้ยง โอกาสที่นายจอร์จ ดับเบิล ยู บุช 
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (ขณะนั้น) และภริยา ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หั ว  ทรงดูแลฉลองพระองค์ถวาย 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิแบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร แบบอย่างของการดูแลซึ่งกันและกันของพ่อ-ลูก ในวันที่ทรงเจริญพระชนมมายุ
มากขึ้น เฉกเช่นเดียวกับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระเยาว์นั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นผู้จัดฉลองพระองค์ให้
พระราชโอรสด้วยพระองค์เอง 

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
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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


ทรงมคีวามรกัมพีระทยัหว่งใย สมเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรม
ราชชนนพีนัปีหลวง “สมเด็จแม”่ อยา่งทีส่ดุ 

 

 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้ 

 

 

 

 

 

 เจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระทัยห่วงใยรักพระราชมารดาอย่างยิ่ง  ขอยกเหตุการณ์ที่
แสดงถึงความรักความห่วงใยพระราชมารดา อาทิ ครั้งพระองค์เสด็จพระราชด าเนินไป
ทรงพระราชกรณียกิจกับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง  เป็นเรื่องเล่าจากข้าราชบริพาร หนึ่งในผู้ที่เคยเข้าถวายงานในฐานะ
ช่างภาพ ที่เคยติดตามพระองค์ทั้งสอง ได้เผยแพร่ภาพผ่านเฟซบุ๊กชื่อ Napan Sevikul 
(ผู้ที่เคยเข้าถวายงานในฐานะช่างภาพ) พร้อมด้วยเรื่องเลา่ วา่      “ตามเสดจ็มสีนกุบา้ง
ไหม? ถ้า “มีความสุข” ละก็ ตอบเลย ว่าทุกเวลานาที แต่ถ้าสนุก ซึ่งมักเป็น
ประสบการณ์ที่จดจ าไม่มีวันลืม ก็มีอยู่บ้างเหมือนกัน เช่น บ่ายวันหนึ่ง มีขบวนสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ ตามหมายว่าเสด็จฯพระองค์เดียว โดยผู้ติดตามขบวน ได้การบอกเล่าแล้ว
ว่า “เปียก” เพราะ “จะเสด็จฯ ตรวจป่า” (มีพระราชประสงค์ไปทอดพระเนตรพันธุ์ไม้
แปลกๆ ในป่าพรุ เช่น หมากแดง หมากช้างร้อง หลาวชะโอน เฉพาะอย่างยิ่งย่านลิ
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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
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เพา)    เปียกก็คือเปียก ..เปียกอยู่บ่อยๆ จนเป็นเรื่องปกติของเมือง “ฝนแปด ..แดดสี่” 
อย่างนราธิวาส (คิดเอง) แต่ “เปียก” วันนั้น ไม่เหมือนวันอื่น และ “เสด็จฯ ตรวจป่า” ก็
ไม่ใช่ป่าเขาตันหยง หลังพระต าหนัก แต่เป็น “ป่าพรุ” ที่จนถึงวันนี้ ก็ไม่แน่ใจว่าพรุไหน? 
แต่เส้นทาง มีแต่การลุยน้ าตั้งแต่ระดับเข่าไปจนถึงระดับคอ ขบวนรถ แล่นไปถึงขอบพรุ 
ก็ลงเดิน ย่ าน้ า .. เสียงคุยกันแต่แรกก็ชักจะเงียบ เพราะป่าพรุนั้น เดินเข้าไปก้าวเดียว 
แสงก็มืดแล้ว ..?      เสียงตบยุง เสียงตีแมลง ดังขึ้นเป็นระยะๆ .. เช่นเดียวกับความลึก
ของน้ า ที่มีน้ าใสก็แต่ผิวๆ ต่ าลงไปศอกเดียวก็เป็นโคลนเหนียวหนึบที่เกิดจากการทับถม
ของใบไม้นับร้อย นับพันปี .. เสื้อผ้า เริ่มเปียก เสียงหัวเราะ มีเป็นครั้งคราว เพราะหลาย
คน เริ่มสูญเสียรองเท้าไปกับเลน ที่ชักขึ้นมาได้แต่เท้าเปล่า ไปได้สักพัก ก็เปียกปอนกัน
ถ้วนทั่วทุกคน ผู้ที่วางแผนดีก็อาจจะเปียกน้อยหน่อย เพราะไต่เอาตามต้นไม้ล้มที่มีเป็น
ระยะๆ..แต่ก็ไม่ค่อยรอดหรอก .. เพราะบางทีก็เห็นลื่นลงน้ าไปทั้งตัว   เจ้านาย ก็เปียก
เท่าข้าราชบริพารนั่นแหละ แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ รับสั่งอย่างภาคภูมิใจว่า พระองค์
ท่าน เปียกน้อยกว่าคนอื่นๆ เพราะ “องครักษ์ประจ าตัวฉัน ไม่ยอมให้ฉันเปียกเลย ..
ตรงไหนน้ าลึกๆ ก็ยกฉันจนตัวลอยพ้นน้ าเลย” (องครักษ์ประจ าพระองค์ : ทรงหมายถึง 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่โดยเสด็จพระราชด าเนินในวันนั้น)    3-4 ชั่วโมงในป่าพรุ เต็มไปด้วยเสียง
ย่ าน้ า เสียงหายใจหอบ (ของตัวเอง) และเสียงหัวเราะดังขึ้นเป็น ระยะๆ เมื่อคนใดคน
หนึ่งในคณะก้าวพลาดลงไปในน้ าที่กะความลึกไม่ได้ (เสียงหัวเราะจะดังเป็นพิเศษ เมือ่มี
ใครจมน้ าลงไปในระดับเกือบศีรษะ) ช่างภาพตามเสด็จฯ เอาชีวิตรอดกลับมาได้ พร้อม
กล้องแห้งๆ แต่เสื้อผ้าสีน้ าตาลที่ใส่ไปวันนั้นหลายเป็นสีด าสนิทหมดทางซัก” 



 

 

 นอกจากการประพฤติปฏิบัติตนของพระองค์ที่แสดงความรักความเอื้ออาทร
ห่วงใยพระราชมารดาอย่างที่สุดแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  10 
พระองค์ยังพระราชนิพนธ์ค าประพันธ์อันเปน็บทกลอนสดุซาบซึง้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความ
รักที่ "ทูลกระหม่อมชาย (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ)" มีต่อ “สมเด็จแม่” 
อย่างล้นพ้น ทรงพระราชนิพนธ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ 12 
สิงหาคม 2515  ในระหว่างที่ทรงศึกษาวิชาการทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยดันทรูน 
เครือรัฐออสเตรเลีย ขณะนั้นพระองค์เจริญพระชนมายุได้ 20 พรรษา ซึ่งบทพระราช
นิพนธ์นี้ บทกลอนถวายพระมารดา ที่ชื่อว่า"ชายรักแม่ สุดหัวใจ" 
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ทรงเยีย่มเยอืนใหค้วามเคารพสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี  
สมเดจ็ยา่โดยเสมอมา 

 

 

         พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เคยรับสั่งถึงการอภิบาลพระราชนัดดาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี  ดังนี้“..ไม่ได้แนะน าอะไรเป็นพิเศษ เพราะท่านไม่เคยรับสั่งถึงต าแหน่ง ถงึลาภ ถงึ
ยศ ท่านเพียงแต่ให้เป็นคนดี รับผิดชอบในหน้าที่ ในต าแหน่งของตนและไม่ให้ท าอะไร
เป็นที่ขายหน้าหรือที่เสียอกเสียใจของพ่อแม่หรือบุพการีเสียใจ … ท่านไม่ได้สอนแบบ 
Formal (ทางการ) อะไร อยากให้เป็นคนดี อยากให้มีชีวิตที่ดี เพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็น

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


ต าแหน่งอะไร ถ้าท าตัวดี ปฏิบัติหน้าที่ของเรา เราก็เจริญต่อไป..”       ตอ่มาเมือ่วนัที่ 6 
มกราคม พ.ศ.2516 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศ
ในขณะนั้น) ได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ในงานพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ วงั
สระปทุมภายหลังเสร็จสิ้นงานวันพระราชพิธีฯ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2515        
       ในช่วงที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังทรงมีพระชนม์ชีพ หลายวาระ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้ตามเสด็จพระราชด าเนินไปปฏิบัติพระราชกรณยีกจิหลายตอ่หลายครัง้ดว้ย 

ทรงใหก้ารเคารพเยีย่มเยอืนสมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันา กรมหลวง
นราธวิาสราชนครนิทร ์สมเดจ็ปา้ 

 

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความเคารพนับถือ สมเดจ็พระเจา้พีน่าง
เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สมเด็จป้า) โดยเสมอมา 
อาทิ เมื่อปี พ.ศ.2550 ณ เสด็จพระราชด าเนินไปทรงสรงน้ าสงกรานต์ ศาลาทรงงาน วัง
เลอดิส  ถึงแม้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด ารงพระอิสริยยศที่สูงกว่า ในฐานะสมเด็จพระยุพราช แต่ก็ได้

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


ประทับกับพื้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์  ที่ทรง
แสดงความเคารพต่อพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ในเวลาที่เข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์อยู่
เสมอ  

ทรงมคีวามรกัผกูพนัหว่งใยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯพระขนษิฐาเสมอมา 

 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้
เจ้าอยู่หัว ทรงมีความรักความเอ็นดูความผูกพันพระขณิษฐา สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี    อย่างที่สุด ซึ่ง
มีหลายเหตุการณ์ มีการเผยแพร่พระฉายาลักษณ์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ที่ประทับใจตรา
ตรึงใจผู้พบเห็น อาทิ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ 
(พระอิสริยยศขณะนั้น) ทอดพระเนตร และทรงลูบพระพักตร์พระขนิษฐา สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ (พระอิสริยยศขณะนั้น) ด้วยความรักและทะนุ
ถนอมยิ่ง 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


       เมือ่ทัง้ 2 พระองคท์รงเจรญิพระชนัษา ตา่งทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิแบง่เบา
พระราชภาระ ทลูกระหมอ่มพอ่และสมเดจ็แม ่ในดา้นตา่งๆตลอด หลายวาระกม็พีระ
บรมฉายาลกัษณท์ีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถึงสายใยรกัความผกูพนัของ 2 เจา้ฟา้ ผูเ้ปน็มิง่ขวญั
ของปวงชนชาวไทย 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

       โดยเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอิสริยยศ
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  พร้อมด้วยพระขณิษฐา สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรนิธร มหาวชริา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อร่วมพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ของ
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ร า ช า ธิ บ ดี วิ ล เ ล ม -อ เ ล็ ก ซ า น เ ด อ ร์  แ ห่ ง เ น เ ธ อ ร์ แ ล น ด์         
        พระบรมฉายาลักษณ์ทีท่ัง้ 2 พระองคท์รงโบกพระหตัถแ์ละแยม้พระสรวญใหแ้กผู่้
มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ได้ถูกขนานนามจากสื่อมวลชนต่างประเทศว่า “Siam Smile” หรือ 
“ยิ้มสยาม” 

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


ทรงมอีจัฉรยิภาพทางดนตร ีและทรงขบัรอ้งเพลง “ลาวดวงเดอืน” ถวายสมเดจ็พระนาง
เจา้สริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ “สมเด็จแม”่  

 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีหลายชนิด โดยทรงได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางด้านการดนตรีจากพระราชบิดา บ่อยครั้งจะทรงดนตรี
ร่วมกันเป็นการส่วนพระองค์ในพระราชฐานนั้นมีเป็นครัง้คราว และหากพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  จะทรงรับแขกเปน็
การส่วนพระองค์ที่พระต าหนักเรือนต้นในบริเวณสวนจิตรลดา 

 

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


 

 

 มีครั้งหนึ่งซึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง เสด็จลงเสวยตอนค่ า เป็นการเลี้ยงต้อนรับ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วัฯ เสดจ็กลบัจากการศกึษาที่
ประเทศออสเตรเลีย   มีการเล่นดนตรีไทยหน้าพระที่นั่งถวายโดยมีนักดนตรีอาทิ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงซออู้ ครูยรรยง สีซอด้วง  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็มี
พระราชประสงค์ทรงฟังเพลง “ลาวดวงเดือน” ซึ่งเป็นเพลงที่ทรงโปรดมากรับสั่งกับ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ว่า “ชายร้องเพลงดาวดวงเดือนให้แม่ฟังหน่อย ร้องแบบที่แม่ชอบนะ แม่น้อย
บรรเลงเพลงเข้า แล้วให้น้องเล็กฟ้อนด้วยนะ ….”    

 

 

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
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


ทรงครองราชย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา
รถบพิตร เสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นที่คาดหมายว่าพระองค์จะ
สืบราชสมบัติต่อ ทั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ยืนยันว่า พระองคจ์ะ
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่  แต่ทรงขอผ่อนผัน พลเอก เปรม  ติณสูลา
นนท์ ประธานองคมนตรี จึงเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์โดยต าแหน่ง 

วันที่ 29 พ.ย. 59 เวลา 11.19 น. ระหว่างการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ครั้งที่ 76/2559 เป็นพิเศษ ณ รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ประธานการประชุมแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร.
0503/44549 มีเนื้อความโดยสรุปว่า พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง  สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เปน็พระรชัทายาทไวต้ามกฎ
มณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 แล้ว ให้ประธานรัฐสภาเรียก
ประชุมรัฐสภาเพื่อทราบ และอัญเชิญองค์พระรัชทายาท ขึ้นทรงราชย์ เป็น
พระมหากษัตริย์สืบไป จากนั้นนายพรเพชรในฐานะประธานการประชุม ได้น าสมาชิก

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%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%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%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)


ทุกคนในรัฐสภาลุกขึ้น แล้วชวนเปล่งเสียง“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”และให้เฉลิม
พระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู” อา่น
ว่า สม-เด็ด-พระ-เจ้า-อยู่-หัว – มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-บอ-ดิน-ทระ-เทบ-พะ-ยะ-วะ-
ราง-กูน พระปรมาภิไธยภาษาอังกฤษ ว่า “His Majesty King Maha Vajiralongkorn 
Bodindradebayavarangku” 

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาส ให้พล .อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์, นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติ
หน้ า ที่ ป ร ะ ธ า น รั ฐ ส ภ า  ป ระ มุ ข ฝ่ า ย นิ ติ บั ญ ญั ติ พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์   จั น ท ร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ประมุขฝ่ายบริหาร และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาล
ฎีกา ประมุขฝ่ายตุลาการ เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตโดยนายพร
เพชร วิชิตชลชัย ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลเชิญองค์
รัชทายาท เสด็จฯ ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์ ความว่า   “ขอ
พระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า นายพร
เพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่ประธานรัฐสภา ขอ

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%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
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


พระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยว่า โดยที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 
พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 วรรค 2 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 23 วรรค 1 ได้บัญญัติเรื่องการสืบราช
สันตติวงศ์ ว่า ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลง และในกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรง
แต่งตั้งทายาทไว้ ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 
2467 แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภา เรียก
ประชุมรัฐสภา เพื่อรับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย์
เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป และให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ  บัดนี้ 
คณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติทราบ ซึ่งท าหน้าที่ประธานรัฐสภาตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทราบเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 ว่า 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงแต่งตั้ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้า
ฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาทตามกฎมณเฑียรบาลว่า
ด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าได้ด าเนินการ
เรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อรับทราบ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ 76/2559 เป็นพิเเศษ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 และ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับทราบการแต่งตั้งพระรัชทายาทแล้ว ข้าพระพุทธเจ้า
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่ประธานรัฐสภา ในนามของปวงชนชาวไทย 
จึงขอพระราชทานอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบ
ราชสันตติวงศ์สืบไป เพื่อใหเ้ปน็ไปตามบทบญัญตัขิองกฎมณเฑยีรบาลวา่ดว้ยการสบืราช
สันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 วรรค 2 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 23 วรรค 1 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 



2559 ควรมิควร แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า 
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 

 

 

ในการนี้  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยาม
มกุฎราชกุมาร มีพระราชด ารัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ ความว่า  “ ต า ม ที่
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวง
ชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์  ถ้าเป็นไปตามพระราช
ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และ
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาลว่า ด้วยการสืบสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์
ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” 



 

 

 

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เสด็จฯ ไปประทับราบ ณ พระสุจหนี่ 
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ทรงกราบถวายบังคม ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ทรง
กราบราบ 

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


พระเกยีรตยิศ 

ธรรมเนยีมพระยศของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทร               
มหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั 

 

 

ธงประจ าพระอสิรยิยศ 

 

ตราประจ าพระองค ์



 

ธงประจ าพระองค ์                   

 

 
 

พระราชลญัจกร 
 



 
 

วดัประจ ารชักาลที ่10 วดัวชริธรรมสาธติวรวหิาร(วดัทุง่สาธติ) 
 

 
 

ต้นไมป้ระจ าพระองค ์ ตน้รวงผึง้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ต้นไม้ประจ าพระองค์ คือ ต้นรวงผึ้ง ซึ่งต้นรวงผึ้งมีลักษณะโดดเด่นคือ ดอกสี

เหลือง เป็นสีซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพ นั่นคือวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 
และมักผลิดอกในช่วงวันพระราชสมภพพอดี เมื่อพระองค์ท่านได้เสด็จไปประกอบพระ

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


ราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็ทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้ เพื่ อให้เป็นตัวแทน
แห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร ในช่วงผลิดอกคือราวเดือน กรกฎาคม 
– สิงหาคม จะออกดอกสีเหลืองเปล่งปลั่งบานสะพรั่ง สร้างความสวยงามและชื่นชมเปน็
อย่างมาก 

 
พระราชอสิรยิยศ 

 

 
 

 

สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟา้วชริาลงกรณ  (28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 - 28 
ธนัวาคม พ.ศ. 2515) 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟา้มหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร (28 
ธนัวาคม พ.ศ. 2515 - 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559) 

  สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู (1 ธนัวาคม พ.ศ. 
2559 - 3 พฤษภาคม 2562) 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://alivearound.com/lifestyle/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7/%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%8810/&psig=AOvVaw178VgNgUQbmmtYfKAPDKsf&ust=1626354788702000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCIiUw_LR4vECFQAAAAAdAAAAABAD


 พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้
เจา้อยูห่วั  (4 พฤษภาคม 2562 – ปจัจบุนั) 

 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์

เครือ่งราชอสิรยิาภรณไ์ทย 

พระองคท์รงไดร้บัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ จาก   พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ดงันี ้

 พ.ศ. 2559 – เครือ่งราชอสิรยิาภรณอ์นัเปน็มงคลยิง่ราชมติราภรณ์  
(ร.ม.ภ.) 
 พ.ศ. 2508 – เครือ่งขตัตยิราชอสิรยิาภรณอ์นัมเีกยีรตคิณุรุง่เรอืงยิง่
มหาจักรบีรมราชวงศ ์(ม.จ.ก.) (ฝา่ยหนา้)  
 พ.ศ. 2516 – เครือ่งราชอสิรยิาภรณอ์นัเปน็โบราณมงคลนพรตั
นราชวราภรณ ์(น.ร.) (ฝา่ยหนา้) 

  พ.ศ. 2519 – เครือ่งราชอสิรยิาภรณจ์ลุจอมเกลา้ ชัน้ที ่1 ปฐม
จลุจอมเกลา้วเิศษ (ป.จ.ว.) 

  พ.ศ. 2559 – เครือ่งราชอสิรยิาภรณอ์นัมศีกัดิร์ามาธบิดี  
ชั้นที ่1 เสนางคะบดี (ส.ร.) 

 พ.ศ. 2516 – เครือ่งราชอสิรยิาภรณอ์นัเปน็ทีเ่ชิดชยูิง่ชา้งเผอืก ชัน้
สงูสดุ มหาปรมาภรณช์า้งเผอืก (ม.ป.ช.) 

 พ.ศ. 2516 – เครือ่งราชอสิรยิาภรณอ์นัมเีกยีรตยิศยิง่มงกฎุไทย ชัน้
สงูสดุ มหาวชริมงกฎุ (ม.ว.ม.) 
  พ.ศ. 2538 – เครือ่งราชอสิรยิาภรณอ์นัเปน็ทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุา
ภรณ ์ชัน้ที ่1 ปฐมดเิรกคณุาภรณ์ (ป.ภ.) 
  พ.ศ. 2531 – เครือ่งราชอสิรยิาภรณอ์นัเปน็สริยิิง่รามกรีต ิลกูเสอื
สดดุีชัน้พเิศษ 

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%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%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%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%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%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%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%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%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%94%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%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%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%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%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%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%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_the_Rajamitrabhorn_(Thailand)_ribbon.svg
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.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_the_Nine_Gems_(Thailand)_ribbon.svg
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.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_Rama_1st_Class_ribbon.svg
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.svg
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.svg
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.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_Ramkeerati_(Thailand)_ribbon.svg


 พ.ศ. 2530 – เหรยีญกลา้หาญ (ร.ก.) 
  พ.ศ. 2530 – เหรยีญพทิกัษเ์สรชีน ชั้นที ่1 (ส.ช.) 
  พ.ศ. 2510 – เหรยีญราชการชายแดน (ช.ด.) 
  พ.ศ. 2531 – เหรยีญจกัรมาลา (ร.จ.ม.) 
  พ.ศ. 2495 – เหรยีญรตันาภรณ ์รชักาลที ่9 ชัน้ที ่1 (ภ.ป.ร.1)  
 พ.ศ. 2495 – เหรยีญราชรุจทิอง รชักาลที ่9 (ร.จ.ท.9) 

 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณต์า่งประเทศ 

 มาเลเซยี 
พ.ศ. 

2543 

Order of the Defender of the 

Realm ชั้น Grand Commander  

 เยอรมน ี
พ.ศ. 

2527 

เครือ่งอสิรยิาภรณค์ณุธรรมแหง่

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนีชั้น Knight 

Grand Cross 
 

 เนปาล 
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 
 

 บรไูน พ.ศ. Family Order of Brunei 2nd Class  

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%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_%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_9
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%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%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Bravery_Medal_(Thailand)_ribbon.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Freeman_Safeguarding_Medal_-_1st_Class_(Thailand)_ribbon.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Border_Service_Medal_(Thailand)_ribbon.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Chakra_Mala_Medal_(Thailand)_ribbon.svg
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.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:King_Rama_IX_Rajaruchi_Medal_(Thailand)_ribbon.svg
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


2533 - Darjah Kerabat Seri Utama Yang 

Amat Dihormati - D.K. (Seri 

Utama) 

 ญีปุ่่น 
พ.ศ. 

2534 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณอ์นัสงูสง่ยิง่ดอก

เบญจมาศ ประเทศญีปุ่น่  

 สหราช

อาณาจกัร 

พ.ศ. 

2539 

Royal Victorian Order ชั้น 

Honorary Dame Grand Cross  

 เดนมารก์ 
พ.ศ. 

2544 
เครือ่งราชอสิรยิาภรณช์า้ง ชั้น อศัวนิ 

 

 เนเธอรแ์ลนด ์
พ.ศ.

2547 

Order of the Crown ชั้น Grand 

Cross  

 รฐัตรงักาน ู
 

Most Distinguished Family Order 

of Terengganu ชั้นทีส่อง  

 

 

 

 

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%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
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Most_Distinguished_Family_Order_of_Terengganu&action=edit&redlink=1
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
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Orderelefant_ribbon.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Order_of_the_Crown_(Netherlands).svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:MY-TER_Family_Order_of_Terengganu_2nd_class_-_DK_II.svg


พระยศทหาร พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ    
พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั กองทพับกไทย, กองทพัเรอืไทย, กองทพัอากาศไทย และกอง
อาสารกัษาดนิแดน 

ปีปฏิบตัหินา้ที่ 

  พ.ศ. 2535 – ปจัจบุนั   พ.ศ. 2535 - ปจัจบุนั 

  พ.ศ. 2535 – ปจัจบุนั   พ.ศ. 2535 – ปจัจบุนั 

ชั้นยศ 

 

ชั้นยศ 

 จอมพล 

 จอมพลเรอื 

 จอมพลอากาศ 

พระยศทางทหาร 
- พ.ศ. 2508 รอ้ยตร ีเหลา่ทหารราบ เรอืตร ีพรรคนาวนิ เรอือากาศตร ีเหลา่ทหาร

นักบนิและนายทหารพเิศษประจ ากรมทหารราบที่ 1 มหาดเลก็รกัษาพระองค ์นายทหาร
พเิศษประจ ากองทพัเรอื และนายทหารพเิศษประจ าโรงเรยีนนายเรอือากาศ 

- พ.ศ. 2514: รอ้ยโท เรอืโท และ เรอือากาศโทพ.ศ. 2518: รอ้ยเอก เรอืเอกและ 
เรอือากาศเอก และ นายทหารประจ ากรมขา่วทหารบกกองทพับก กระทรวงกลาโหม 

- พ.ศ. 2520: พนัตร ีนาวาตร ีและ นาวาอากาศตรี 
- พ.ศ. 2521: รองผูบ้งัคบักองพนั ทหารมหาดเลก็รักษาพระองค ์กรมทหารราบที ่

1 มหาดเลก็รักษาพระองค ์
- พ.ศ. 2523: พนัโท นาวาโท และ นาวาอากาศโท และ ผูบ้งัคบักองพนั กรม

ทหารมหาดเลก็รักษาพระองค ์กรมทหารราบที ่1 มหาดเลก็รักษาพระองค ์และ 
นายทหารพเิศษประจ ากรมนักเรยีนนายเรอื รกัษาพระองค ์กรมยทุธศกึษา โรงเรยีน

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%9A%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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/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/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99&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_1_%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%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%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%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%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1
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%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_the_Royal_Thai_Army.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Royal_Thai_Navy_Flag.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_the_Royal_Thai_Air_Force.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Emblem_of_the_Volunteer_Defense_Corps.PNG
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:RTA_OF-10_(Field_Marshal).svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:RTN_OF-10_(Admiral_of_the_Fleet).svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:RTAF_OF-10_(Marshal_of_the_Royal_Thai_Air_Force).svg


นายเรอื ประจ ากองบังคบัการกรมทหารราบที ่3 รกัษาพระองค ์กรมนาวิกโยธนิ ประจ า
กรมนักเรยีนนายเรอือากาศ รักษาพระองค ์กรมยทุธศกึษา โรงเรยีนนายเรอือากาศ และ 
ประจ ากองพนัทหารอากาศโยธนิที ่1 รักษาพระองคพ์.ศ. 2524: นายทหารพเิศษประจ า
กรมทหารราบที ่11 รักษาพระองค ์

- พ.ศ. 2525: นายทหารพเิศษประจ ากรมนกัเรยีนนายรอ้ยรกัษาระองค์ โรงเรยีน
นายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ และ นายกองเอก กองอาสารกัษาดนิแดน ส านกัอ านวยการ
กองอาสารกัษาดนิแดน 

- พ.ศ. 2526: พนัเอก นาวาเอก และ นาวาอากาศเอก 
- พ.ศ. 2527: ผูบ้งัคบัการ กรมทหารมหาดเลก็รกัษาพระองค ์
- พ.ศ. 2529: ผูบ้งัคบัการพเิศษ ประจ ากรมรบพเิศษที ่1 กองพลรบพเิศษที ่1 

หนว่ยบญัชาการสงครามพเิศษ 
- พ.ศ. 2530: พลตร ีพลเรอืตร ีและ พลอากาศตรี และผูบ้งัคบัการ กรมทหาร

มหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค ์
- พ.ศ. 2531: พลโท พลเรอืโท และ พลอากาศโท และผูบ้ญัชาการ หนว่ย

บญัชาการทหารมหาดเลก็ราชวลัลภ รกัษาพระองค์ 
- พ.ศ. 2534: นายทหารพเิศษประจ ากรมทหารราบที ่2 รกัษาพระองค ์กรม

ทหารราบที ่12 รักษาพระองค ์กรมทหาราบที ่21 รักษาพระองค ์กรมทหารราบที ่31 
รกัษาพระองค ์กองพนัทหารมา้ที ่4 รักษาพระองค ์กรมทหารปนืใหญท่ี ่1 รกัษา
พระองค ์และกองพนัทหารชา่งที ่1 รักษาพระองค ์

- พ.ศ. 2535: พลเอก พลเรอืเอก และ พลอากาศเอก ผูบ้ญัชาการ หนว่ย
บญัชาการถวายความปลอดภยั ส านกัผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ และ นายกองใหญ ่กอง
อาสารกัษาดนิแดน ส านักอ านวยการกองอาสารกัษาดนิแดน 
 - พ.ศ. 2547: นายทหารพเิศษประจ ากองพนัทหารราบที ่3 กรมทหารราบที ่1 
มหาดเล็กรกัษาพระองค ์
 - พ.ศ. 2548: นายทหารพเิศษประจ ากรมทหารชา่งที ่1 รกัษาพระองค์ กองพนั
ทหารชา่งที ่2 รกัษาพระองคแ์ละกองพนัทหารสือ่สารที ่1 รักษาพระองค์ 
 - 13 ตลุาคม พ.ศ. 2559: ด ารงต าแหนง่จอมทพัไทย 
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ด้านการทหาร 
ทรงรว่มปฏิบตักิารรบสมรภมูเิลอืด 
 

 
 
 ในช่วงปี 2519-2520 หลายพื้นที่ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
ร้อนระอุจากการรุกรานของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ นับเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
อย่างมากในขณะนั้นมกุฎราชกุมารผู้หาญกล้าของคนไทย นอกจากจะทรงปฏิบัติพระ
ราชกรณียกิจเสด็จเยี่ยมและพระราชทานก าลังใจแก่บรรดาทหาร ต ารวจ และราษฎร
ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว ยังทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในหลายคราเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2519 เสด็จเยี่ยมต ารวจ ทหาร และราษฎร ที่ฐานปฏิบัติการ “บ้านหมากแข้ง” 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย หลังจากที่ฐานปฏิบัติการของต ารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ถูกโจมตีจากผู้ก่อการร้าย จนท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส  
 หลังทรงรับฟังบรรยายสรุป จึงมีพระราชกระแสรับสั่งกับ พล.ท.สมศักดิ์ ปัญจมา
นนท์ แม่ทัพภาคที่ 3 (ในขณะนั้น) ด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นว่า “จะต้องไปแก้ไข
สถานการณ์ให้ดีขึ ้นให้ได้”แม้ พล.ท.สมศักดิ์ จะกราบบังคมทูลทัดทาน เนื่องจาก
สถานการณ์ไม่เป็นที่น่าวางใจ แต่ทรงส าทับอีกครั้ง “ชักช้าไม่ได้ ต้องรีบไปแก้ไขให้ได้ 



ในวันนี้และเดี๋ยวนี้” ก่อนจะทรงพระด าเนินไปประทบัเฮลคิอปเตอรพ์ระทีน่ัง่ และมพีระ
ราชกระแสรับสั่งให้นักบินมุ่งหน้าไปยังบ้านหมากแข้งทันที 
 

 
 
 จุดหมายที่เต็มไปด้วยภยันตรายรอบด้าน ผู้ก่อการร้ายจากเนินเขาด้านทิศ
ตะวันตก ใช้อาวุธปืนเล็กระดมยิงเข้าไปในฐานปฏิบัติการ เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
ก าลังจะร่อนลง พระองค์ทรงกระโดดลงและวิ่งเข้าหาที่ก าบัง ทรงบัญชาการโดยให้แม่
ทัพภาคที่ 3 และนายทหารติดตามทุกนายกระจายก าลังยิงตอบโต้จากนั้น ทรงสั่งการให้
ปฏิบัติการด าเนินกลยุทธ์จัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ และทรงเป็นหัวหน้า
ชุดด้วยพระองค์เอง แม้ว่าแม่ทัพภาคที่ 3 จะกราบบังคมทูลทัดทานแล้วก็ตาม 
“ฉันต้องไป เพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหาร”พระสุรเสียงที่หนักแน่นมิหวาดหวั่น สาย
พระเนตรอันมุ่งมั่น และน้ าพระราชหฤทัยกล้าหาญเด็ดเดี่ยว  
 
 
 
  
 



 

 
 
 เสด็จออกลาดตระเวนน าหน้าเหล่าทหารชุดปฏิบัติการลาดตระเวน บุกตะลุย
ท่ามกลางความเสี่ยงต่อภยันตรายจากการซุ่มยิงและกับระเบิด แต่ทรงมีสติที่มั่นคง ทรง
บัญชาการให้ทหารยิงตอบโต้ตามกลยุทธ์ จนกลุ่มผู้ก่อการร้ายต้องล่าถอยไป  
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เสวยอาหารกระปอ๋งประทบัแรมบงัเกอร ์
 

 
 
 ไม่กี่เดือนถัดมา วันที่ 12 ก.พ.2520 สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ซึ่งทรงอยู่ระหว่างแปรพระราชฐานไปประทับต าหนักภูพิงค ราชนิเวศน์ 
จ.เชียงใหม่ เยี่ยมราษฎรครั้นทรงรับทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่ “บ้านนาจาน” อ าเภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จึงเสด็จฯ ไปยังฐานปฏิบัติการ บ้านนาจาน โดยเครือ่งบนิ
พระที่นั่ง และเสด็จต่อโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งในทันที  เมื่อเสด็จถึงค่าย มีพระราช
ปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที ่แทบทุกนาย ทรงแนะน าให้ปรับปรุงบังเกอร์ให้ปลอดภัย
จากนั้น เสด็จฯไปทรงเยี่ยมฐานปฏิบัติการ “บ้านกุ่ม” อ.นครไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
กองทัพภาคที่ 3 เห็นว่ามีความเสี่ยงภัยน้อยกว่าบ้านนาจาน จึงได้จัดที่ประทับแรมและ
พระกระยาหารไว้ที่ฐานบ้านกุ่ม แต่พระองค์เสด็จฯกลับมาประทับแรมที่บ้านนาจาน 
ทั้งยังปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับทหาร ต ารวจและอาสาสมัครในพื้นที่  เสวยอาหาร
กระป๋อง ทรงประทับแรมใน บังเกอร์ และมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่ตลอดทั้ง
คืน ยังความปลาบปลื้มแก่บรรดาผู้กล้าแห่งบ้านนาจาน  



 ช่วงสายของวันรุ่งขึ้น ได้เสด็จต่อไปยังฐาน ปฏิบัติการ “ทุ่งสมอ” อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นฐานปืนใหญ่และกองบัญชาการฝ่ายใต้ของกลุ่มผู้ก่อการร้ าย
สมัยนั้น 
 เมื่อทรงรับฟังบรรยายสรุปจากฝ่ายยุทธการ กองทัพภาคที่ 3 จึงเสด็จด้วยรถ
สายพานล าเลียงพลพระที่นั ่ง ไปยังฐานปฏิบัติการ “สมเด็จ” ซึ่งห่างกันราว 8 
กิโลเมตร โดยมีเฮลิคอปเตอร์ “กันชิป” 2 ล า บินถวายการอารักขา เพราะเป็นเส้นทาง
เขตอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อการร้าย 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ราวบ่ายโมง เฮลิคอปเตอร์กันชิปทั้ง 2 ล าที่บินถวายอารักขา ถูกผู้ก่อการร้าย
ระดมยิงอย่างไม่หยุดยั ้ง พระองค์ทรงบัญชาการรบตอบโต้ โดยรับสั ่งให้สละรถ
สายพาน และทรงร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ทหาร ยิงปะทะกับผู้ก่อการร้ายอย่างดุเดือด 
กระทั่งเสด็จถึงฐานสมเด็จ ทรงบัญชาการให้ยิงขับไล่จนผู้ก่อการร้ายแตกกระเจิงไป 



สมพระนามจอมทัพไทย 

 

  ต่อมาหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ต่างน าเรื่อง สมเด็จพระบรมโรสาธิราช ทรงรบเคียง
บ่าเคียงไหล่กับทหารมาตีพิมพ์  ประชาชนต่างมีความห่วงใยเกรงว่าพระองค์จะทรง
เป็นอันตราย เมื่อราษฎรในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทราบข่าวจึงนัดรวมตัวกันเพื่อท าพิธี
ปฏิญาณตนเพื่อจัดตั้งกองทัพชาวบ้านต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ด้วย   สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯไปโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทรงเยี่ยม ตชด . 
และทหารที ่บาดเจ็บจากการปราบปรามผู ้ก ่อการร้าย และพระราชทานเงินส่วน
พระองค์ให้ทหารและ ตชด.ที่บาดเจ็บระหว่างทางก่อนถึง “ช่องช้าง” ต.พรุพี อ.เวียง
สระ ได้ถูกผู้ก่อการร้ายซุ่มยิงมาจากป่าทึบ พระองค์ทรงร่วมกับทหารและ ตชด .ยิง
ตอบโต้อย่างยาวนานร่วม 1 ชั่วโมง จนกลุ่มผู้ก่อการร้าย ล่าถอยไป พร้อมกับมีพระ
ราชกระแสรับสั่งกับ พล.ท.ปิ่น ธรรมศรี แม่ทัพภาคที่ 4 (ในขณะนั้น) ว่า “สถานการณ์
ภาคใต้หนัก เราจะอยู่ที่นี่ต่อไป ยังไม่กลับ” 

 แม้ข้างต้นจะเป็นเพียงเหตุการณ์บางช่วงบางตอน แต่สะท้อนให้ประจักษ์ชัดว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเป็น “จอมทัพไทย” อย่างแท้จริง. 



พระอัจฉรยิภาพดา้นการบนิ 
 
 

 
 

 
- เดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2519 ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติม และ

ศึกษางานด้านการทหาร ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรวิชาอาวุธ
พิเศษ การท าลายและยุทธวิธีรบนอกแบบ หลักสูตรต้นหนชั้นสูง หลักสูตรการ
ลาดตระเวน และต้นหนชั้นสูง รวมทั้งหลักสูตรส่งทางอากาศ 

 
 

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


 
 

- พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2523 ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์
ใช้งานทั่วไป แบบ ยู เอซ–1 เอซ ของบริษัท เบลล์ รวมชั่วโมงบิน 54.36 ชั่วโมง เดือน
กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2523 ทรงเข้ารับการฝึกตามโครงการชว่ยเหลอืทาง
ทหาร กองทัพบกสหรัฐอเมริกา รวม 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอาวุธประจ ากายและ
เครื่องยิงลูกระเบิด หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย 
หลักสูตรการสงครามแบบกองโจร หลักสูตรการฝึกการด ารงชีพ และหลักสูตรส่งทาง
อากาศ (ทางบกและทางทะเล) เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2523 ทรงเข้า
รับการฝึกหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ ยู เอซ–1 เอซ กับ
เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ ยู เอซ–1 เอ็น ของบริษัทเบลล์ รวมชั่วโมงบิน 259.560 
ชั่วโมง 

- เดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2523 ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึก
บินเฮลิคอปเตอร์โจมตี ติดอาวุธ แบบ ยู เอซ–1 เอซ ของบริษัทเบลล์ จากกองทัพไทย 
รวมชั่วโมงบิน 54.50 ชั่วโมง 

- เดือนธันวาคม พ.ศ. 2523ถึง พ.ศ. 2524 ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกบิน
เครื่องบินปีกติดล าตัว แบบ Sial–Marchetti SF 120 MT รวมชั่วโมงบิน 172.20 
ชั่วโมง 

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


- เดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึก
บินเครื่องบินปีกติดล าตัว แบบ Cessna T–37 รวมชั่วโมงบิน 240 ชั่วโมง 

- เดอืนตลุาคม ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2524 เสด็จพระราชด าเนนิไป
ทอดพระเนตรกจิการทางทหารและต ารวจ ณ สหราชอาณาจกัร ราชอาราจกัร
เบลเยยีม ราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนด ์สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ีสาธารณรฐั
ฝรัง่เศส และเครอืรฐัออสเตรเลยี 

- เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2526 ทรงเขา้รบัการฝกึหลกัสตูรการฝกึบิน
เปลีย่นเปน็เครือ่งบนิขบัไล ่แบบ เอฟ–5 (พเิศษ) รุน่ที ่83 (พทุธศกัราช 2526) เอ ท ี
ดับเบลิย ูและหลกัสตูรเครือ่งบนิขับไลช่ัน้สงู รุน่ที ่83 (พทุธศกัราช 2526) เอ ว ีดบัเบลิ
ย ูณ ฐานทพัอากาศวลิเลยีมส ์รฐัอรโิซนา สหรฐัอเมรกิา รวนชัว่โมงบนิ 2,000 ชัว่โมง 

 

 
 

- พ.ศ. 2532 ทรงผ่านการฝึกบินด้วยเครื่องบินใบพัด แบบมาร์คเคตตี้ของฝูงขั้น
ปลาย โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ และการฝึกบิน ด้วยเครื่องบินไอพ่น แบบ ที 33 
และหลักสูตรนักบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงกับเครื่องบิน ขับไล่ แบบ เอฟ 5 อี/เอฟ 
ของกองบิน 1 ฝูงบิน 102 โดยทรงท าชั่วโมงบิน 200 ชั่วโมง ในเบื้องต้น และทรงท า
ชั่วโมงบินสูงสุด 1,000 ชั่วโมง และทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ

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/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


ประจ าปี ซึ่งทรงท าคะแนนได้สูงตามกติกา กองทัพอากาศได้ทลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวาย
เครื่องหมายความสามารถในการใช้อาวุธทางอากาศชั้นที่ 1 ประเภทอาวุธระเบิดสี่ดาว 
อาวุธจรวดสี่ดาว และอาวุธปืนสี่ดาว ในศกเดียวกัน 

 

 
 

- เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการในฐานะนักบินโบ
อิ้ง 737–400 จากบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน), และทรงผ่านการตรวจสอบจาก
การขนส่งทางอากาศ กับทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก- เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2548 ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรกัปตัน จากบริษัท การบินไทย จ ากัด และทรงรับการ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายต าแหน่งนักบินที่ 1 ใน พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ ทรงปฏิบัติหน้าที่
นักบินที่ 1 อย่างดีเยี่ยมสม่ าเสมอ รวมชั่วโมงบิน 3,000 ชั่วโมง 

- เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 กรมการขนส่งทางอากาศได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายใบรับรองในต าแหน่งครูฝึกภาคอากาศกับต าแหน่งครูฝึกเครื่องช่วยฝึกบิน ส าหรับ
เครื่องบินโบอิง 737–400 

 
 
 

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)


พระราชกรณยีกจิ 

ดา้นการแพทย ์และการสาธารณสขุ 

 

 
 
 งานด้านหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส าคัญอย่างยิ่ง คือ  งาน
ด้านการแพทย์-สาธารณสุข ที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยราษฎรของพระองค์มาโดยตลอด 
ทรงให้การสนับสนุนทั้งโดยการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงมีพระราชด าริ
จัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเหล่าพสกนิกร นับตั้งแต่ครั้งด ารงพระ
อิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ เป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตระหนักว่า สุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชนเป็น
ปัจจัยส าคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพไว้เป็นพลังในกา รพัฒนา
ประเทศ จึงทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจ ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข 
  

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fking.kapook.com%2Fkingrama10%2Fsec3_read6.html&psig=AOvVaw1TCRwNNyCUeaggG3na0wNL&ust=1626678598347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCJi9hKCI7PECFQAAAAAdAAAAABAD


 

      
 

 เมื่ อรัฐบาลนายธานินทร์  กรัยวิ เชียร มีมติ เห็นสมควรอย่างยิ่ ง ในการ
เทิดพระเกียรติพระองค์โดยการจัดสร้างโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทั่วทุกพื้นที่ ทั้งข้าราชการ พลเรือน รวมถึงผู้มีรายได้น้อย
ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลประจ าจังหวัด น้อมเกล้าฯถวาย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จ านวน 21 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แบ่ง
ออกเป็น 4 ภาค  
 ภาคเหนือ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย, รพ.สมเด็จ
พระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร, รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน, รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก, รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์, รพ.สมเด็จ
พระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.
อุบลราชธานี, รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบอ่ จ.หนองคาย, รพ.สมเดจ็พระยพุราชกระนวน 
จ.ขอนแก่น, รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์, รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุ



พนม จ.นครพนม, รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร, รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร, รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี, รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชด่านซ้าย จ.เลยภาค  
 ตะวันออก 1 แห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว  ภาคกลาง 1 
แห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี  
 ภาคใต้ 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, รพ.สมเด็จ
พระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี, รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี และ รพ.
สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา 
 

 
 

 หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ นายธานินทร์ ได้ขอพระบรมราชานุญาตน าทรัพย์ส่วน
พระองค์ที่เหลือ จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  โดยมีสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในขณะนั้น ด ารงต าแหน่งเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ 
กว่า 40 ปีที่มีการก่อตั้งโรงพยาบาลทั้ง 21 แห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10 ทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงพยาบาลอย่างสม่ าเสมอ พระองค์ทรงมุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับสิ่งอ านวยความสะดวก และความเป็นอยู่ของผู้ป่วยมากกว่าการเพิ่ม
จ านวนโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นโรงพยาบาลชุมชน
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ประจ าอ าเภอสงักดักระทรวงสาธารณสขุ (ยกเวน้โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสระแกว้
และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไป)  
 พระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด ารัสแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล มี
ความส่วนหนึ่งว่า “ทุกคนที่ท างานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่า 
โรงพยาบาลแห่งนี้ก าเนิดขึ้นมาจากความมุ่งปรารถนาน าอันแรงกล้าของคนไทยทั่ว
ราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความ เอาใจ
ใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน” 
 นอกจากนี้ในปีพ.ศ. 2537 ทรงรับเป็น ประธานกรรมการอ านวยการจัดสร้างอาคาร
ศูนย์โรคหัวใจ สมเด็จพระบรมราชินีนาศ พ.ศ. 2550 ได้พระราชทานพระราชด าริให้
จัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนที่หมู่บ้านสันติ 2 ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
และพ.ศ. 2554 พระองค์ได้ทรงสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพภิกษุ สามเณร และผู้น า
ศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
 

 
 

   



 
 
 พระองค์ยังทรงเอาพระทัยใส่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง พระองค์ทรงมีต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
ทรงสนพระทัยการด าเนินงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ซึ่งเป็นหน่วยงานส าคัญที่
บ าบัดรักษาและป้องกันโรคมะเร็ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี 
2527 พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งเป็นครั้งแรก ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ
พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ยังความปลาบปลื้มและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแก่ผู้ป่วยมะเร็งเป็นอย่างยิ่ง ภายหลังการด าเนินงานของสถาบันมะเร็งได้
ก้าวหน้ามาตามล าดับ มีการขยายหน่วยงานตามจังหวัดต่างๆ พระองค์ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณเสด็จพระราชด าเนินเปิดศูนย์ด้วยพระองค์เองบ้าง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ ให้พระเจ้าหลานเธอเสด็จฯ แทนพระองค์เองบ้าง 
  ทรงมีพระราชด ารัส เนื่องในพิธีเปิดการประชุมวิชาการโรคมะเรง็ภาคพืน้แปซฟิกิ 
ครั้งที่  11 ณ กรุงเทพฯ ใจความตอนหนึ่งว่า  “เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคมะเร็งเป็นโรค
ร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง และอัตราการป่วยด้วยโรคนี้ก็ยังไม่มีทีท่า
จะลดลง ไม่ว่าในประเทศที่เจริญแล้ว หรือประเทศที่ก าลังพัฒนา จึงเป็นการแน่นอนว่า 
มะเร็งนั้น ไม่แต่จะเป็นโรคร้าย ท าลายชีวิตมนุษย์ หากยังเป็นตัวการท าลายความสุข 
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ความเจริญ ทุกสิ่งของมนุษย์ชาติพร้อมกันไปด้วย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศทั้งหลาย 
จะร่วมมือกันป้องกันและลดอัตราการป่วยด้วยโรคนี้ลงให้ได้” 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พระองค์ทรงเล็งเห็นว่า อุปกรณ์การแพทย์ในสถานพยาบาลหลายแห่งยังขาด
แคลนอย่างหนัก โดยเฉพาะตามโรงพยาบาลใหญ่ๆที่มีประชาชนเขา้รบัการรกัษาจ านวน
มาก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเงินส่วนที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อครั้งงานพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทั้งหมด และรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ าแห่ง
รัตนโกสินทร์” แก่ 27 สถานพยาบาล เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,407,144,487.59 บาท 
 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 พระองค์พระราชทานเงิน จ านวน 631 ล้านบาท 
ให้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 11 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี, 
โรงพยาบาลสงฆ์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี , โรงพยาบาลหัวหิน, 
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โรงพยาบาลน่าน, โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราช
นครินทร์, โรงพยาบาลศูนย์ยะลา, โรงพยาบาลศูนย์ปัตตานี, โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
และโรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้น้อมรับและ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และกระทรวงสาธารณสุข บอกว่า จะ
ด าเนินตามพระบรมราโชบายอย่างเต็มที่ โดยน าเงินพระราชทานที่ได้ไปจัดสรรซื้อ
เครื่องมือ-อุปกรณ์การแพทย์ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตา  
 

 

  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 
2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ
ออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบงัคมทลู
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมรา
โชบายเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ความว่า “มีอะไรที่จะมีส่วนช่วยเหลือ ที่จะแก้ปัญหาก็ยินดี เพราะว่า ก็เป็น
ปัญหาของชาติ ซึ่งเรื่องโรคระบาดนี่ก็ไม่ใช่ความผิดของใคร แล้วสิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือ เรามี



หน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุด อย่างที่เคยพูดไว้ว่า ถ้าเกิดมีความเข้าใจในปัญหา มีความ
เข้าใจ ไม่ใช่หมายความว่ายอมรับตามบุญตามกรรม แต่มีความเข้าใจในสถานการณ์ มี
ความเข้าใจในปัญหา และก็มีความรู้เกี่ยวกับโรค ก็คือเข้าใจในปัญหานั่นเอง อันแรกก็
เป็นอย่างนี้ 
  อันที่ 2 ก็คือจากข้อที่ 1 ก็คือ การมีการบริหารจัดการ มีแผนเผชิญเหตุ มีระบบ
ในการปฏิบัติ แก้ไขให้ถูกจุด รู้ปัญหา แก้ไขให้ถูกจุดโดยมีการบริหารจัดการ แล้วก็ใน
เวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และเหตุผลที่จะต้อง
ปฏิบัติ เพราะว่าการมีระบบ หรือแผนในการปฏิบตัติามแผนทีไ่ดว้างไวต้ามความเปน็จรงิ 
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แก้ถูกจุด ก็จะลดปัญหาลงไป จะแก้ได้ในที่สุดก็เชื่อแน่ว่า
จะต้องแก้ไขและก็เอาชนะอันนี้ได้ เพราะว่าประเทศของเรานี่ก็นับว่าท าได้ดี ประเทศ
ของเรานี่น่าภูมิใจว่าท าได้ดี และก็ทุกคนก็ร่วมใจกัน ก็ดีกว่าที่อื่นอีกหลายที่ แต่บางทีก็
ต้องเน้นเรื่องการท างานมีระบบด้วยความเข้าใจ และการมีระเบียบวินัยในการแก้ไข
ปัญหาโดยมีเป้าหมายว่า เราจะต้องต่อสู้ให้โรคนี้สงบลงไปได้ในที่สุด เพราะว่าโรคมาได้ 
โรคก็ไปได้ โรคจะไม่ไปถ้าเราไม่แก้ไขปัญหา เราไม่แก้ไขให้ถูกจุด หรือเราไม่มีความขันติ
อดทนที่จะแก้ไข บางทีก็ต้องสละในความสุขส่วนตัวบ้าง หรือเสียสละในการกล้าที่จะ
สร้างนิสัยหรือสร้างวินัยในตัวเอง ที่จะแก้ไขเพื่อตัวเอง เพื่อส่วนรวม อันนี้เราก็ขอเป็น
ก าลังใจให้” 
  โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีรับสั่งทรงห่วงใยแพทย์
พยาบาลว่า “...หมออาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้ ฝากเป็นก าลังใจให้หมอกับพยาบาลด้วย
ค่ะ...” 
 
 
 
 
 
  
  
 



 
 
 
 

 ไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รายแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 
หลังจากนั้นจ านวนผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความทราบถึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ว่าหาก
สถานการณ์รุนแรงขึ้น โรงพยาบาลในประเทศไทยจะมอีปุกรณท์างการแพทยไ์มเ่พยีงพอ 
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซือ้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  
  ในเบื้องต้นจึงทรงจัดหาและพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ 132 เครื่อง เครื่องวัด
ออกซิเจนปลายนิ้ว 50 เครื่อง รวมทั้งหน้ากากอนามัย 2 ล้านชิ้น แผ่นป้องกันใบหน้า
หรือเฟซชีลด์ 30,000 ชิ้น และชุดป้องกันการติดเชื้อโรคหรือชุดพีพีอี 4,000 ชุดแก่
บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลต่าง ๆ  เมื่อสถานการณย์งัไมค่ลีค่ลาย พระองคก์็
ได้พระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นเพิ่มเติม อาทิ ชุดPPE เสื้อคลุม
กันน้ าชนิดใช้ครั้งเดียว และชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ าชนิดใช้ซ้ าได้ จ านวน 3 รุ่น รวม 
700,000 ตวั 



 

 
 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานห้อง
ตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ซึ่งเป็นหนึ่งใน "โครงการเครื่องช่วยหายใจและ
เครื่องมือแพทย์พระราชทาน" เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีด าเนินการก่อสร้างและติดตั้งใหโ้รงพยาบาลตา่ง ๆ  
20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนให้ปลอดภัยจาก
เชื้อโรคโควิด-19 และโรคติดเชื้ออื่น ๆ นอกจากห้องตรวจหาเชื้อแล้ว ในหลวงยังได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดท ารถตรวจโรคตดิเชือ้ชวีนริภยั 13 คนั ให้
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิด-
19 ในพื้นที่ รับผิดชอบของส านักงานเขตสุขภาพที่  1 -12 ทั่ วประเทศ และ
กรุงเทพมหานครอีกด้วยโครงการนี้ประกอบด้วยการท าถุงผ้าพระราชทานส าหรับบรรจุ
เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎร การผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และการ
เย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า โดยในวันนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเย็บ
หน้ากากผ้า ส าหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์น าไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน
ด้วย 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.thairath.co.th%2Fnews%2Fcrime%2F1849059&psig=AOvVaw2CIH69xLsO7gAjjeMsOl5l&ust=1626680134847000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCNivkvaN7PECFQAAAAAdAAAAABAI


 ประชาชนจ านวนมากได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการระบาดของโควดิ-19 
และมาตรการควบคุมโรคที่ท าให้สถานประกอบการหลายแหง่ตอ้งปดิบรกิารไปจนถงึปดิ
กิจการถาวร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชิญถุงยังชีพ
พระราชทานไปมอบให้แก่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจ านวนกว่า 
130,000 ครัวเรือน และพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่รอบเขตพระราชฐานทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่เกิดการระบาดและคน
ต้องอยู่บ้านตามมาตรการ 
 

 
 
 19 มีนาคม2564 เวลา 08.00 น. ที่พระลานพระราชวังดุสิต ส านักพระราชวัง 
ตรวจรับ "รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล" คันแรกในประเทศไทยที่มีระบบ AI หรือ
ปัญญาประดิษฐ์ทันสมัยที่สุด ซึ่ง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้น เพื่อพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุข ส าหรับน าไปสนับสนุน
การปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bangkokbiznews.com%2Fnews%2Fdetail%2F928319&psig=AOvVaw3cTM8h-QTyv3ySFwwsocFY&ust=1626680373284000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCPD_8uWO7PECFQAAAAAdAAAAABAD


ในการป้องกันดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนอย่างครบวงจร อีกทั้งยังรับมือกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 
 

 
 
 เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2563  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้แก่ โรงพยาบาลต ารวจในเบื้องต้นจ านวน 3 
เครื่อง คือ  Puritan Bennett 980 จ านวน 1 เครื่อง และ Puritan Bennett 840 
จ านวน 2 เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 
  ต่อมาเมื่อวันที่  26 มีนาคม 2563 ทรงพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ จ านวน 
3  เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้ว จ านวน 13 เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และในวันที่ 27 มีนาคม 2563 พระราชทาน
เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ 



Puritan Bennett รุ่น 980 จ านวน 1 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett รุ่น 
840  จ านวน 3 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Draeger รุ่น Carina จ านวน 2  เครื่อง 
เครื่องช่วยหายใจ Maquet รุ่น SERVO-s จ านวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจน
ปลายนิ้ว จ านวน 13  เครื่อง 
 

 
 
 วันที่ 1 เม.ย. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องชว่ยหายใจ
เพิ่มเติม ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ   เป็นเครื่องช่วย
หายใจ จ านวน 7 เครื่อง ซึ่งเดิมได้รับของพระราชทานในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
2563 เป็นเครื่องช่วยหายใจ จ านวน 3 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้ว 
จ านวน 13 เครื่อง 
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett รุน่ 
840 จ านวน 3 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร 
  ในวันที่  3 เมษายน 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วย
หายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประกอบด้วย 
เครื่องช่วยหายใจ Draeger จ านวน 3 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.thairath.co.th%2Fnews%2Froyal%2F1812014&psig=AOvVaw28q1gKXYfyhssOmafI2cC8&ust=1626680609714000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCJCTpNSP7PECFQAAAAAdAAAAABAD


จ านวน 4 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Event จ านวน 4 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Maquet 
จ านวน 1 เครื่อง รวม 12  เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้ว จ านวน 13 
เครื่อง 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทั้งยังพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จ านวน 13 คัน เพื่อกระทรวง
สาธารณสุขน าไปใช้ประโยชน์ ณ ส านักงานเขตสุขภาพ ที่ 1-12 ทั่วประเทศ และเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่กระทรวงสาธารณสุข ดูแลรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นหอ้งปฏบิตักิาร
เคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( โควิด-19) ใหแ้กป่ระชาชนใน
พื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่ว
ประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มประสทิธภิาพในระบบการเฝา้ระวงัและคน้หาผูต้ดิเชือ้โรคโควดิ-19 
เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชวีติทีด่ ีทรง
ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน อันเป็นหน้าที่ที่ประชาชนชาวไทยทุกคน
จะต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ  
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ดา้นการศึกษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้
เจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  พระองค์
พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้อาคารของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ 
โดยในระยะแรกได้จัดการเรียนการสอนเฉพาะชั้นอนุบาล ต่อมา โรงเรียนได้ย้ายไปที่
จังหวัดนนทบุรี และได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรยีนอนบุาลทหารมหาดเลก็ราชวลัลภ 
 

 นอกจากนี้ ทรงทราบดีว่าเยาวชนในถิ่นทุรกันดารยังด้อยโอกาสในการศึกษา  
ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลคมนาคมไม่สะดวก กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)ได้
สนองพระราชประสงค์ด้วยการน้อมเกล้าฯ ถวายโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาจ านวน 6 
โรงเรียน เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ได้แก่ (1) โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา อ าเภอ

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%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
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)


ปลาปาก จังหวัดนครพนม (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 
นครพนม), (2) โรงเรียนมัธยมจุฑาวัชร อ าเภอลานกระลือ จังหวัดก าแพงเพชร (ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร), (3) โรงเรียนมัธยมวัชเรศร 
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยม
พัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี), (4) โรงเรียนมัธยมจักรีวัชร อ าเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา), (5) โรงเรียนมัธยมวัชรวีร์ 
อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 
ฉะเชิงเทรา) และ (6) โรงเรียนมัธยมบุษย์น้ าเพชร อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี) พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เมือ่ครัง้ยงัเปน็สมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมเยาวชนในต าบลต่าง ๆ  ทรง
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เยาวชนต าบล รวมทั้งได้ทรงเป็นประธานงาน วันเยาวชน
แห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี และทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามของลูกเสือและเนตรนารี และสมาชิกผู้ท าประโยชน์ 
 ทัง้นีพ้ระองคไ์ดท้รงอปุการะเด็กก าพรา้ คอื จกัรกฤษณ ์และอนเุดช ชศูร ีที่
ครอบครวัเสยีชวีติจากภเูขาถลม่เมือ่ พ.ศ. 2554 รวมทัง้ครอบครวัของบรูฮาน และ
บศุรนิทร ์หรา่ยมณ ีซึง่บิดาถกูลอบสงัหารจากเหตคุวามไมส่งบในสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ โดยจะทรงอปุการะจนกวา่จะส าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรหีรอืจนกวา่จะมอีาชพี
สามารถเลีย้งครอบครวัได้ เปน็ต้น 
 

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%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/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/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%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%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


 
 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้
เจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งอิสรยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มี
พระราชด าริให้ด าเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่
เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน ยากล าบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้
ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามความสามารถของแต่ละคน เปน็การลงทนุเพือ่พฒันา
ความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย 

ต่อมาใน พ.ศ. 2553 มีพระราชด าริให้จัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น โดยทรงเป็นองค์
ประธานกรรมการ และทรงให้น าโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร มาอยู่ภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
และยั่งยืนสืบต่อไป ปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานฯ ในโครงการทั้งสิ้นจ านวน 9 รุ่น 
เพื่อให้เยาวชนใช้ความรู้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้เมื่อจบการศึกษา ได้



เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ทรงติดตามผล
การศึกษา และโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา      และ
หม่อมเจ้าสิริวัณวรี พระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ 
เสมอทั้งนี้ด้วยน้ าพระหฤทัยที่ทรงพระเมตตาห่วงใยเยาวชนผู้ด้อยโอกาส  

 
    

 
 

ในดา้นอดุมศกึษา พระองคไ์ดท้รงพระกรณุาเสด็จพระราชด าเนนิแทนพระองคไ์ป
พระราชทานปรญิญาบตัรแกบ่ณัฑติของมหาวทิยาลยัตา่ง ๆ ปลีะเปน็จ านวนมากทกุปี 

 
 
 
 
 
 
 



พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 260 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) จัดงาน
แจกรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” มีศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธาน  
ก่อนแจกรางวัล คุณหมอเกษมได้อัญเชิญพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งคุณหมอเกษมได้
บันทึกไว้มาเสนอในที่ประชุม  เป็นพระบรมราโชบายที่ครูทุกคนควรทราบและน้อม
น ามาปฏิบัติ  จึงขอน ามาเผยแพร่ให้ครูทั้งหลายได้ทราบดังนี้ 

“การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่นใน
ศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครวัและชมุชน
ของตน มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  ข้อนี้มีค าขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด -ที่
ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี  เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพื่อสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง มีงานท า มีอาชีพ ข้อนี้มีค าขยายว่า  ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน  ท างาน
จนส าเร็จ  อบรมให้เรียนรู้การท างาน  ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้  เป็น
พลเมืองดี ข้อนี้มีค าขยายว่า  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  สถานศึกษาและ
สถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดี
หมายถึงการมีน้ าใจ  มีความเอื้ออาทร  ต้องท างานอาสาสมัคร  งานบ าเพ็ญประโยชน์  
เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” 

 
 
 

 

 
 
 
 



ด้านการพระศาสนา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 3 
มกราคม พ.ศ. 2509 ก่อนเสด็จพระราชด าเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ   อี ก
ทั้งเมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัตพิระราช
กรณียกิจแทนพระพระราชบิดา ทรงประเคนผ้าไตร ประกาศนียบัตร และพัดยศ ในการ
ตั้งภิกษุและสามเณรเปรียญ เนื่องในการพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง พ .ศ. 2551 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งอิสรยยศเปน็สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ ทรงแสดงพระองคเ์ปน็พทุธ
มามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2509 ก่อนเสด็จพระราช
ด าเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ มีพระราชศรัทธาออกบวชใน
พระพุทธศาสนา โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  โปรดให้จัดการพระราชพิธีผนวช ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตน

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%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%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


ศาสดาราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุว
ฑฺฒโน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) ถวายอนุสาสน์
ได้รับถวายพระสมณนามว่า "วชิราลงฺกรโณ" และได้ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศ
วิหาร ตลอดจนทรงลาสิกขาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 นอกจากนั้น ยังเสด็จ
พระราชด าเนินแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรไปปฏิบัติพระราชกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะเมื่อ
ครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เช่น เสด็จพระราชด าเนิน
แทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ตามฤดูกาล เสด็จพระราชด าเนินแทนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชไปทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลในวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา เชน่วนัวสิาขบู
ชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และการถวายผา้พระกฐนิหลวงตามวดัตา่ง ๆ  เปน็ตน้ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้
เจ้าอยู่หัว ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านศาสนาหลังจากเสด็จขึ้นทรงราชย์แล้ว คือ 
ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทรงพระราชอนุสรณ์ค านึงถึงสมเด็จพระบรมชนกนาถ และโปรด
เกล้าฯ สถาปนาอิสริยยศ และเลื่อนอิสริยฐานันดรพระสงฆ์ที่ด ารงอยู่ในสมณคุณ และมี
อุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาดงักลา่วสงูขึน้ เพือ่จกัไดบ้รหิารพระศาสนาใหเ้จรญิรุง่เรอืง
สถาพร ตามโบราณราชประเพณี 
 

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%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%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%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


 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้
เจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่  20 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
โดยได้เสด็จพระราชด าเนินไปประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชด้วย
พระองค์เองเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หลายครั้งได้เสด็จพระราชด าเนินไป
ทรงเยี่ยมและมีพระราชปฏิสันถารพระภิกษุชั้นผู้ใหญ่ อาทิ เมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน พ.ศ.
2526 โดยเสด็จไปเยี่ยมอาการอาพาธหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง 
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  



 

 

นอกจากนั้นพระองค์ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมของศาสนาอื่นอาทิศาสนา
อิสลาม โดยพระองค์  เสด็จฯไปเป็นประธานในพิธี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะ การ
ทดสอบ การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดา้นการกฬีา 
 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้
เจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้งในฐานะผู้แทนพระองค์และในส่วนของพระองค์เอง
นานัปการ เช่น การพระราชทานไฟพระฤกษ์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พระราชทานพระ
ราชวโรกาสให้นักกีฬาไทยผู้น าความส าเร็จน าเกียรติยศมาสู่ประเทศชาติ เข้าเฝ้าทูล
ละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รับพระราชทานพร และทรง
แสดงความชื่นชมยนิดี ซึง่นกักฬีาของไทยตา่งส านกึในพระมหากรณุาธคิณุ มคีวามปลาบ
ปลื้มในสิริมงคลและมีขวัญก าลังใจทีจ่ะน าความส าเรจ็และน าเกยีรตยิศมาสูต่นเอง สูว่งศ์
ตระกูล และประเทศชาติต่อไป และเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 ได้เสด็จพระราช
ด าเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีเปิดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ท าให้นักกีฬามีขวัญและ
ก าลังใจในการแข่งขัน ประสบชัยชนะน าเหรียญรางวัลมาสู่ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  

 



 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 
พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั  ทรงปัน่น าขบวน Bike for Mom ปั่นเพือ่แม ่

 
ในปี พ.ศ. 2558 พระองค์ ทรงมีพระราชปณิธานที่จัดกิจกรรมจักรยานถวายพระ

เกียรติและถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยได้ทรงจักรยานพระที่นั่งน า
ประชาชนทั่วประเทศปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike for Mom - ปั่นเพื่อแม่ จัดกิจกรรม
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และกิจกรรม Bike for Dad - ปั่นเพื่อพ่อ จัดกิจกรรม
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในกิจกรรมประชาชนได้ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดเส้นทางมีพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น  

 
 
 
 

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


ดา้นสงัคมสงเคราะห ์ 
 

 
 
 

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้
เจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรง
พระกรุณาห่วงใยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อย
โอกาสและขาดแคลน ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมชุมชนแออดั
ในกรุงเทพฯหลายแห่ง เช่น ชุมชนแออัดเขตพระโขนง เขตคลองเตย เขตยานนาวา เป็น
ต้น ทรงพระกรุณาพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องกีฬา เครื่องดับเพลิง โปรด
เกล้าฯให้กรมทหารในบังคับบัญชาของพระองค์ ร่วมกับประชาชนพัฒนาสิง่แวดลอ้ม ทั้ง
ยังพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชมุชน เชน่ โครงการพฒันาเดก็เลก็
ที่ขาดแคลน โครงการปราบปรามยาเสพติดในหมู่เยาวชนชุมชนแออัดคลองเตย เพื่อให้
เยาวชนผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นเติบโตเป็นพลเมืองดีและเป็นทรัพยากรบุคคลทีมคุณค่าใน
พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 

 
 
 



ดา้นสง่เสรมิใหค้นไทยรกัและภาคภมูใิจในความเป็นชาติ  
 

 

          

 

         

 

ธ สรา้งเสรมิ ความเปน็ไทย ให้ประจกัษ์ 
    อุน่ไอรกั คลายความหนาว ชาวสยาม 
    แต่งชดุไทย ชมดอกไม ้สดุสวยงาม 
    ทกุเขตคาม เทดิองคไ์ท ้ไวน้รินัดร์ 
       ด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่ม ขอเดชะ 

     ข้าพระพุทธเจ้านายประสาร ธาราพรรค์ ผู้ประพันธ ์
 



พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้
เจ้าอยู่หัว   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานในพระองค์ จัดงานฤดูหนาวขึ้น ซึ่ง
ภายในงานจะถูกเนรมิตให้อบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุค พร้อมด้วยสวนดอกไม้ที่จดั
ขึ้นเต็มกลางลานพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งการจัดงานครั้งที่ 2ภายใต้ชื่อ "อุ่นไอรัก คลาย
ความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์-
11 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการมอบความสุขให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยร าลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งเสริมให้คนไทย
รักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติโดยภายในงานจะมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจของ
ในหลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตของคนไทยสมัยอดีต การ
แสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการถ่ายภาพโบราณ รวมถึงร้านค้าต่างๆ ที่มาร่วมออก
ร้านจ านวนมาก โดยจะมีการแบ่งออกเป็น 3 โซน  ดังนี้ 

 

 
 

             1. โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วย

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


สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 มีการจัดสวนพันธุ์ไม้และน้ าพุ งาน
ประดิษฐ์ตามศิลปะไทยแบบชาววัง 
             2. โซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น 
ร้านจิตอาสา 904 ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการ
หลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ มีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและฉายหนังกลางแปลง  
 3.โซนร้านอาหารและร้านค้า ในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน 
วิถีไทย โดยจะจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อย และการสาธิตเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและร้านสตูดิโอให้ถ่ายภาพย้อนยุค 

 

 
 

 ในพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าจะคึกคักไปด้วยผู้คนประชาชนร่วม
แต่งกายย้อนยุคเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมากเพื่อร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่
แสดงถึงเอกลักษณ์วิถีไทย อาทิ การสาธิตงานประดิษฐ์แบบชาววังของฝ่ายใน อาทิ การ
แกะสลักผลไม้และการท าขนมไทยโบราณ เช่น ขนมจีบตัวนก ค้างคาวเผือก รวมทั้งมี
การออกร้านในบริเวณสนามเสือป่า ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสาน
วิถีชุมชน” มีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ อาทิ ร้านจิตอาสา 904, 



ร้านสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รวมถึงกิจกรรมสอยต้นกัลปพฤกษ์ ต้น
โพธิ์เงินโพธิ์ทอง 

“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” งานที่อบอวลไปด้วยความสุข ความรื่นเริง 
บรรยากาศย้อนยุค แสนอบอุ่นที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นถึงประวัตศิาสตรบ์า้นเมอืง ความ
ผูกพันอันแนบแน่นของพระมหากษัตริย์กับประชาชน ได้รู้ถึงวิถีการด าเนินชีวิตของชาว
ไทยในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน บรรยากาศของดอกไม้เมืองหนาวที่บานสะพรั่งงดงาม
และเลือกซื้อสินค้านานาชนิดจากร้านค้าต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน  
              

ดา้นสง่เสรมิการเสยีสละเพือ่สงัคมและประเทศชาติ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจติอาสา “เราท าความด ีดว้ยหวัใจ 
          พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั   ทรงหว่งใยและทรงค านงึถงึความอยูด่มีสีขุของ
ประชาชนเปน็ส าคญั และ พระองคม์พีระราชปณธิานแนว่แนท่ีจ่ะท าใหป้ระเทศชาติ
มัน่คงและประชาชนมีชวีติความเปน็อยู่ทีด่ขีึน้ ดว้ยมพีระราชประสงคท์ีจ่ะสบื
สาน รกัษา และตอ่ยอดโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด ารแิละยดึแนวพระราชด าริ
พระราชบดิาในการด าเนนิการโครงการตา่ง ๆ ที่จะบ าบัดทกุขแ์ละบ ารงุสขุใหป้ระชาชน
และพฒันาประเทศใหเ้จรญิกา้วหนา้ 



       เนือ่งในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 พระบาทสมเดจ็พระ 
เจา้อยูห่วั  ทรงพระกรณุา โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มให ้ หนว่ยราชการในพระองค ์ รว่มกบั
หนว่ยราชการตา่ง ๆ และประชาชนทุกหมูเ่หลา่ทีม่จีติอาสา   บ าเพญ็สาธารณประโยชนใ์น
พืน้ทีต่า่ง ๆ  เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้น และแกไ้ขปญัหาใหแ้ก่ประชาชน  ไมว่า่จะเปน็
ปญัหาน้ าทว่มในเขตชมุชน  ปญัหาการจราจร และอืน่ ๆ   เพือ่สบืสานพระราชปณธิาน
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทีท่รงหว่งใยปญัหาน้ า
ทว่มและปญัหาการจราจรในเขตพืน้ที่กรงุเทพมหานครและจงัหวดัตา่ง ๆ 
 

 
 

           หลังจากด าเนินการโครงการจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครเป็นช่วงแรกแล้ว จะขยายผลโครงการดังกล่าว ในช่วงที่ 2 ไปยังจงัหวดั
ที่มีเขตพระราชฐาน   และจะขยายผลการด าเนินการโครงการ ฯ ต่อไป ในช่วงที่ 3 ทุก
จังหวัดทั่วประเทศ     การด าเนินโครงการจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ตั้งแต่
อดีตจนถึงปจัจบุนักอ่ประโยชนน์ าความเจรญิรุง่เรือ่งและความผาสกุแกป่ระเทศชาตแิละ
ประชาชนเป็นอเนกอนันต์ 

 



ดา้นเกษตรกรรม 
 
 

 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้
เจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรกรรม
อันเป็นอาชีพหลัก ของปวงชนชาวไทยตลอดมา เช่น เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์
ในการพระราชพิธีพืชมงคล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นประจ า และ เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2529 ได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงท าปุ๋ยหมักเป็นปฐมฤกษจ์ากผกัตบชวาและ



พืชอื่น ๆ ณ บ้านแหลม สะแก ต าบลเดิมบาง อ าเภอ บางนางบวช ทรงมีพระราชด าริให้
จัดตั้งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ พ .ศ. 2545 เพื่อ
ช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นให้ได้มีเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม ่และน ามาปรบัปรงุงาน
เกษตรกรรมของตนให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และได้เสด็จพระราชด าเนนิไปทรงเปน็ประธาน
ใ น ก า ร ท า น า ส า ธิ ต โ ด ย ใ ช้ ปุ๋ ย ห มั ก  ณ  ต า บ ล ด อ น โ พ ธิ์ ท อ ง อ า เ ภ อ เ มื อ ง 
จังหวัด สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2529 ในการนี้ ได้ทรงปฏิบัติการสาธิต
การท านาด้วยพระองค์เอง เมื่อพระราชทานอุปกรณ์ การท านา พันธ์ข้าวปลูก และปุ๋ย
หมักให้ข้าราชการ ผู้ใหญ่ไปด าเนินการสาธิตแล้ว ได้ทรงถอดฉลองพระบาท ถลกพระ
สนับเพลา ทรงพระด าเนินลุยโคลน หว่านพันธ์ข้าวปลูกและปุ๋ยหมักในแปลงนาสาธิต 
โดยมิได้มีก าหนดการไว้ก่อน ยังความชื่นชมโสมนัสปลาบปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระ
ราชจริยวัตรแก่บรรดาข้า ราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทในพิธีการ
วันนั้นเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้พระองค์ยังมีพระราชด าริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนา
แหล่งน้ าใน หลายพื้นที่ เช่น ศูนย์การเรีนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรกรรมเกษตรวิชญา 
บ้านกองแหะ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พุทธศักราช 2545 ทรงมีพระชนมายุครบ 
50 พรรษา ได้ทรงรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไว้ในพระราชานุเคราะห์และทร ง
พระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ 
ด้วยทรงประสงค์จะให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทาง
การเกษตรได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ต่อมาในปี 2549 ได้
พระราชทาน ที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแห หมู่ที่ 4 ต าบลโป่งแยง อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่จ านวน 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เพื่อ
พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงบน พื้นที่สูงให้แก่เกษตรกรอย่างครบวงจร
ประจ าภาคเหนือ ภายใต้ชื่อโครงการเกษตรวิชญา อันเป็นการสานต่อพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

http://home.sanook.com/
http://news.sanook.com/social/bulletin/
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/


ดา้นการตา่งประเทศ 
 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้
เจ้าอยู่หัว  เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรง
ตระหนักดีว่าการมีสัมพันธไมตรีอันดีกับมิตรประเทศ เป็นรากฐานส าคัญของความสงบ
สุขและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะประกอบ
พระราชกรณียกิจส าคัญๆ ในการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ เสมอมา 

 พระองค์ยังทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะแทนพระองค์ อาทิ วันจันทร์ที่ 2 
กันยายน 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดี 
และสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสเสด็จฯ เยอืนประเทศไทยอยา่งเปน็ทางการ 
(State Visit) ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 ได้
เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้



ฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีปอย่างเป็นทางการเป็นประจ า
ทุกปีปีละหลายครั้งเช่น เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยือนประเทศอิตาลี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุ่น อิหร่าน เนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี ลังกา 
สาธารณรัฐเปรู ออสเตรเลีย สิงคโปร์ นอกจากจะมุ่งเจริญสัมพันธไมตรีแล้ว ยังทรงสน
พระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรและศึกษากิจการต่างๆ ที่จะทรงน าประโยชน์มาใช้
ในการพัฒนาประเทศไทย เช่น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชมกิจการทหาร ศิลปวัฒนธรรม 
อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

 

 อีกทั้งทรงให้การต้อนรับราชอาคันตุกะ อาคันตุกะที่มาเยี่ยมเยือนประเทศไทย
อย่างสมพระเกียรติ 

 นอกจากนี้ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น
แสดงความยินดีไปยังผู้น าประเทศต่าง ๆ  

 



 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ                     
พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วัรบัเสด็จสมเดจ็พระจกัรพรรดอิากฮิโิตและพระราชนิี  

 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2525 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 

พ.ศ. 2530 เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ 
ทรงพบนายเติ้ง เสี่ยวผิง ณ มหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง เสด็จพระราชด าเนินทรง
เยือนประเทศญี่ปุ่น ทรงพบสมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินี เมื่อวันที่ 
26 กันยายน พ.ศ. 2530ประเทศต่างๆที่เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรี
ในฐานะผู้แทนพระองค์และในส่วนของพระองค์เอง มีอีกเป็นจ านวนมากเช่น ประเทศ
อิหร่าน ประเทศเนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยมศรีลังกา สหพันธ์เอกวาดอร์ สาธารณรัฐ
เฮอลนิก(กรีซ)ประเทศออสเตรเลีย และเมื่อวันที่ 2-4 กรกฏคม พ.ศ. 2542 ได้เสด็จพระ
ราชด าเนินพร้อมด้วยพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ ไป ทรงเยือนประเทศสิงคโปร์อย่าง
เป็นทางการในการเสด็จพระราชด าเนนิไปทกุครัง้ ตอ้งทรงเตรยีมพระองคด์ว้ยการศกึษา
หาความรู้เกี่ยวกับประเทศที่จะทรงเสด็จไปทรงเยือน ทรงสนพระราชหฤทัยในการ
ทอดพระเนตรและศึกษากิจกรรมต่าง ๆ  ที่จะทรงน ามาเปน็ประโยชนใ์นการน ามาพฒันา
บ้านเมืองไทยต่อไป  
 



ทรงประกอบภารกจิพระราชพธิถีวายพระเพลงิ                                                                  
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช     
บรมนาถบพติร 
  

 

 

เหตุการณ์ส าคัญที่ประทับใจตราตรึงในหัวใจคนไทยทัง้ชาตใินพระราชกรณยีกจิที่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ทรงประกอบภารกิจ  คือ  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น .พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   เสด็จพระราชด าเนินไป
ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาสาท พระบรมมหาราชวัง ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูป

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


เทียนเครื่องราชสักการะพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจ า
พระชนมวาร ทรงประเคนพัดกรองที่ระลึกงานออกพระเมรุแด่สมเด็จพระสังฆราช 
สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนา และพระราชาคณะที่
จะสวดศราทธพรต 30 รูป พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์ 89 รูป เท่าพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
พระสงฆ์ที่จะสวดพระอภิธรรม 8 รูป บรรพชิตจีนและญวน 20 รูป พระราชาคณะถวาย
พระธรรมเทศนา ถวายไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอด
ผ้าไตรถวายพระเทศนา พระสงฆ์สวดศราทธพรต พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา 
ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา บรรพชิตจีนและญวนสวดมาติกา สดับปกรณ์ และถวาย
อนุโมทนา ทรงจุดธูปเทียนที่แท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรม แล้วเสด็จพระราชด าเนิน
กลับพระราชพิธีเชิญพระบรมโกศออกพระเมรุมาศ 

 
 

 
 

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 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07:24 น     พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราช
ด าเนินไปในการเชิญพระบรมโกศออกพระเมรุมาศ ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราช
สักการะพระบรมศพและเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจ าพระชนมวาร ทรงทอด
ผ้าไตร ก่อนอัญเชิญพระบรมโกศพระราชาคณะ 30 รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา 
ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปลือ้งพระโกศทองใหญเ่ชญิ
พระลอง ลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลไปประดิษฐานที่พระยานมาศสามล าคาน ที่ 
ประตูก าแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ตาม
ไปส่งที่ชาลาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มุขเหนือ อัญเชิญพระบรมโกศด้วย พระ
ยานมาศสามล าคานออกจากพระบรมมหาราชวัง ถวายนพปฎลมหาเศวตฉัตรคันดาล
กางกั้น แล้วยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังพระมหาพิชัยราชรถ หน้าวัดพระเช
ตุพนวิมลมังคลาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินไปยังพลับ
พลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงทอดผ้าไตร 20 ไตร ที่ท้ายเกรินบันได
นาคพระมหาพิชัยราชรถ พระสงฆ์สดับปกรณ์เที่ยวละ 5 รูป อัญเชิญพระบรมโกศ ขึ้น
ประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ ยาตราขบวนแห่อัญเชิญพระบรมโกศ ไปยัง



พระเมรุมาศท้องสนามหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ตาม เมื่อขบวนพระ
บรมราชอิสริยยศแห่อัญเชิญพระบรมโกศเข้าสู่ท้องสนามหลวง ขณะนั้นพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ไปประทับรอที่พลับพลายกนอกราชวัติพระเมรุมาศ เมื่อเทียบพระ
มหาพิชัยราชรถอัญเชิญพระบรมโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถโดยเกรินบันไดนาค
ประดิษฐานพระบรมโกศบนราชรถปืนใหญ่เพื่อตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ส าหรับ
เวียนพระเมรุมาศ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุ
วงศ์เสด็จฯ ตามพระบรมโกศเวียนพระเมรุมาศ ครบ 3 รอบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ ไปประทับ ณ พระที่นั่งทรงธรรม เทียบราชรถปืนใหญ่ที่
เกรินบันไดนาคพระเมรุมาศ 

 

 
 

 
อัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐาน ณ พระจิตกาธาน ปดิพระฉากและพระวสิตูร 

ประกอบพระโกศจันทน์ ตั้งแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดพระฉากและพระวิสูตร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึน้พระเมรมุาศ ทรงจดุธปูเทยีนเครือ่งทองนอ้ยถวาย



ราชสักการะพระบรมศพ เสด็จลงจากพระเมรุมาศ เสด็จขึ้นผ่านพระที่นั่งทรงธรรมไป
ประทับรถยนต์พระที่นั่งหลังพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จพระราชด าเนินกลับ  

  
 

 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17:15 น.  พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินไปยัง พระที่นั่งทรงธรรม ณ  พระเมรุมาศ  ท้อง
สนามหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรง
จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ส าหรับพระบรมศพทรงธรรมที่พระเมรุมาศ สมเด็จ
พระสังฆราชถวายพระธรรมเทศนาจบ พระราชาคณะ 50 รูป สวดศราทธพรต ถวาย
ไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์และทรงทอดผา้ไตร ถวายพระเทศนแ์ละพระสงฆท์ีส่วด ศราทธ
พรตสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จฯ ไป
ประทับที่มุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม ผู้แทนจิตอาสาเชิญดอกไม้จันทน์ 9 พานผ่านพระที่
นั่งทรงธรรม ถวายความเคารพแล้วเดินออกจากมณฑลพิธี จากนั้นเสด็จขึ้นพระเมรุมาศ 
ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพเป่าแตรนอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูป

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%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%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
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


เทียนดอกไม้จันทนถวายพระเพลิงพระบรมศพ ชาวพนักงาน ประโคมกระทั่งมโหระทึก 
สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะและปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ ถวาย
ความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และยิงปืนเล็กยาว 9 นัด 
พร้อมกับทหารปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ถวาย พระเกียรติ 21 นัด เสด็จฯ ไปประทับมุขหน้า
พระที่นั่งทรงธรรม 

  

 
 
 
จากนั้น พระประมุข ประมุข ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศและคณะบุคคลต่างๆ จะ

ได้ขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

วันเดียวกัน เวลา 22:30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่ง
ทรงธรรม พระสงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 30 รูป สดับปกรณ์ ถวาย
อนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่งทรงธรรรม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึน้พระ
เมรุมาศ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงจุดไฟที่ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ อีกสักครู่  ประชาชนจึงเห็นควันลอยออกมาจากพระเมรุมาศ จากนั้น



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ไปประทับมุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม เจ้าพนักงาน
ปฏิบัติการถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จแล้ว ทรงทอดผ้าไตรที่พระจิตกาธาน 
พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์เสร็จแล้ว เสด็จพระราชด าเนินกลับ พระราชพิธีเก็บพระ
บรมอัฐิ เชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารกลับสู่พระบรมมหาราชวัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเก็บพระบรมอฐัิพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

 

 
 

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8:43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จพระราชด าเนินไปยังพระเมรุมาศ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จขึ้นพระเมรุ
มาศ เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าเยียรบับที่ถวายคลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียน
ถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ ถวายสรงพระบรมอัฐิด้วยน้ าพระสุคนธ์ทั่วแล้ว เจ้า
พนักงานภูษามาลาถวายผ้าเยียรบับคลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย
ส าหรับพระบรมอัฐิบูชาพระสงฆ์ ทรงทอดผ้าไตรถวายพระ 3 หาบ พระสงฆ์ขึ้น
สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ พระสงฆ์สดับปกรณ์ครบ 9 รูป แล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิด
ผ้าคลุมพระบรมอัฐิทรงเก็บพระบรมอัฐิสรงพระสุคนธ์แล้วประมวลลงในพระโกศทองค า
ลงยารวม 6 พระโกศทรงพระราชทานพระโกศพระบรมอฐัแิกพ่ระบรมวงศแ์ลว้ ทรงพระ

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


กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิลงจากพระเมรุ
มาศไปยังพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จฯ ตามประทับที่หน้าอาสน์สงฆ์เจา้พนกังานภษูามาลา
อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานในบษุบกเหนอืพระแทน่แวน่ฟา้ ทรงจดุธปูเทยีน
เครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิแล้วทรงประเคนโตกส ารับภัตตาหาร 3 หาบ แด่พระสงฆ์ 
9 รูป พระสงฆ์ 3 หาบ รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปถวายเครื่องสังเค็ดงาน
ถวายพระเพลิงพระบรมศพแด่พระสงฆ์ 3 หาบและพระสงฆ์ 30 รูป พระสงฆ์ถวาย
อนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่ง พระสงฆ์อีก 30 รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ สวด
มาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก 
ออกจากพระที่นั่งตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระ
บรมราชสรีรางคาร เข้าไปยังพระบรมมหาราชวังพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล
พระบรมอัฐิ 

 

 
 
 
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17:32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เสด็จพระราชด าเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงจุดธูป
เทียนถวายราชสักการะพระบรมอฐัแิละพระอฐัสิมเดจ็พระบรมราชบุพการทีีป่ระดษิฐาน



บนพระแท่นมหาเศวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่ง
ประดิษฐาน ณ พระแท่นแว่นฟ้า แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจ าพระชน
มวารสมเด็จพระบรมราชบุพการีและพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานทรง
บ าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา พระราชา
คณะ 31 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ที่รับอนุโมทนา 4 รูป พระสงฆ์ที่สวดมาติกา
และสดับปกรณ์ 12 รูป ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิถวายอนุโมทนา 
ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล 
พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนาจบ ถวายอนุโมทนา (บนธรรมาสน์) พระสงฆ์ 4 รูป
รับอนุโมทนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์
เทศน์ และทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์และพระสงฆ์ที่รับอนุโมทนา รวม 5 รูป ถวาย
อดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ 12 รูป สวดมาติกา 
สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่อัญเชิญออกมาในการ
พระราชกุศลนี้ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง  

 

 
 

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


 

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:43 น. น     พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช
ด าเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั ทรงจดุธปูเทยีนถวายราช
สักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจ าพระชนมวาร ที่
หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพระ
พร ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉัน แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทย
ธรรม ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนาจบแล้ว ถวายอนุโมทนา 
พระสงฆ์ 4 รูปรับอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แล้วทรง
ทอดผ้าไตร ถวายพระเทศน์และพระสงฆ์ที่รับอนุโมทนา รวม 5 รูป สดับปกรณ์ ถวาย
อดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง พระสงฆ์ 89 รูป เท่าพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขึ้น
นั่งยัง อาสน์สงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์เป็นเที่ยวๆ จบครบ 89 
รูป (เที่ยวแรก 12 รูป สดับปกรณ์ แล้วถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา 
เที่ยวต่อไปเที่ยวละ 11 รูป จ านวน 7 เที่ยว ขึ้นสดับปกรณ์แล้วลงจากพระที่นั่ง)พระราช
พิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร[แก้]ริ้วขบวนที่ 6 ขบวนกองทหารม้า เชิญพระบรมราช
สรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์พระที่นั่ง ออก
จากพระบรมมหาราชวังไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัด
บวรนิเวศราชวรวิหารวันเดียวกัน เวลา 17:28 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ไปยังศาลาสหทัย
สมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระบรมวงศานวุงศเ์ฝา้ฯ รบัเสดจ็เจา้พนกังานภษูา
มาลาอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระราชยานจากพระศรีรัตนเจดีย์ มี
ต ารวจหลวงน า ไปออกประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อัญเชิญไปถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักด ีสริกิจิการณิพีรียพฒัน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ รถยนต์พระที่นั่ง แล้วรถพระที่นั่งเคลื่อน
เข้าริ้วขบวนที่ 6ขบวนกองทหารม้าน าและตามตั้งขบวน  

 

 
 

พร้อมอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยรถยนต์
พระที่นั่ง ออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรีไปยังวัดราชบพิธสถิตมหา
สีมาราม โดยขบวนทหารม้าน า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
ประทับรถยนต์พระที่นั่งทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร กองทหารม้าตาม เจ้า
พนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากรถยนต์พระที่นั่งเขา้ประตวูดัราช
บพิธสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักด ีสริกิจิการณิพีรียพฒัน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง
ทองน้อยถวายราชสักการะ แล้วเสด็จฯ ไปยังพระอโุบสถ สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงจดุธปู
เทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธาน พระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียน
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เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว และพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีพระบรมราชินี ใน
รัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช พระสงฆ์สวดมาติกา  

 

 
 

ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ 30 รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้ว
ทรงบรรจุพระบรมราชสรีรางคารที่ ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส ชาวพนักงาน
ประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตร กลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วง
ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้วสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงวางพวงมาลา 
ทรงจุดธปูเทยีนเครือ่งทองนอ้ยจากนัน้เสดจ็พระราชด าเนนิไปประทบัรถยนตพ์ระทีน่ัง่ใน
ขบวนกองทหารม้าขบวนเดิม ทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร อีกส่วนหนึ่งออกจาก
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร โดยขบวนทหารมา้น า
และตามอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร โดยรถยนต์พระที่นั่งเข้าประตูวัดบวรนิเวศ
วิหารไปยังพระอุโบสถ สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงจดุธปูเทยีนเครือ่งนมสัการบชูาพระพทุธ
ชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระ
บรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทอง
น้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

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


มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร 
พระสงฆ์ 30 รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก 

 

 
 

ทรงบรรจุพระบรมราชสรีรางคารที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศ
ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตร กลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวาย
ความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงวางพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย แล้วเสด็จพระราชด าเนินไปประทับ
รถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินกลับ 



 
 

 
   

  พระเจา้อยูห่วั รชักาล ปัจจุบัน ทรงมุง่มัน่ เฉลมิพระเกยีรต ิพระทรงศรพีระ
ราชพธิ ีถวายพระเพลงิ องคจ์กัรี  ธ ยอมพล ีอทุศิถวาย พระราชบิดา 
ทกุภารกจิ ธ ทรงงาน สดุก าลงั  ทรงหว่งทัง้ พสกนกิร ไทยทัว่หลา้ 
ทีม่าพรอ้ม รว่มสง่เสดจ็ องคร์าชา  มปีญัหา ธ แกไ้ข ใหโ้ดยพลนั 
พระราชวงศ ์รฐัราษฎร ์และทกุฝา่ย ตา่งมุง่หมาย ชว่ยการงาน ธ มิง่ขวญังาน
ส าเรจ็ เสรจ็สมบรูณ ์อเนกอนนัต์  องคร์าชนั ตรงึหวัใจ ไทยทกุคน 
 

     ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหมอ่ม ขอเดชะ 
    ขา้พระพทุธเจา้นายปะสาร ธาราพรรค ์ผูป้ระพนัธ ์

 

 

 



พระราชพธิบีรมราชาภเิษก สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู  

วนัที ่4-6 พฤษภาคม 2562 
 

 
 
 

พระราชพิ ธี บรมราชาภิ เษกจั ดว่ า เป็นพิ ธี ส า คัญของทุ กประ เทศที่ มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยพิธีการนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศอย่างเป็น
ทางการว่าองค์พระประมุขพระองค์ใหม่ได้ทรงรับสมมติเป็นพระราชาธิบดีหรือพระเจ้า
แผ่นดินของประเทศนั้นแล้วโดยบริบูรณ์  การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ท ากันมาใน
เมืองไทยนั้นมีการแปรเปลี่ยนหลายคราว โดยพระมหากษตัรยิแ์ตล่ะรชักาลยอ่มทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขรายละเอียดบางอย่างได้ตามพระราชนยิมส าหรบัพระราชพธิี
บรมราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4-6 
พฤษภาคม 2562 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องท าเพื่อความเป็น
พระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ ดังความใน ‘จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 



สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ’ ว่า“…ตามราช
ประเพณีในสยามประเทศนี้ ถือเป็นต ารามาแต่โบราณว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งเสด็จผ่าน
พิภพต้องท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก่อน จึงจะเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์” 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นสมเด็จพระราชินี ด ารง
ต าแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ 

 
พระราชพธิบีรมราชาภเิษก วนัที ่4 พฤษภาคม 2562 
 

 
 

4 พฤษภาคม 2562 - เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
ออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นศาสนปูถมัภก ถวาย
บังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ และเฉลิมพระราชมณเฑียร โดยมีพระบรม
วงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผูใ้หญเ่ฝา้ทลูละอองธลุพีระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล 

เวลา 9:20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมสัการบชูาพระรตันตรยั แลว้เสดจ็ขึน้พระทีน่ัง่
ไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบชูาพระรตันตรยั สมเดจ็พระอรยิวงศาคต

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%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%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


ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบแล้วเสด็จเข้าในหอพระ
สุราลัยพิมาน ทรงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
กราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปสู่มณฑปพระกระยาสนาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก
จากหอพระสุราลัยพิมานเข้าไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ และเสด็จจากพระทีน่ัง่ไพศาล
ทักษิณไปยังชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงจุดธูปเงินเทียนทอง สังเวยเทวดากลาง
หาว แล้วเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานประทับเหนือตั่งอุทุมพรราชอาสน์  แปรพระ
พักตร์สู่ทิศบูรพาเพื่อสรงพระมุรธาภิเษก 

 

 

 

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงฉลองพระองค“์พระภษูาเศวตพสัตร์”(นุ่งขาวหม่ขาว)  
เขา้พธิสีรงพระมรุธาภเิษก 

เวลา 10:09 - 12:00 น.  เลขาธิการพระราชวัง เปิดพระครอบพระมุรธาภิเษก 
รัชกาลที่ 1 ถวายแล้ว ทรงวักน้ าขึ้นมาสรงพระนลาฏ เลขาธิการพระราชวัง ไขสหัสธารา 
เมื่อสรงสหัสธาราแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆป
ริณายก พระอนุวงศ์ และพราหมณ์ ถวายน้ าพระพุทธมนต์ และน้ าเทพมนตร์ ตามล าดับ 
เสร็จแล้ว มหาดเล็กสอดฉลองพระบาทถวาย และถวายฉลองพระองค์คลุม สมเด็จพระ

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
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
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%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


เจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นหอพระสุราลัยพิมาน จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์
บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ เสดจ็ออกจากหอพระสรุาลยัพมิานเขา้พระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ 
ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้สัปตปฎลเศวตฉัตร แปรพระ
พักตร์สู่บูรพาทิศเป็นทิศแรก  

 

 

พันโท สมชาย กาญจนมณี ปฏิบัติหน้าที่สมุหพระราชพิธี ทูลเกล้าฯ ถวายพระ
เต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ 1 ส าหรับทรงรับน้ าอภิเษกประจ าทิศโดยเวียนไปทางขวามือ 
ข้าราชการประจ าทิศกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายน้ า
อภิเษก ถวายน้ าเทพมนตร์ด้วยพระมหาสังข์ประจ าทิศที่พระหัตถ์ทุกทิศ 

 

 

 
 
 

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%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


ทรงขึน้ครองราชยเ์ปน็พระมหากษตัรยิ ์โดยสมบรูณ์ 

 

ทรงรับพระสพุรรณบัฏจารึกพระปรมาภไิธย เครือ่งราชกกุธภณัฑ์             
เครือ่งบรมขตัตยิราชวราภรณแ์ละพระแสงราชศสัตราวธุ ณ พระทีน่ั่งภทัรบิฐ 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้

นพปฎลมหาเศวตฉัตร พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณกล่าวเวทสรรเสริญเปิดศิวาลัย

ไกรลาส จบแล้ว ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องประกอบพระบรมราชอสิรยิยศ มพีระสพุรรณบฏั

จารึกพระปรมาภิไธยว่า "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณ   มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม 

บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ตามด้วยเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมขัตติย

ราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแล้วทรง

สวมและทรงวางบางองค์ไว้บนโต๊ะ 2 ข้างพระที่นั่งภัทรบิฐ เมื่อถวายพระธ ามรงค์วิเชียร

จินดาแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณสอดฉลองพระบาทเชงิงอนถวาย เจา้พนกังาน

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


เชิญเครื่องขัตติยราชูปโภคมาทอดถวาย เสร็จแล้วพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณถวาย

อนุษฏุภศิวมนตร์ และถวายพระพรชัยมงคล โดยเอ่ยประโยคส าคัญเป็นครั้งแรกวา่ “ขอ

เดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม...” ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นเป็น 

“พระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์”  

 

 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมพีระปฐมบรมราชโองการ  
“เราจะสบืสาน รกัษา และตอ่ยอด และครองแผน่ดนิโดยธรรม                                 

เพือ่ประโยชนส์ขุแหง่อาณาราษฎรตลอดไป” 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการและทรงหลัง่ทกัษโิณทก
ตั้งพระราชสัตยาธิษฐานในอันที่จะปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน 
รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์ สุขแห่งอาณาราษฎร
ตลอดไป” 

 
 



 
 

ต่อจากนั้นมีพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้น
เป็น    สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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


เวลา 14:00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย โดยทรงฉลองพระองค์บรมขัตตยิราชภษูติาภรณ์ประทบัเหนอืพระทีน่ัง่
พุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ มี
มหาดเล็กเชิญราชกกุธภัณฑ์   ( พระขรรค์ ฉัตร อุณหิส ฉลองพระบาท วาลวิชนี )อยู่
ด้านหลัง 

  

 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ถวายพระพรชยัมงคล 

 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี       กราบบังคมทูลในนามพระ
บรมวงศานุวงศ์,   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลในนาม
ของประชาชน ทหาร และข้าราชการฝ่ายบริหาร , ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชล
ชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลในนามของรัฐสภา และชีพ จุลมนต์ 
ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลในนามของข้าราชการตุลาการ จบแล้ว  
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด ารัสตอบ “ ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็น
อย่างยิ่ง ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พรั่งพร้อมด้วยทกุทา่นจากทกุสถาบนัส าคญั

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%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%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%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
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


ของชาติ และได้รับค าอวยพรอันเปี่ยมด้วยความปรารถนาดี และไมตรีจิต ขอขอบ
พระทัย และขอบใจในค าอวยพรและน้ าใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ 
ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝา่ยในสมาคมนี ้และประชาชนชาวไทยทกุคน ไดต้ัง้ความ
ปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงาน 
ตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน์ คือความเจริญของประเทศชาติ และ
ความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสดุ ขอพระรตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิจ์ง
คุ้มครองรักษาทุกท่านให้ประสบความสุขความเจริญพร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุก
ประการ”  

 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั มพีระราชด ารสั                                      
ทรงประกาศเป็นพทุธศาสนปูถมัภก 

เวลา 16:00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ โดยริ้วขบวนราบใหญ่ไป
ทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกาศพระองคเ์ปน็ศาสนปูถมัภก ณ พระ
อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิต
ศรัทธา เลื่อมใส และนึกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ด้วยวิธีนั้นๆ อยู่แล้ว ฉะนั้นบัดนี้ 
ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า พระ

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


ธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้า จะได้รับการจัดการ ให้ความคุ้มครอง และรักษา
พระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป  ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงจ าไว้ด้วย
ว่า ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด”  แล้วเสด็จถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระ
บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ปราสาทพระเทพบดิร ถวายบงัคมพระบรมอฐัแิละพระอฐั ิ
สดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

วนัที ่5 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

เวลา 9:00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี เสด็จในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในพระราชพิธีเฉลิม
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่
นั่งอัมรินทรวินิจฉัย  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ  อาลักษณ์ 
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิริยาภรณ ์ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีอา่นประกาศพระ
บรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย  

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


 

 

 

ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มใหเ้ฉลมิพระปรมาภไิธย    
พระบรมอฐั ิ สมเดจ็พระบรมชนกนาถ  ตามทีจ่ารึกในพระสพุรรณบฏัวา่             

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศรมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช  บรมนาถบพติร 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า   โดยที่
ทรงพระราชอนุสรณ์ค านึงถึงสมเด็จพระบรมชนกนาถ   พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร     สยามินทราธิ
ร า ช   บรมนาถบพิ ต ร   ซึ่ ง ไ ด้ ท ร ง รั บพระ ร าชภาระสืบ ร าชสั นตติ ว งศ์ เ ป็ น
พระมหากษัตริย์  รัชกาลที่  9  แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  ด ารงพระองค์เป็นมิ่งขวัญ
ของพสกนิกรชาวไทย  ได้ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ   เป็น
คุณประโยชน์อเนกอนันต์  แก่อาณาประชาราษฎร์  เป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ 
ใจของบรรดาพสกนิกร   และนานาอารยประเทศ  จนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อ

วนัที่  13  ตุลาคม  พุทธศักราช 2559  แม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมาจวบจนปัจจุบัน  แต่
เหล่าพสกนิกรก็ยังคงค านึงถึงพระมหากรุณาธิคุณเสมอมาไม่เสื่อมคลาย  ในศุภสมัยอัน



เป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้  สมควรจะได้สนองพระเดชพระคุณถวาย
พระเกียรติยศให้ปรากฏแผ่ไพศาลยิ่งขึ้น   ด้วยมีพระราชหฤทัยระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมชนกนาถ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธย    พระบรม
อัฐิ  สมเด็จพระบรมชนกนาถ  ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า  พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ขอให้พระเกียรติคุณ 
วิบุลยยศปรากฏแผ่ไพศาลไปในสากลจักรวาล   จิรัฏฐิติกาล ตลอด นิจนิรันดร์  เทอญ 

 

 
 

เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็น  

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”  
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า   โดยที่
ทรงพระราชด าริด้วยพระราชหฤทัยประกอบด้วยพระกตัญญูกตเวทิตา   ระลึกถึงพระ
เดชพระคุณสมเด็จพระบรมราชชนนี   อันได้มีมาเป็นล้นพ้นยิ่งกว่าผู้อื่น   และทรง



พระราชด าริว่า  พระบรมราชชนนีเป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  ได้ทรงบ าเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจอันได้บังเกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและพสกนิกรเป็นอเนกปริยาย  มี
พระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตกรุณาธิคุณ   เสด็จออกสอดส่องดูแลทุกข์สุข  ของ
ราษฎรทั่วทุกแห่งหนแม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร   ด้วยพระวิริยอุตสาหะอย่าง
ยิ่งยวด  โดยทรงด าเนินพระราชจริยวัตรด้วยพระราชปณิธานแห่งธรรมราชินี   

ในศุภสมัยอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้  สมควรจะเฉลิมพระ
เกียรติยศ  สนองพระคุณตามโบราณราชประเพณี  อันจะอ านวยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล
แด่พระองค์  และสยามรัฐสีมาอาณาจักรจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธย    สมเด็จพระบรมราชชนนี  ตามที่จารึกในพระ
สุพรรณบัฏว่า  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และถวายเหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลที่  10  ชั้นที่  1 ขออ านาจแห่งคุณพระศรี
รัตนตรัย  อ านาจแห่งพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม  และเทวดา เจา้ผูศ้กัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย จง
บันดาลอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง ให้ทรงเจริญพระชนมายุ  พรรณ  สุข  พล  ปฏิภาณ  คุณสารสมบัติ สรรพสิริ
สวัสดิ์พิพัฒนมงคล  วิบุลศุภผลมโหฬารธนสารสมบรูณ์  วรเกยีรตคิณุอดลุยยศ  ปรากฏ
ยิ่งยืนนาน ตลอดจิรัฏฐิติกาล  เทอญ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เฉลมิพระนามาภไิธย สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้  กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา 
เจา้ฟา้มหาจักรสีรินิธร  มหาวชริาลงกรณวรราชภักดี  สริกิิจการณิพีรียพฒัน 

รฐัสมีาคณุากรปยิชาติ  สยามบรมราชกมุาร 
 

 
 
 



 

สถาปนา สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ  เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ์  อคัรราช
กมุาร ี กรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี 

สถาปนา พระเจา้วรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้โสมสวล ี กรมหมืน่สทุธนารนีาถ 

สถาปนาและเฉลมิพระนาม สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ  เจา้ฟา้พชัรกิตยิาภา  นเรนทิ
ราเทพยวด ี

สถาปนาและเฉลมิพระนาม สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ  เจา้ฟา้สริวิณัณวร ี นารรีตั
นราชกญัญา 

สถาปนาและเฉลมิพระนาม สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟา้ทปีงักรรศัมี
โชต ิ  มหาวชโิรตตมางกรู  สริวิบิลูยราชกมุาร 

เฉลมิพระเกยีรตยิศพระเจา้วรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้สริภิาจฑุาภรณ ์

เฉลมิพระเกยีรตยิศพระเจา้วรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้อทติยาทรกติคิณุ 



 

 
เสดจ็พระราชด าเนนิเลยีบพระนครโดยขบวนพยหุยาตราทางสถลมารค 

 เวลา 16:30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร
โดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ไปยังวัดบวร
นิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในการนี้ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 
โดยเสด็จในกระบวน ในฐานะรองผู้บัญชาการ และนายทหารพิเศษประจ า หน่วย
บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 
 
 
 
 
 
 
  

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%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%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


6 พฤษภาคม 2562 

 

 

เวลา 16:30 น. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชนิี เสดจ็ออกพรอ้มดว้ย สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้พชัรกติยิาภาฯ, สมเด็จพระเจา้
ลกูเธอ เจา้ฟา้สริวิณัณวร ีนารรีตันราชกญัญา และสมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟา้ทปีงั
กรรศัมโีชติฯ ณ สหีบญัชร พระทีน่ัง่สทุไธสวรรยปราสาท รับการถวายพระพรชยัมงคล
จากพสกนกิรชาวไทย 

 

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
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
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%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97


 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสกับพสกนิกรชาวไทยที่มาเฝ้าฯรับ
เสด็จโดยมีพระราชด ารัสว่า “ข้าพเจ้าและพระราชินี รู้สึกยินดีและปลื้มใจมาก ที่ได้เห็น
ประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความปรารถนาด ีในวาระบรม
ราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้  

ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ เพื่ออวยชัยให้
พรแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ าใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจรงิใจนัน้ เปน็ทีจ่บัตาจบัใจและ
ท าให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง 

ขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตต่อข้าพเจ้าครั้งนี้ 
จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคนทุกฝ่ายจะพร้อมกันบ าเพ็ญกรณียกิจเพื่อความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไป” 

 
 
 
 
 
 



พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะทูตเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล  
 

 
นางฉัว่ ซิว่ ซาน เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อี านาจเตม็ 

แห่งสาธารณรฐัสงิคโปร ์ประจ าประเทศไทย 
ในฐานะคณบดคีณะทตูเขา้เฝา้ทลูละอองธลุพีระบาทถวายพระพรชยัมงคล 

 
เวลา 17:30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ , สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปัง
กรรัศมีโชติฯ ณ ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะทูตานุทูตรวมทั้งผู้แทนจาก 130 ประเทศ 
และเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก(เอสแคป) รวม 235 
คน เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องพระโรงกลาง ในพระบรมมหาราชวัง  

นางฉั่ว ซิ่ว ซาน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มแห่งสาธารณะรัฐสิงคโปร์  
ประจ าประเทศไทย ในฐานะคณบดีคณะทูต น าคณะทูตานุทูต คณะกงสุล และผู้แทน
องค์การระหว่างประเทศในไทย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล 

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%B5%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


นางฉั่ว ซิ่ว ซาน ตัวแทนกล่าวว่า “คณะทูตานุทูตที่มาร่วมงานในวันนี้ หวังอย่าง
จริงใจว่า รัชสมัยของพระองค์จะยิ่งยืนนานและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข  

ในช่วงที่ผ่านมาประชาชนไทยแสดงใหเ้หน็ถงึความจงรกัภกัดแีละความเทดิทนูตอ่
พระองค์ ซึ่งเชื่อว่าประเทศไทยจะเต็มเปี่ยมไปด้วยสันติภาพ ความมั่งคั่ง และความ
เจริญรุ่งเรือง 

ขอยืนยันกับพระองค์ว่า ประเทศต่างๆ จะยึดมั่นในพันธกิจที่จะส่งเสริมและ
กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศของพวกเรา 

ขอให้ราชอาณาจักรไทยที่ยิ่งใหญ่ได้รับพรด้วยสินติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และ
ความก้าวหน้า ตลอดมงคลรัชสมัยของพระองค์” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด ารัสกับคณะทูตานุทูต มีใจความว่า  
“ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความชื่นชมและประทับใจมาก ในค าอวยพรอันเปี่ยม

ไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต ซึ่งท่านคณบดีทูตได้กล่าวในนามคณะทูต านุทูต
และกงสุลต่างประเทศ ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าในครั้งนี้ 

ขอขอบใจในน้ าใจไมตรีของท่านทั้งหลาย ที่ได้แสดงความปรารถนาดีต่อเราทั้ง
สอง ประเทศและประชาชนชาวไทย ทั้งยังแสดงความตั้งใจจริงที่จะเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในประการนี้ขอให้ท่าน
มั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอยา่งเตม็ทีจ่ากรฐับาลและประชาชนชาวไทย และ
ข้าพเจ้าเองก็จะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ ให้ยิ่งเจริญงอกงามและธ ารงยั่งยืน
สืบไป ขอสนองพรทุกท่านให้ท่านและ ครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้ง
ขอให้ประเทศและประชากรซึ่งท่านเป็นผู้แทนอยู่ในราชอาณาจักรนี้ มีความรุ่งเรือง
ไพบูลย์ตลอดไป” 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562  ซึ่งพระราช
พิธีฯมีขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ เป็นอันมาก นับว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร์ที่ประชาชนชาวไทยจะได้มีโอกาสพบเห็นและเป็นพยานงานมหามงคล



ของชาติครั้งนี้ด้วยตนเองทั้งจะได้ร่วมจารึกภาพประวัติศาสตร์และสืบสานความเจริญ
ทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

 

 
 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีความส าคัญยิ่งของชาติไทยที่พระมหากษัตริย์ทรง

เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นการเฉลิมพระ

เกียรติยศว่าพระมหากษัตริย์ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ของชาติไทยโดย

สมบูรณ์แล้ว ทั้งยังเป็นแสดงให้เห็นถึงการยอมรบัของประชาชนและนานาอารยประเทศ 

อันเป็นการสร้างความสามคัคเีปน็ปกึแผน่มัน่คงและความเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัของคน

ในชาติให้ยืนยงยาวนานตลอดไป 

 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_1845062&psig=AOvVaw3kp9No2iEEkwvRtHCunsUe&ust=1626526208662000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCIid3r7Q5_ECFQAAAAAdAAAAABAD


พระราชพธิบีรมราชาภเิษก พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่10 
 
 

   เทดิไท ้องคร์าชนั  ธ มิง่ขวญั ปวงชาวไทย 
  พระเกยีรต ิธ เกริกไกล      ก าจรไสว ในไตรภพ 
  พระคณุ ธ กอ่เกือ้   ทรงเอือ้เฟือ้ มริูจ้บ 
  เทศไทย ลว้นนอ้มนบ ลว้นเคารพ องคภ์มู ี
  พระองค ์ทรงปกเกศ         ทัว่ประเทศ ลว้นสขุี 
  แกไ้ข ไทยเปรมปรดีิ์  สดดุี ทัว่โลกา 
  สมเดจ็ พระขตัตเิยศ       ธ ทรงเดช องคร์าชา 
  สีถ่งึหก พฤษภา   สถาปนา องคจ์ักรนิ 
  พระบรมราชาภเิษก   แดอ่งคเ์อก พระภมูนิทร์ 
  เสรมิศร ีธรณนิทร ์  เจา้ปถพนิทร ์ทัว่ถิน่ไทย 
  ปิต ิมหามงคล  ภวูดล นริัตศิยั 
  ดุจแรก ปจัจสุมยั  ทกุหวัใจ ไทยมัน่คง 
  นอ้มนบ กม้กราบกราน พระภบูาล สมประสงค ์
  ปกเกศ ไทยยนืยง  ขอพระองค ์ทรงพระเจรญิ 
 

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

    ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหมอ่ม ขอเดชะ 
     ขา้พระพทุธเจา้นายประสาร ธาราพรรค ์ผูป้ระพนัธ์

                                 ขา้ราชการบ านาญวทิยาลยัเทคนคิจนัทบรุี 
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