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5 ธนัวาคม ซึง่เป็นวันคลา้ยวันเฉลมิพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถ
บพติรจงึมพีระราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มให ้
ก าหนดวา่ วันที ่5 ธันวาคมของทกุปี เป็นวันส าคัญของชาติ
ไทย ดงันี ้

1. เป็นวันคลา้ยวันเฉลมิพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

2. เป็นวันชาต ิ

3.  เป็นวันพอ่แหง่ชาต ิ

ความเป็นมาของ วนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัพ่อแหง่ชาต ิไดจ้ดัใหม้ขี ึน้ครัง้แรก เมือ่วนัที ่5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 

โดยคณุหญงิเนื้อทพิย ์เสมรสตุ นายกสมาคมผูอ้าสาสมคัรและชว่ย

การศกึษาเป็นผูร้เิร ิม่ 

หลกัการและเหตผุลในการจดัต ัง้ วนัพอ่แหง่ชาต ิ

โดยทีพ่่อเป็นผูม้พีระคณุมบีทบาทส าคญัตอ่ครอบครัวและ สงัคม 

สมควรทีผู่เ้ป็นลกูจะเคารพเทดิทูนตอบแทนพระคณุดว้ยความกตญัญู 

และสมควรทีส่งัคมจะยกยอ่งใหเ้กยีรตริ าลกึถงึผูเ้ป็นพ่อ จงึถอืเอาวนัที ่

5 ธันวาคม ของทุกปี ซึง่เป็นวนัเฉลมิพระชนมพรรษาเป็น วนัพ่อแหง่ชาต ิดว้ยพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัทีท่รงมตีอ่พสกนกิรชาวไทยอยา่งนานัปการ ทรงเป็นพระราชบดิาของพระราชโอรสและพระราชธดิาทรงรักใคร่และ

หว่งใยตัง้แตพ่ระเยาวจ์นถงึปัจจบุันรวมทัง้พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวลพีระวรราชาทนัิดดามาต ุเรอือากาศเอกวรียทุธ 

ดษิยศรนิ พระสวามใีนสมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจฬุาลงกรณ์วลยัลกัษณ์และพระเจา้หลาน เธอทุกพระองค ์ตา่งซาบซึง้และ

ปลาบปลืม้ในพระมหากรุณาธคิณุอยา่งมริูล้มื พระองคท์รงเป็น พ่อ ตวัอยา่งของปวงชนชาวไทยทีเ่ป่ียมลน้ดว้ยพระเมตตา

กรุณา ทรวงหว่งใยอยา่งหาทีเ่ปรยีบมไิด ้ดงับทรอ้ยกรอง

เทดิพระเกยีรตวิา่ 

อนัราชาเลีย้งรักษาซึง่ทวยราษฎร ์ประดจุเป็นปิตรุาชอยูทุ่กเมือ่ 

ควรทีบุ่ตรสดุรักจกัจนุเจอืพระคณุนัน้ใหอ้ะเคือ้ดว้ยภกัดแีละอกี

บทหนึง่เทดิพระเกยีรตวิา่ 

ทุกบปุผามาลยัคอืใจราษฎร ์ภกัดบีาทองคบ์พติรเป็นนจิสนิ   

พระคอืบดิาขา้แผน่ดนิ ร่วมรอ้ยรนิมาลยัถวายพระพร 

ล ุ5 ธันวามหาราช  วนัพ่อแหง่ชาต ิคอืองคอ์ดเิรก 

พระเป่ียมลน้ดว้ยเมตตาเอือ้อาทร พสกนกิรเป็นสขุทุกคนืวนั 

ซึง่นอกจากพระองคจ์ะเป็นพระราชบดิาของพระราชโอรสและ

พระราชธดิา ทรงทะนุบ ารุงพระราชโอรสธดิาดว้ยความรัก และทรงอบรมอนุศาสน์ใหท้รงเจรญิวยัสมบูรณ์ และทรงบ าเพ็ญ

คณุานุประโยชน์แกป่ระเทศชาตแิละประชาชน เจรญิรอยตามเบือ้งพระยคุลบาทแลว้ พระองคย์งัทรงพระมหากรุณาทะนุบ ารุง

จดัทุกขผ์ดงุสขุพสกนกิร

ถว้นหนา้ พระองคท์รงเป็น 

พ่อแหง่ชาต ิทีอ่าณา

ประชาราษฎรเ์ทดิทูนดว้ย

ความจงรักภกัด ีส านักใน

พระมหากรุณาธคิณุ และ

ยดึมัน่ในการเจรญิรอยตาม

เบือ้งพระยคุลบาทในการ

ทะนุบ ารุงชาตบิา้นเมอืงให ้

วฒันาถาวรสบืไป 

http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4567.html 



ดอกพทุธรกัษา สญัลกัษณ์วนัพอ่แหง่ชาต ิ

คณะกรรมการจดังานวนัพ่อแหง่ชาตไิดก้ าหนดใหด้อกพุทธรักษาดอกไมท้ีม่ี

นามเป็นมงคลนี้เป็นสญัลกัษณ์ 

ความหมายของดอกพทุธรกัษา 

 เนื่องจาก ดอกพุทธรักษา มสีเีหลอืงงามซึง่ตรงกบัสขีองวนัพระราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (วนัจนัทร)์ รวมทัง้เป็นไมม้งคลทีค่นไทยเชือ่กนั

วา่เป็นตวัแทนของพระพุทธเจา้ทีค่อยคุม้ครองปกปักษ์รักษา ใหม้คีวามสงบสขุ 

ไมเ่ดอืดเนื้อรอ้นใจ และรอดพน้จากภยัอนัตรายทัง้ปวงได ้ดงันัน้ดอก

พุทธรักษาจงึเป็น �ดอกไมว้นัพอ่� ทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นเป็นอยา่งด ีทีจ่ะใชเ้ป็นตวัแทนในการมอบความเคารพบชูาใหก้บัพ่อ 

และอวยพรใหพ่้อไดม้กีารคุม้ครองปกป้อง อยา่งสงบสขุร่มเย็นโดยไมม่อีนัตรายใด ๆ น่ันเอง  

วตัถปุระสงคข์องการจดัวนัพอ่แหง่ชาต ิ

1. เพือ่เทดิทูนพระเกยีรตคิณุของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

2. เพือ่เทดิทูนพระคณุของพ่อ และยกยอ่งบทบาทของพ่อทีม่ตีอ่ครอบครัว

และสงัคม 

3. เพือ่ใหล้กูไดแ้สดงความกตญัญูตอ่พ่อ 

4. เพือ่ใหผู้เ้ป็นพ่อไดส้ านกึในหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของตน 

กจิกรรมทีค่วรปฎบิตัใินวนัพอ่แหง่ชาต ิ

1. ประดบัธงชาตทิีอ่าคารบา้นเรอืน 

2. จดักจิกรรมเกีย่วกบัการบ าเพ็ญประโยชน์หรอืท าบญุใสบ่าตร เพือ่อทุศิ

สว่นกศุลและระลกึถงึพระคณุพ่อ 

3. จดักจิกรรมเกีย่วกบัการสง่เสรมิยกยอ่งผูท้ี ่สมควร ไดร้ับการยกยอ่งวา่

เป็นพ่อ ตวัอยา่ง 

     ส าหรบัคณุสมบตัขิองพอ่ตวัอยา่ง คณะกรรมการไดก้ าหนดไวด้งันี ้

     1. มอีายตุัง้แต ่40 ปี ขึน้ไป 

     2. สง่เสรมิการศกึษาแกบตุรและธดิา 

     3. นับถอืศาสนาโดยเครง่ครัด 

     4. งดเวน้อบายมขุทุกชนดิ 

     5. อทุศิตนเพือ่ประโยชน์ตอ่ประชาชน 

     6. มภีรรยาเพยีงคนเดยีว 
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ท ัง้นี ้นอกจากวนัที ่5 ธนัวาคม จะเป็นวนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ภูมพิลอดลุย

เดช รชักาลที ่9 และเป็น "วนัพอ่แหง่ชาต"ิ แลว้ ยงัถอืวา่

วนันีเ้ป็น "วนัชาตขิองไทย" อกีดว้ย ซึง่กอ่นหนา้นี้ประเทศ

ไทยเคยมกีารก าหนดวนัชาตใิหเ้ป็นวนัที ่24 มถิุนายน เพราะเป็น

วนัเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย ์

มาเป็นการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญทีเ่ป็นประชาธปิไตย 

โดยไดม้กีารเฉลมิฉลองวนัชาตคิรัง้แรกในปี พ.ศ. 2482 ในสมยั

ทีจ่อมพล ป. พบิูลสงคราม เป็นนายกฯ   

    

 

ซึง่ "วนัชาต"ิ ของไทยน ัน้อยูม่านานถงึ 21 ปี จนวนัที ่

21 พฤษภาคม 2503 ในสมยัทีจ่อมพลสฤษดิ ์ธนะ

รชัต ์เป็นนายกฯ ก็ไดม้กีารเปลีย่นแปลงใหถ้อืวนัพระ

ราชสมภพเป็นวนัเฉลมิฉลองของชาตไิทย โดยเหตทุี่

เปลีย่นเพราะมขีอ้ไมเ่หมาะสมหลายประการ คณะกรรมการ

จงึมคีวามเห็นวา่เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี

ของประเทศทีม่พีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุ และเป็น

หลกัการสมคัรสมานสามคัครีวมจติใจของบุคคลในชาตโิดย

ทั่วกนั   

 

 

จงึควรถอืเอาวนัพระราชสมภพของพระมหากษัตรยิเ์ป็นวนัเฉลมิฉลองของชาตไิทย โดยยกเลกิวนัชาต ิในวนัที ่24 มถินุายน

เสยี ดงันัน้นับแตปี่ 2503 ประเทศไทยจงึไดถ้อืเอาวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ภมูพิลอดลุยเดช 

รัชกาลที ่9 ซึง่ตรงกบัวนัที ่5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วนัชาต"ิ ของไทย ตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา   
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พระราชประวตั ิพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช  

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ทรงพระนามเดมิวา่ 
“พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ภมูพิลอดลุยเดช” พระนามของพระองคม์ี
ความหมายดงันี ้ 
ภมูพิล - ภมู ิหมายความวา่ “แผน่ดนิ” และ พล หมายความวา่ “พลงั” 
รวมกนัแลว้หมายถงึ “พลงัแหง่แผน่ดนิ”  
 
อดุลยเดช - อดุลย หมายความวา่ “ไมอ่าจเทยีบได”้ และ เดช 
หมายความวา่ “อ านาจ” รวมกนัแลว้หมายถงึ “อ านาจทีไ่มอ่าจเทยีบ
ได”้  
พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ภมูพิลอดุลยเดช ทรงเป็นพระราชโอรสใน
สมเด็จเจา้ฟ้ามหดิลอดลุยเดช กรมหลวงสงขลานครนิทร ์และหมอ่ม
สงัวาล พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ทรงเสด็จพระ
ราชสมภพ เมือ่วนัที ่5 ธนัวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานทอ์อ
เบอรน์ ( MOUNT�AUBURN)�รฐัเมสสาชูเขตต ์(MASSACHUSETTS)�
ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

 
พระราชประวตักิารศกึษา  

เมือ่พทุธศกัราช 2475 พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ภมูพิลอดลุยเดช ทรงเจรญิ

พระชนมาย ุ 5 พรรษา ไดท้รงเขา้รบัการศกึษาเบือ้งตน้ทีโ่รงเรยีนมาแตรเ์ดอ ี

ถนนเพลนิจติ กรงุเทพฯ ขณะน ัน้ ประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง

จากสมบูรณาญาสทิธริาชย ์ เป็นระบอบประชาธปิไตย โดยมพีระมหากษตัรยิอ์ยูใ่ตก้ฎหมายรฐัธรรมนูญ  การเมอืงมี

ความผนัผวน ในเดอืนกนัยายน พ.ศ.2476 หมอ่มสงัวาลย ์ มหดิล ณ อยธุยา จงึทรงน าพระธดิา พระโอรส เสด็จไป

ประทบั ณ กรงุโลซานน ์ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เพือ่ทรงรบัการศกึษา  

พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ภมูพิลอดลุยเดช ทรงเขา้รบัการศกึษาช ัน้ประถมศกึษา ณ โรงเรยีนเมยีรม์องต ์ ช ัน้

มธัยมศกึษา ณ โรงเรยีน เอโกล นูแวล เดอ ลา สวสิ โรมองต ์และโรงเรยีน ยมินาส กลาซคี กงัโตนาล ตามล าดบั และ

ทรงไดร้บัประกาศนยีบตัร บาเชอลเิย เอ แลทร ์ จากการศกึษาดงักลา่ว ทรงรอบรูห้ลายภาษา ไดแ้ก ่ องักฤษ ฝร ัง่เศส 

เยอรมนั และละตนิ ตอ่จากน ัน้ ทรงเขา้ศกึษาระดบัอดุมศกึษา แผนกวทิยาศาสตร ์ และวศิวกรรมศาสตร ์ ที่

มหาวทิยาลยัโลซานน ์ 

คร ัน้ถงึวนัที ่2 มนีาคม พ.ศ.2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงประกาศสละราชสมบตั ิรฐับาลจงึกราบทลู

อญัเชญิ พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้อานนัทมหดิล ซึง่สบืสายราชสนัตตวิงศ ์ ล าดบัที ่ 1 และมพีระชนมาย ุ 9 พรรษา 

เสด็จเถลงิถวลัยราชย ์ เป็นพระมหากษตัรยิอ์งคท์ี ่ 8 แหง่พระบรมราชจกัรวีงศ ์ ซ ึง่ไดท้รงสถาปนา พระวรวงศเ์ธอ 

พระองคเ์จา้ภมูพิลอดลุยเดช เป็น สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้าภมูพิลอดลุยเดช ทรงสถาปนา หมอ่มสงัวาลย ์มหดิล 

ณ อยธุยา เป็น พระราชชนนศีรสีงัวาลย ์ และทรงสถาปนา พระวรวงศเ์ธอ 

พระองคเ์จา้กลัยานวิฒันาเป็น สมเด็จพระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิ

วฒันา สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้าภมูพิลอดลุยเดช ไดโ้ดยเสด็จพระ

บรมเชษฐาธริาช สมเด็จพระราชชนน ี และสมเด็จพระเจา้พีน่างเธอ นวิฒั

พระนคร เป็นคร ัง้แรกเมือ่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2481 ประทบั ณ พระ

ต าหนกัจติลดารโหฐาน พระราชวงัดสุติ เป็นเวลา 2 เดอืน แลว้เสด็จ

กลบัไปทรงศกึษาตอ่ ณ กรงุโลซานน ์ 
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ท ัง้สองพระองคเ์สด็จพระราชด าเนนิเคยีงคูก่นัไปทรงเยีย่มราษฎร ณ ทีต่า่งๆ 

ในกรงุเทพฯ และจงัหวดัใกลเ้คยีง แตค่วามชืน่ชมโสมนสัน ัน้ด ารงอยูม่นิาน 

เมือ่วนัที ่9 มถินุายน พ.ศ.2489 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิล 

ไดเ้สด็จสวรรคต ณ พระทีน่ ัง่บรมพมิานในพระบรมมหาราชวงั รฐับาลโดย

ความเห็นชอบของรฐัสภาจงึกราบทูลอญัเชญิสมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้

ฟ้าภมูพิลอดลุยเดช เสด็จขึน้ครองราชสมบตัสิบืราชสนัตตวิงศต์อ่มา  

พระราชประวตัเิสด็จขึน้ครองราชย ์ 

ขณะทีพ่ระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้าภมูพิลอดลุยเดช พระชนมพรรษา 19 

พรรษา รฐับาลไดก้ราบบงัคมทูลอญัเชญิขึน้ครองราชยเ์ป็นพระมหากษตัรยิ ์

รชักาลที ่9 แหง่พระบรมราชจกัรวีงศ ์เมือ่วนัที ่9 มถิุนายน พ.ศ.2489 ทรง

เฉลมิพระปรมาภไิธยวา่ สมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช และรฐับาล ได้

แตง่ต ัง้ผูส้ าเร็จราชการบรหิารราชการแผน่ดนิแทนพระองค ์เนือ่งจากยงั

ทรงพระเยาว ์และทรงมพีระราชภารกจิดา้นการศกึษา จงึตอ้งทรงอ าลา

ประชาชนชาวไทย เสด็จพระราชด าเนนิกลบัไปยงัประเทศสวติเซอรแ์ลนดอ์กีคร ัง้หนึง่ ในเดอืนสงิหาคม พทุธศกัราช 

2489 เพือ่ทรงศกึษาตอ่ ณ กรงุโลซานน ์แมพ้ระองคจ์ะทรงโปรดวชิาวศิวกรรมศาสตรแ์ตเ่พือ่ประโยชนใ์นการปกครอง

ประเทศไดท้รงเปลีย่นมาศกึษาวชิาการปกครองแทน เชน่ วชิากฎหมาย อกัษรศาสตร ์รฐัศาสตร ์รฐัประศาสนศาสตร ์

ภมูศิาสตร ์นอกจากนีท้รงศกึษาและฝึกฝนการดนตรดีว้ยพระองคเ์องดว้ย  

 

ใน พ.ศ.2491 ระหวา่งทรงศกึษาอยู ่ณ ประเทศสวติเซอรแ์ลนดน์ ัน้ สมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ไดท้รงขบัรถยนตไ์ปทรงรว่มงานทีส่ถาน

เอกอคัรราชทูตไทย ณ กรงุปารสี ไดท้รงพบ และมพีระราชหฤทยัสนทิ

เสนห่าในหมอ่มราชวงศ ์สริกิติ ิ ์กติยิากร ธดิาของหมอ่มเจา้นกัขตัมงคล กติ ิ

ยากร เอกอคัรราชทูตไทย ประจ ากรงุปารสี กบัหมอ่มหลวงบวั (สนทิวงศ)์ 

กติยิากร  

 

ในปีเดยีวกนันี ้สมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงประสบอุบตัเิหตทุางรถยนตอ์ยา่ง

รนุแรง ทรงบาดเจ็บทีพ่ระพกัตร ์พระเนตรขวา และพระเศยีร ทรงเขา้รบั

การรกัษาทีโ่รงพยาบาลมอรเ์ซส ์โปรดฯ ใหห้มอ่มเจา้ราชวงศส์ริกิติ ิม์าเฝ้าฯ ถวายการดแูลอยา่งใกลช้ดิ พระ

สมัพนัธภาพจงึแนน่แฟ้นขึน้ และตอ่มาไดท้รงหม ัน้หมอ่มราชวงศส์ริกิติ ิ ์เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม พ.ศ.2492 ณ เมอืงโล

ซานน ์ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยไดพ้ระราชทานพระธ ามรงคว์งทีส่มเด็จพระบรม

ราชนกหม ัน้สมเด็จพระราชชนน ี 

 

สมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ทรงไดร้บัการอภบิาลอยา่งดยี ิง่จากสมเด็จ

พระราชชนน ีจงึมพีระปรชีาสามารถปราดเปรือ่ง และมพีระจรยิวตัรเป่ียมดว้ย

คณุธรรมทุกประการ ซึง่นอ้มน าใหพ้ระองคเ์ป็นพระมหากษตัรยิผ์ูท้รงด ารงสริริาช

สมบตัเิพยีบพรอ้มดว้ยทศพศิราชธรรม จกัรวรรดวิตัรธรรมและราชสงัคหวตัถุ ทรง

เจรญิดว้ยพระเกยีรตคิณุบุญญาธกิารเจดิจ ารสั ทรงปฏบิตัพิระราชกรณียกจิท ัง้ปวง

เพือ่ประโยชนส์ขุของปวงชน เป็นทีแ่ซซ่อ้งสรรเสรญิทุกทศิานุทศิในเวลาตอ่มา

ตราบจนปจัจบุนั  
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พระราชพธิรีาชาภเิษกสมรส  

พุทธศกัราช 2493 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จนวิตัพระ

นคร เมือ่วนัที ่24 มนีาคม พ.ศ.2493 ประทบั ณ พระทีน่ ัง่

อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ ัง้

การพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิล เมือ่วนัที ่29 มนีาคม พ.ศ.2493 

และตอ่มา ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัการพระราชพธิี

ราชาภเิษกสมรสกบัหมอ่มราชวงศส์ริกิติ ิ ์กติยิากร ณ พระ

ต าหนกัสมเด็จพระศรสีวรนิทริา บรมราชเทว ีพระพนัวสัสา

อยัยกิาเจา้ ในวงัสระปทุม เมือ่วนัที ่28 เมษายน พ.ศ.2493 

โดยสมเด็จพระศรสีวรนิทริา บรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิา

เจา้ พระราชทานหล ัง่น า้พระมหาสงัข ์และทรงจดทะเบยีนสมรสตามกฎหมายเชน่เดยีวกบัประชาชน ในการนี ้มพีระบรม

ราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหส้ถาปนาหมอ่มราชวงศส์ริกิติ ิ ์ข ึน้เป็น สมเด็จพระราชนิสีริกิติ ิ ์ 

 

หลงัจากน ัน้ ไดเ้สด็จไปประทบัพกัผอ่น ณ พระราชวงัไกลกงัวล หวัหนิ 

และทีน่ ีไ่ดเ้ป็นแหลง่เกดิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด ารโิครงการ

แรกคอื พระราชทาน “ถนนสายหว้ยมงคล” ใหแ้ก ่“ลงุรวย” และ

ชาวบา้นทีม่าชว่ยกนัเข็นรถพระทีน่ ัง่ข ึน้จากหลม่ดนิ  

ท ัง้นีแ้ม ้“หว้ยมงคล” จะอยูห่า่งอ าเภอหวัหนิเพยีง 20 กโิลเมตร แตไ่มม่ี

ถนนหนทาง ชาวบา้นไดร้บัความเดอืดรอ้นในการด ารงชวีติมาก ถนน

สายหว้ยมงคลนีจ้งึเป็นถนนสายส าคญัทีน่ าไปสูโ่ครงการใน

พระราชด าร ิเพือ่บ าบดัทกุข ์บ ารงุสขุแกพ่สกนกิรอกีจ านวนมากกวา่ 

2,000 โครงการในปจัจบุนั  
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พระบรมราชาภเิษก  
วนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 สมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชไดท้รงประกอบ

พระราชพธิบีรมราชาภเิษกตามโบราณขตัตยิราชประเพณี ณ พระทีน่ ัง่ไพศาลทกัษณิ 

ในพระมหาราชวงั เฉลมิพระปรมาภไิธยตามจารกึในพระสพุรรณบฏัวา่  

 

“พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบ

ดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร” และไดพ้ระราชทานพระปฐมบรมราช

โองการวา่ “เราจะครองแผน่ดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชนส์ขุแหง่มหาชนชาวสยาม” 

ในการนี ้ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ สถาปนาเฉลมิพระเกยีรตยิศ สมเด็จพระราชนิี

สริกิติ ิ ์พระอคัรมเหสเีป็น สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนิ ี 

 

 

วนัที ่5 มถินุายน พ.ศ.2493 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดเ้สด็จพรอ้มดว้ย สมเด็จ

พระนางเจา้พระบรมราชนิ ีไปยงัสวติเซอรแ์ลนดอ์กีคร ัง้ เพือ่ทรงรกัษาพระสขุภาพ 

และเสด็จพระราชด าเนนินวิตัพิระนคร เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม พ.ศ.2494 ประทบั ณ พระต าหนกัจติรลดารโหฐาน และพระ

ทีน่ ัง่อมัพรสถาน  

 

ท ัง้สองพระองคม์พีระราชธดิา และพระราชโอรส 4 พระองค ์ดงันี ้ 

 

1. ทูลกระหมอ่มหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีพระนาม

เดมิวา่ สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าอบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันา

พรรณวด ีประสตูเิมือ่วนัที ่5 เมษายน พ.ศ.2494 ณ โรงพยาบาลมอง

ซวันี ่โลซานน ์ตอ่มาทรงลาออกจากฐานนัดรศกัด ิ ์เมือ่วนัที ่24 

กรกฎาคม พ.ศ.2515  

 

2. สมเด็จพระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟ้าวชริาลงกรณ ประสตูเิมือ่ 28 

กรกฎาคม พ.ศ.2495 ณ พระทีน่ ัง่อมัพรสถาน ตอ่มาทรงไดร้บัสถาปนา

เป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟ้ามหาวชริาลงกรณ สยาม

มกุฎราชกุมาร เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม พ.ศ.2515  

 

3. สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าสรินิธรเทพรตันสดุา กติวิฒันาดลุโสภาคย ์ประสตูเิมือ่วนัที ่2 เมษายน พ.ศ.2498 ณ พระ

ทีน่ ัง่อมัพรสถาน ภายหลงัทรงไดร้บัสถาปนาเป็น สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา เจา้ฟ้ามหาจกัรสีรินิธร รฐัสมีาคณุากรปิย

ชาต ิสยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัที ่5 ธนัวาคม พ.ศ.2520  

 

4. สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกุมาร ีประสตูเิมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม พ.ศ.2500 ณ พระที่

น ัง่อมัพรสถาน  
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ทรงพระผนวช  

เมือ่วนัที ่22 ตลุาคม พ.ศ.2499 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัได้

ทรงพระผนวช ณ พระอุโบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม ใน

พระบรมมหาราชวงั และประทบัจ าพรรษา ณ พระต าหนกัปัน้หยา่ 

วดับวรนเิวศวหิาร ปฏบิตัพิระศาสนกจิ เป็นเวลา 15 วนั ในการนี ้มี

พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระ

บรมราชนิ ีเป็นผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคต์ลอดเวลา 15 วนั 

ตอ่มาจงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระนาง

เจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนินีาถ  

 

ในรชักาลนี ้ไดท้รงพระกรณุาสถาปนาพระอสิรยิยศสมเด็จพระ

บรมชนกนาถ ขึน้เป็น สมเด็จพระมหติลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรม

พระบรมราชชนก ทรงสถาปนา สมเด็จพระราชชนน ีเป็น สมเด็จ

พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีทรงสถาปนา สมเด็จพระเจา้พี่

นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณวิฒันา เป็น สมเด็จพระเจา้พีน่างเธอ เจา้

ฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์และทรง

ประกอบพระราชพธิเีฉลมิพระปรมาภไิธย สมเด็จพระบรม

เชษฐาธริาช พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิล ใหม ่

เมือ่วนัที ่8 มถินุายน พ.ศ.2539 เพือ่ใหส้มพระเกยีรตติาม

โบราณขตัตยิราชประเพณี ท ัง้นี ้ดว้ยพระจรยิวตัรอนัเป่ียมดว้ย

พระกตญัญกูตเวทติาธรรม อนัเป็นทีแ่ซซ่อ้งสรรเสรญิ พระปรมาภไิธยใหมท่ีท่รงสถาปนา คอื  

 

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล อดลุยเดชวมิลรามาธบิด ีจฬุาลงกรณราชปรยีวรนดัดา มหติลานเรศ

วรางกูร ไอศรูยสนัตตวิงศนวิฐิ ทศพศิราชธรรมอกุษฏนบิณุ อดลุยกฤษฎาภนิหิารรงัสฤษฏ ์สสุาธติบูรพาธกิาร ไพศาล

เกยีรตคิณุอดลุพเิศษ สรรพเทเวศรานุรกัษ ์ธญัอรรคลกัษณวจิติร โสภาคยส์รรพางค ์มหาชโนตมางคประณตบาทบงกช

ยคุล อเนกนกิรชนสโมสรสมมต ประสทิธวิรยศมโหดมบรมราชสมบตั ินพปฏลเศวตฉตัราดฉิตัร สรรพรฐัทศทศิวชิติไชย 

สกลมไหศวรยิมหาสวามนิทร มเหศวรมหนิทรมหารามาธราชวโรดม บรมนาถชาตอิาชาวไศรย พทุธาทไิตรรตันสรณา

รกัษ ์วศิษิฏศกัตอคัรนเรษราธบิด ีเมตตากรณุา สตีลหฤทยั อโนปมยับุญการ สกลไพศาลมหารษัฏาธบิด ีพระอฐัมรา

มาธบิดนิทรสยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร”  

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/722810 



 
 ๙ พระอจัฉรยิภาพของในหลวง  

 

เป็นเวลากวา่ ๗ ทศวรรษทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย

เดชทรงครองราชยแ์ละทรงงานอยา่งหนกัเพือ่บ าบดัทกุขบ์ ารุงสขุของ

พสกนกิรชาวไทย ทรงมสีายพระเนตรอนักวา้งไกลในการพฒันาประเทศ

ใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ในดา้นตา่ง ๆ ทรงอทุศิพระองคเ์พือ่ประชาชนจน

ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นกษตัรยิท์ ีท่รงงานหนกัทีส่ดุในโลก ท ัง้หมดนี้

สะทอ้นใหเ้ห็นถงึพระปรชีาสามารถดา้นการทรงงานทีม่อียา่งรอบดา้น แต่

แทจ้รงิแลว้มไิดม้เีพยีงเทา่นี ้พระองคย์งัทรงมพีระอจัฉรยิภาพในดา้นตา่ง 

ๆ อกีหลากหลาย ทีล่ว้นเกดิจากความสนพระราชหฤทยั และทรงมุ่งม ัน่ที่

จะเรยีนรูส้ ิง่ตา่ง ๆ ต ัง้แตค่ร ัง้ยงัทรงพระเยาว ์ซึง่หลายดา้นเป็นพืน้ฐานใน

การน ามาพฒันาประเทศจนเป็นทีป่ระจกัษท์ ัง้ชาวไทยและชาวโลกใน

เวลาตอ่มา 

  

พระอจัฉรยิภาพดา้นดนตร ี 

พระองคท์รงเริม่เรยีนดนตรตัีง้แตยั่งทรงพระเยาว ์ขณะประทับอยู่ทีป่ระเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ทรงเรยีนการเป่าแซกโซโฟน การเขยีนโนต้เพลง การบรรเลงดนตรี

สากลในแบบตา่ง ๆ พระองคท์รงเครือ่งดนตรไีดห้ลายประเภท เชน่ แซกโซโฟน คลา

รเิน็ต ทรัมเป็ต เปียโน และกตีาร ์แตแ่นวเพลงทีท่รงโปรดมากทีส่ดุคอืแนวเพลงแจ๊ส 

โดยทรงหัดเป่าแซกโซโฟนสอดแทรกกับแผ่นเสยีงของนักดนตรแีจ๊สทีม่ชี ือ่เสยีง

ระดับโลกไดเ้ป็นอยา่งด ี

  

นอกจากทรงดนตรไีดเ้ชีย่วชาญแลว้ ยังทรงพระราชนพินธเ์พลงดว้ยพระองคเ์องอกี

หลายเพลง เชน่ แสงเทยีน ทีท่รงพระราชนพินธข์ ึน้ขณะมพีระชนมพรรษาเพยีง ๑๘ 

พรรษา ซึง่นักประพันธเ์พลงหลายทา่นไดใ้หค้วามเห็นวา่พระองคท์า่นทรงพระราช

นพินธเ์พลงไดไ้พเราะและมชีัน้เชงิ 

  

พระอัจฉรยิภาพและพระปรชีาสามารถดา้นดนตรขีองพระองคเ์ป็นทีป่ระจักษ์ในวงการดนตรโีลก จนสถาบันดนตรแีละศลิปะแหง่กรุง

เวยีนนาซึง่เป็นสถาบันดนตรทีีม่ชี ือ่เสยีงเกา่แกข่องโลกไดถ้วายพระเกยีรตใิหด้ ารงต าแหน่งสมาชกิกติตมิศักดิข์องสถาบัน และไม่ไดม้ี

เพยีงดา้นดนตรสีากลเทา่นัน้ ดา้นดนตรไีทยพระองคยั์งทรงสนับสนุนใหม้กีารศกึษาวจัิยบันไดเสยีงของดนตรไีทยและมพีระราชประสงค์

ทีจ่ะอนุรักษ์ดนตรไีทยใหค้งอยู่คูช่าตติลอดไป 

  

พระอจัฉรยิภาพดา้นภาษาและวรรณกรรม 

พระองคท์รงเป็นพระมหากษัตรยินั์กอักษรศาสตร ์ดว้ยทรงเจรญิพระชันษาใน

ตา่งประเทศจงึทรงใชภ้าษาตา่งประเทศไดอ้ยา่งแตกฉาน โดยเฉพาะภาษา

ฝร่ังเศสและภาษาเยอรมัน ตอ่มาทรงเห็นวา่ภาษาอังกฤษก็มคีวามส าคัญในการ

ตดิตอ่สือ่สาร จงึทรงศกึษาภาษาอังกฤษเพิม่เตมิจนเชีย่วชาญ 

  

ดว้ยพระอัจฉรยิภาพดา้นการใชภ้าษาเมือ่ทรงมเีวลาวา่งไดท้รงพระราชนพินธแ์ปล

บทความจากวารสารและหนังสอืภาษาตา่งประเทศหลายเรือ่ง เชน่ นายอนิทรผ์ูปิ้ด

ทองหลังพระ และ ตโิต พระราชนพินธแ์ปลทัง้สองเรือ่งนีน้อกจากจะแสดงใหเ้ห็น

ถงึพระอัจฉรยิภาพในการแปลแลว้ ยังท าใหเ้ราเขา้ใจถงึพระราชประสงคท์ีต่อ้งการ

ใหค้นไทยไดรู้จั้กมหาบรุษุของโลกอกีดว้ย 

  

หนังสอืพระราชนพินธท์ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึพระอัจฉรยิภาพและพระปรชีาสามารถดา้น

วรรณกรรมทีค่นไทยรูจั้กกันเป็นอยา่งด ีคอื พระมหาชนก และ ทองแดง ทัง้สองเรือ่งนีท้รงพระราชนพินธเ์ป็นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเรือ่งพระมหาชนก ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเพยีร สต ิปัญญา และใหค้ตสิอนใจหลายประเด็น 

  

พระอัจฉรยิภาพดา้นภาษาและวรรณกรรมของพระองคท์า่นไดก้ลายเป็นแรงบันดาลใจใหนั้กเขยีนไทยหลายคนยดึเอาเป็นแบบอย่างใน

การสรา้งสรรคผ์ลงานทีม่คีณุคา่แกส่ังคมไทย 

เรือ่ง : พษิณุกรณ ์เต็มปัน ภาพประกอบ : พลอยขวัญ สทุธารมณ์ และ อารัมภพ์ร เอีย่มวฒุ ิ



พระอจัฉรยิภาพดา้นการถา่ยภาพ 

ขณะประทับอยู่ทีส่วติเซอรแ์ลนด ์พระองคท์รงโปรดการถา่ยภาพเป็นอย่าง

มาก ทรงไดรั้บพระราชทานกลอ้งถา่ยภาพตัวแรกจากสมเด็จพระศรนีครนิ

ทราบรมราชชนนเีมือ่มพีระชนมายเุพยีง ๘ พรรษา ในระยะแรกทรง

ถา่ยภาพดว้ยกลอ้งทีไ่ม่มเีครือ่งวัดแสงในตัว จงึค านวณการวัดแสงดว้ย

พระองคเ์องจนสามารถวัดแสงไดอ้ย่างแม่นย า ทรงประดษิฐแ์ผน่กรอง

แสง (ฟิลเตอร)์ ส าหรับถา่ยภาพดว้ยพระองคเ์องและยังทรงเชีย่วชาญใน

การลา้งฟิลม์ อัดขยายภาพขาวด าและภาพสอีกีดว้ย 

  

ภาพถา่ยฝีพระหัตถใ์นระยะแรกทรงฉายภาพบคุคลใกลช้ดิ โดยเฉพาะทรง

ฉายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชนินีาถและพระฉายาลักษณ์

พระราชโอรสและพระราชธดิาไวเ้ป็นจ านวนมาก จนเมือ่ภายหลังทรงมพีระ

ราชกรณยีกจิมากมาย เมือ่เสด็จพระราชด าเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรใน

ทอ้งถิน่ตา่ง ๆ ก็ยังทรงถา่ยภาพดว้ยพระองคเ์อง ดังจะเห็นวา่พระองคจ์ะมี

กลอ้งถา่ยภาพหอ้ยอยู่ทีพ่ระศออยู่ตลอดเวลา ภาพถา่ยฝีพระหัตถเ์หลา่นัน้จงึเป็นภาพทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตรแ์ละเป็นแบบอย่าง

ใหกั้บนักถา่ยภาพทกุคนอย่างหาทีส่ดุมไิด ้

  

 

พระอจัฉรยิภาพดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ี 

“โครงการฝนหลวง” เป็นหนึง่ในนวัตกรรมการท าฝนเทยีมทีพ่ระองคท์รง

คดิคน้ วจัิยและพัฒนาดว้ยพระองคเ์องเป็นเวลากวา่ ๑๒ ปี เพือ่ชว่ยบรรเทา

ปัญหาภัยแลง้ใหกั้บประชาชน จนไดรั้บการจดสทิธบิัตรทัง้ในและ

ตา่งประเทศ 

  

นอกจากนี ้ยังทรงประดษิฐค์ดิคน้และออกแบบเครือ่งมอืบ าบัดน ้าเสยีที่

เรยีกวา่ “กังหันน ้าชัยพัฒนา” โดยใชห้ลักการเตมิออกซเิจนใหกั้บน ้า ดว้ย

ทรงตระหนักถงึปัญหาความเสือ่มโทรมของสภาพแวดลอ้มและปัญหา

มลพษิทางน ้าทีนั่บวันจะทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข ึน้ 

  

ในดา้นพลังงานยังทรงมพีระราชด ารใิหท้ดลองวจัิยการน าน ้ามันปาลม์มา

เป็นเชือ้เพลงิส าหรับเครือ่งยนตด์เีซล จนประสบความส าเร็จ เรยีกวา่ “ไบโอ

ดเีซล” สง่ผลใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนพลังงานในประเทศได ้

  

ในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทรงไดรั้บการทลูเกลา้ฯ ถวายคอมพวิเตอรส์ว่นพระองคเ์ครือ่งแรกเพือ่ทรงใชง้านคอืแมคอนิทอช พลัส 

โดยทรงใชส้รา้งโปรแกรมคอมพวิเตอรด์ว้ยพระองคเ์อง ทรงประดษิฐตั์วอักษรไทยทีม่ลัีกษณะงดงาม เชน่ แบบจติรลดา แบบภพูงิค ์

ทรงใชเ้พือ่บันทกึพระราชกรณียกจิตา่ง ๆ และทรงใชป้ระดษิฐ ์ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ใหกั้บประชาชนชาวไทยตลอดทกุปี 

  

พระอจัฉรยิภาพดา้นกฬีา 

ครัง้ทรงพระเยาวท์รงโปรดเลน่กฬีาสกนี ้า สกหีมิะ วา่ยน ้า เรอืกรรเชยีง 

แบดมนิตัน ยงิปืน ฮอกกีน้ ้าแข็ง ทรงศกึษาขอ้มูลของกฬีาแตล่ะชนดิ

อย่างละเอยีด และทรงฝึกฝนจนปฏบิัตไิดเ้ป็นอย่างด ีนับเป็นแบบอย่าง

ทีด่ขีองนักกฬีา 

  

ในบรรดากฬีาทกุประเภททรงโปรดกฬีาเรอืใบเป็นอยา่งมาก นอกจาก

ทรงเลน่กฬีาเรอืใบแลว้ ยังทรงคดิคน้ ออกแบบและตอ่เรอืดว้ยพระองค์

เองอกีหลายล า ทรงเคยเป็นนักกฬีาเรอืใบทมีชาตโิดยเขา้ร่วมการ

แขง่ขันกฬีาแหลมทองครัง้ที ่๔ ทีป่ระเทศไทย และในการแขง่ขันครัง้

นัน้พระองคท์รงชนะเลศิการแขง่ขัน และทรงไดรั้บการทลูเกลา้ฯ ถวาย

เหรยีญรางวัลเหรยีญทองจากสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนินีาถ

ทา่มกลางความปลืม้ปีตขิองพสกนกิร 
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 พระอจัฉรยิภาพดา้นงานชา่ง   

พระองคท์รงมฝีีพระหัตถท์ีย่อดเยีย่มในดา้นงานชา่งมาตัง้แตยั่งทรงพระเยาว ์ทรงสรา้ง

มอเตอรไ์ฟฟ้าใชเ้อง ทรงประดษิฐข์องเลน่ดว้ยพระองคเ์องทัง้เรอืบนิไมท้ีร่่อนไดจ้รงิ 

และเรอืรบหลวงจ าลองศรอียุธยาทีม่รีายละเอยีดมากมาย 

  

งานชา่งทีท่รงสนพระราชหฤทัยมากทีส่ดุก็คอืการตอ่เรอืใบ ทรงใชค้วามรูพ้ืน้ฐานทัง้

ชา่งไม ้ชา่งโลหะ ชา่งกล คดิคน้ออกแบบและสรา้งเรอืใบดว้ยพระองคเ์อง เรอืใบล า

แรกทีท่รงตอ่เป็นเรอืใบประเภทเอ็นเตอรไ์พรส ์(International Enterprise Class) ชือ่

เรอื “ราชปะแตน”และล าตอ่มาชือ่เรอื “เอจ”ี หลังจากนัน้ก็ทรงตอ่เรอืใบประเภท

โอเค (International OK Class) ตามแบบสากลล าแรกชือ่เรอื “นวฤกษ์”และอกีหลาย

ล าตอ่มาพระราชทานชือ่วา่เรอื “เวคา” สว่นเรอืใบทีท่รงออกแบบใหม้คีวามเหมาะสม

กับคนไทยคอื "เรอืใบมด" เป็นเรอืใบประเภทม็อธ (International Moth Class) ซึง่ทรงออกแบบและตอ่เรอืดว้ยพระองคเ์องและไดจ้ด

ลขิสทิธิเ์ป็นสากล ตอ่มาไดท้รงพัฒนาเรอืแบบนีม้าเรือ่ย ๆ พระราชทานชือ่วา่ "เรอืใบซเูปอรม์ด" และ "เรอืใบไมโครมด" ซึง่ไดรั้บความ

นยิมเป็นอย่างมากในหมูนั่กแลน่เรอืใบทัง้หลาย เรอืใบล าสดุทา้ยทีท่รงตอ่คอื "เรอืใบโมก้" (Moke) ซึง่หลังจากนัน้ก็มไิดท้รงตอ่เรอือกี

เลยเนือ่งจากทรงมพีระราชภารกจิมากมาย 

  

พระอจัฉรยิภาพดา้นการสือ่สาร 

เมือ่ยังทรงพระเยาวท์รงสรา้งเครือ่งรับวทิยรุ่วมกับพระเชษฐา โดยมทีีม่าจาก

การขายสลากในงานโรงเรยีน ซึง่พระองคท์รงไดส้ลากเป็น คอยล ์(Coil) จงึ

ไดท้รงศกึษาและทรงซักถามผูรู้ว้า่จะตอ้งท าอย่างไรเพือ่ใหไ้ดเ้ป็นวทิยุออกมา 

ซึง่ก็ไดรั้บค าแนะน าใหพ้ระองคซ์ือ้แรส่ดี า ซึง่เป็นทีรั่บไฟฟ้าในอากาศทีเ่ป็น

คลืน่วทิยุ โดยพระองคใ์ชพ้ระราชทรัพยส์ว่นพระองคไ์ปซือ้อปุกรณ์วทิยุแลว้

ทรงน ามาประกอบดว้ยพระองคเ์อง จนสามารถรับฟังสถานวีทิยุกระจายเสยีง

บางแหง่ได ้

  

ในปี ๒๔๙๕ พระองคท์รงจัดตัง้สถานวีทิยุ อ.ส. ขึน้ในพระราชวงัดสุติ เพือ่ให ้

พสกนกิรมโีอกาสตดิตอ่กับพระองคไ์ดง้า่ยขึน้ และสถานวีทิยุแหง่นียั้งท า

หนา้ทีเ่ป็นสือ่กลางในการชว่ยเหลอืผูป้ระสบเหตภัุยพบิัตติา่ง ๆ ดว้ย พระองค์

ทรงทดลองรับสง่วทิยุทางไกลระหวา่งกรุงเทพฯ กับหัวหนิและทรงสังเกต

ปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ทีส่ง่ผลตอ่การรับสง่วทิยุ แลว้จงึทรงแกไ้ขปรับปรุงระบบ

รับสง่วทิยุสือ่สารใหส้ามารถใชง้านไดผ้ลดกีวา่เดมิ นอกจากนัน้พระองคยั์งทรง

มพีระราชด ารใิหม้กีารพัฒนาระบบวทิยุสือ่สารอย่างจรงิจัง จะเห็นไดว้า่พระองคจ์ะใชว้ทิยุสือ่สารเป็นเครือ่งมอืตดิพระวรกายตลอดเวลา

ในระหวา่งประกอบพระราชกรณียกจิในทอ้งถิน่ตา่ง ๆ เพราะน่ันจะท าใหพ้ระองคไ์ดรั้บฟังเรือ่งทกุขส์ขุของประชาชนน่ันเอง 

  

พระอจัฉรยิภาพดา้นศลิปะ  

งานจติรกรรมเป็นงานศลิปะแขนงหนึง่ทีพ่ระองคส์นพระราชหฤทัยมาก ทรงฝึกฝนการเขยีนภาพดว้ยพระองคเ์องตัง้แตยั่งทรงพระเยาว์

ขณะประทับอยู่ทีป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทรงศกึษาเทคนคิการวาดภาพจากต าราตา่ง ๆ ทัง้ทีซ่ือ้ดว้ยพระองคเ์องและมผีูน้ ามา

ทลูเกลา้ฯ ถวาย เมือ่ทรงสนพระราชหฤทัยในผลงานของศลิปินผูใ้ดก็จะเสด็จไปทรงเยีย่มศลิปินผูนั้น้ ทรงมพีระราชปฏสิันถารถงึ

ขัน้ตอนวธิกีารท างาน การใชส้ ีการผสมส ีและทรงทอดพระเนตรเทคนคิและ

วธิกีารตา่ง ๆ เพือ่ใหเ้ขา้ใจอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึทรงน าไปฝึกฝนปฏบิัตดิว้ย

พระองคเ์อง ทรงเริม่วาดภาพอย่างจรงิจังหลังจากเสด็จขึน้ครองราชย ์โดย

ภาพวาดฝีพระหัตถใ์นระยะแรกจะเป็นภาพเหมอืน ทรงโปรดทีจ่ะวาดพระ

สาทสิลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ 

และสมเด็จพระเจา้ลกูยาเธอทกุพระองค ์เมือ่ทรงวา่งจากพระราชภารกจิก็จะ

ทรงงานวาดภาพอยูเ่สมอ ภาพวาดฝีพระหัตถข์องพระองคเ์ทา่ทีป่รากฏม ี๓ 

ลักษณะใหญ ่ๆ คอื ภาพแบบเหมอืนจรงิ (Realistic) คตนิยิมแบบลัทธเิอ็กซ์

เพรสชั่นนสิต ์(Expressionism) และในชว่งหลัง ๆ จะทรงวาดภาพแบบ

นามธรรม (Abstractionism) 

 

 

เรือ่ง : พษิณุกรณ ์เต็มปัน ภาพประกอบ : พลอยขวัญ สทุธารมณ์ และ อารัมภพ์ร เอีย่มวฒุ ิ



  

 พระอจัฉรยิภาพดา้นการเกษตรและชลประทาน 

สมเด็จพระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟ้ากัลยาณวิัฒนา ทรงเลา่ไวใ้น

หนังสอืเรือ่ง เจา้นายเล็ก ๆ-ยุวกษัตรยิ ์วา่พระองคท์รงสนพระ

ราชหฤทัยในการกัน้น ้าสรา้งเขือ่นมาตัง้แตยั่งทรงพระเยาว ์

โดยไม่ใชเ่ป็นเพยีงการเลน่แตเ่ป็นการเรยีนรูอ้กีดว้ย พระองค์

ทรงมแีนวพระราชด ารใิหม่ ๆ ในการแกไ้ขปัญหาแหลง่น ้า ดนิ 

ป่าไม ้และทรงพระราชทานแนวพระราชด ารนัิน้เพือ่ใหน้ าไป

ปฏบิัต ิแนวทางการจัดการทีด่นิและน ้าเพือ่การเกษตรทีย่ั่งยนื 

“ทฤษฎใีหม่” ก็เกดิขึน้ไดด้ว้ยพระอัจฉรยิภาพของพระองค ์

เป็นแนวทางในการจัดสรรพืน้ทีท่ ากนิใหม้คีวามเหมาะสม ทรง

ศกึษาและวจัิยเชงิปฏบิัตเิกีย่วกับทฤษฎใีหม่มาเป็นเวลานาน

ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๓๒ ในพืน้ทีส่ว่นพระองคจ์นไดผ้ลดแีลว้จงึ

พระราชทานทฤษฎใีหม่นีไ้ปใชอ้ย่างกวา้งขวาง 

  

นอกจากนีแ้ลว้พระองคยั์งทรงพระราชทาน “หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ซึง่เป็นแนวทางการด ารงชวีติใหอ้ยู่ไดอ้ยา่งม่ันคง พึง่พา

ตัวเองได ้แมว้า่สถานการณข์องโลกจะเปลีย่นแปลงไปเชน่ไร แนวพระราชด ารนิียั้งถกูน าไปประยุกตใ์ชใ้นอกีหลายประเทศ ดว้ยเห็นวา่

สามารถน าไปปฏบิัตไิดจ้รงิ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงนีไ้ดรั้บการเชดิชอูยา่งสงูจากองคก์ารสหประชาชาต ิวา่เป็นปรัชญาทีม่ปีระโยชน์

ตอ่ประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนใหป้ระเทศสมาชกิยดึเป็นแนวทางสูก่ารพัฒนาแบบย่ังยนื 
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1. โครงการแกลง้ดนิ  
  
แกลง้ดนิ เป็นแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภมูพิลอดลุยเดช  เพือ่แกไ้ขปัญหาดนิเปรีย้ว จะท าดว้ยการ
ขังน ้าไวใ้นพืน้ที ่จนกระทัง่เกดิปฏกิริยิาทางเคมจีนท าใหด้นิเปรีย้ว
จัด เมือ่ถงึทีส่ดุแลว้ จะมกีารระบายน ้าออกแลว้ปรับสภาพดนิดว้ย
ปนูขาว จนกระท่ังสามารถใชด้นิในการเพาะปลกูได ้ 

 พระราชกรณียกจิส าคญั ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  ผูท้รงเป็นเลศิทางดา้นการเกษตร การศกึษา 
ศาสนา ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ และอืน่ ๆ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตรยิท์ีเ่ป่ียมดว้ย   พระอัจฉรยิภาพและความสามารถ 
พระองคท์รงอทุศิพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกจิ ตลอด 70 ปีทีท่รงครองราชสมบัต ิซึง่พระราชกรณียกจิทีโ่ดดเดน่ของ
พระองค ์มดีงัตอ่ไปนี้  

2. โครงการปลกูหญา้แฝก  
  
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ไดท้รงศกึษาเรือ่งการใชห้ญา้แฝกในการอนุรักษ์ดนิและน ้าจากเอกสารของ
ธนาคารโลก ที ่Mr.Richard Grimshaw ไดท้ลูเกลา้ฯ ถวาย และพระองคไ์ดพ้ระราชทานพระราชด ารเิกีย่วกับหญา้แฝก โดยใหท้รง
ทดลองปลกูหญา้แฝกเพือ่ป้องกันการพังทลายของดนิ จนปัจจบัุนมหีน่วยงานกวา่ 50 หน่วยงาน ด าเนนิงานสนองพระราชด ารกิาร
พัฒนาและรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝก สง่ผลใหก้ารด าเนนิงานกา้วหนา้มากขึน้ตามล าดับ  

3. โครงการหน่วยแพทยพ์ระราชทาน 
 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช พระราชทานโครงการแพทยห์ลวงพระราชทาน เมือ่ปี พ.ศ. 2510 โดยที่
มกีารจัดเจา้หนา้ทีแ่พทย ์พยาบาล เครือ่งมอืเครือ่งใช ้เพือ่ตรวจรักษาราษฎรในถิน่ทรุกันดารโดยไมค่ดิมลูคา่ และอบรมหมอหมูบ่า้น
เพือ่แกไ้ขปัญหาสขุภาพของประชาชน   



4. โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
 
โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน   ไดจั้ดท าข ึน้ตามพระราชประสงคใ์น
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชโดยจัดขึน้เป็นรูปเลม่ และ
บางสว่นไดเ้ผยแพร่ออนไลน์ ซึง่รวบรวมเนือ้หาจากหลายสาขาวชิา โดยทีฉ่บับ
ปกตมิทีัง้หมด 37 เลม่ และฉบับเสรมิการเรยีนรูม้ทีัง้หมด 20 เลม่  

5. ทนุมลูนธิอิานันทมหดิล  
   
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้
โปรดกระหมอ่มพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองคจั์ดตัง้มลูนธิอิานันท
มหดิล ในปี พ.ศ. 2502 เพือ่ใหน้สิติ นักศกึษาทีม่ผีลการเรยีนดเีดน่ ไดม้ี
โอกาสไปศกึษาหาความรูช้ัน้สงูในตา่งประเทศ และน าองคค์วามรูท้ีไ่ดม้าชว่ย
พัฒนาประเทศตอ่ไป  

6. แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง : เกษตรทฤษฎใีหม ่ 
     
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ไดพ้ระราชทานแนวพระราชด ารเิรือ่งเกษตรทฤษฎใีหม ่โดยเป็นตัวอยา่งการใช ้
หลักเศรษฐกจิพอเพยีงในขัน้ตน้ โดยการท าเกษตรทฤษฎใีหมน่ี้ แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ ไดแ้ก ่ขัน้ตน้ คอื การแบง่พืน้ทีอ่อกเป็น 4 สว่น 
ตามอัตรา 30-30-30-10 เพือ่ขดุเป็นสระกักเก็บน ้า 30% ปลกูขา้วในฤดฝูน 30% ปลกูไมผ้ล ไมย้นืตน้ พชืผักสมนุไพร 30% และ
เป็นทีอ่ยูอ่าศัยอกี 10% 
 
           
จากนัน้จงึเป็นเกษตรทฤษฎใีหมข่ัน้ทีส่อง คอืการใหเ้กษตรกรรวมกันในรูปแบบของกลุม่ สหกรณ์ เพือ่ด าเนนิการในดา้นการผลติ 
การตลาด ความเป็นอยู ่สวัสดกิาร การศกึษา จากนัน้จงึเป็นเกษตรทฤษฎใีหมข่ัน้ทีส่าม คอืการตดิตอ่ประสานงาน จัดหาแหลง่
เงนิทนุ เพือ่ใชล้งทนุพัฒนาคณุภาพชวีติตอ่ไป  

7. บทพระราชนพินธเ์รือ่ง พระมหาชนก  
  พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ไดพ้ระราชทานบทพระราชนพินธเ์รือ่ง พระมหาชนก ซึง่มกีารดัดแปลง
เล็กนอ้ยจากพระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนกิายชาดก เลม่ที ่ 4 ภาคที ่ 2 เพือ่ใหเ้ขา้กับยคุสมัย และพระองคท์รงแปลเสร็จส ิน้ในปี พ.ศ. 
2531 จากนัน้พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วภมูพิลอดลุยเดช รัชกาลที ่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มใหจั้ดพมิพใ์นปี
กาญจนาภเิษก ทรงครองสริริาชสมบัตคิรบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 ซึง่มเีนือ้หาอันทรงคณุคา่และมกีารพมิพเ์ป็นฉบับการต์นูอกีดว้ย  
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8. โครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา  
  
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ไดพ้ระราชทานพระราชทรัพยส์ว่น
พระองคส์รา้งโครงการอันหลากหลายในโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา ซึง่แบง่
ออกเป็น 2 ประเภทคอื โครงการแบบไมใ่ชธุ่รกจิ เพือ่พัฒนาประสทิธภิาพการผลติทาง
การเกษตร และโครงการกึง่ธุรกจิ อาท ิโรงโคนมสวนจติรลดา, โรงนมผงสวนดสุติ, น ้าผึง้
สวนจติรลดา เป็นตน้  

9. โครงการฝนหลวง  
  พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงมพีระราชด าริ
สว่นพระองคใ์นเรือ่งการจัดท าฝนหลวง เพือ่บรรเทาปัญหาขาดแคลนน ้าใน
การเกษตร โดยมกีารคน้ควา้ทดลองปฏบัิตกิารฝนหลวงขึน้ ซึง่จะใชส้ารเคมี
โปรยในทอ้งฟ้า จนกระทัง่ไอน ้าอ ิม่ตัวและกลั่นตัวออกมากลายเป็นเม็ดฝน  

10. กงัหันน ้าชยัพัฒนา  
    พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ไดม้พีระราชด ารใิหม้ลูนธิชิยัพัฒนาด าเนนิการวจัิย และพัฒนากงัหัน
น ้าชยัพัฒนาขึน้ เพือ่บ าบัดน ้าเสยีดว้ยวธิกีารเตมิอากาศ ท าใหน้ ้าเสยีกลายเป็นน ้าด ี และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการอปุโภคบรโิภค
ของประชาชน น ้าเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม และเพิม่ออกซเิจนใหบ้อ่เพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทางการเกษตร  


