
	 หนังสือซ่ึงลงท้ายด้วยคำาว่า	“ฉายาลักษณ์”	ซ่ึงผู้เขียน	คือ	เอนก	นาวิกมูล	กับ	ธงชัย	ลิขิตพรสวรรค์	ช่วยกัน	

จัดทำา	พิมพ์ออกมาแล้วทั้งสิ้น	๔	เล่ม	คือ		

คำ�นำ�

	 ๑.	 ปีติฉายาลักษณ์ จัดพิมพ์โดย	 บริษัท	

เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	จัดพิมพ์เมื่อ

เดือนพฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ข้างในประมวล							

พระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

พระฉายาลักษณ์ในสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ	์		พระบรม

ราชนีินาถ	และพระบรมวงศานวุงศ์	ทีพ่สกนกิรชาวไทย

ดูด้วยความปีติและอิ่มเอมใจจำานวนมาก	 ฉบับปกแข็ง

หนา	๒๑๖	หน้า	มีภาพมากกว่าฉบับปกอ่อน	ซึ่งหนา	

๑๖๒	หน้า			

	 ๒.	 สริฉิายาลกัษณ ์จดัพมิพโ์ดย	บริษทั	เนชัน่	

มัลติมีเดีย	 กรุ๊ป	 จำากัด	 (มหาชน)	 จัดพิมพ์เมื่อเดือน

สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒	หนา	๕๒	หน้า	ข้างในประมวล

พระฉายาลักษณ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชินีนาถ	 จากนิตยสารต่างๆ	 เน่ืองในโอกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา	ในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒



	 ๓.	 นพฉายาลักษณ์ จัดพิมพ์โดย	บริษัท	เนช่ัน	

มัลติมีเดีย	 กรุ๊ป	 จำากัด	 (มหาชน)	 จัดพิมพ์เมื่อเดือน

ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒	หนา	๕๒	หน้า	ข้างในประมวล

พระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง	 ๙	 รัชกาล	 จากปก

นิตยสารและหนังสือยุคคลาสสิก	

 ๔.	 ขัตติยฉายาลักษณ์ จัดพิมพ์โดย	 บริษัท	

เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	จัดพิมพ์เมื่อ

เดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 หนา	 ๕๒	 หน้า	 ข้างใน

ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ	 จากปกนิตยสารและสิ่งพิมพ์ยุค	

๒๔๙๐-๒๕๑๐



	 เวลาผ่านไปหลายป	ีหนังสือดังเอ่ยนามทั้ง	๔	เล่มกลายเป็นหนังสือหายาก	ไม่มีเหลืออยู่ในท้องตลาด	ใน

ขณะทีผู่เ้ขียนและคณุธงชัยยงัคงพยายามรวบรวมพระบรมฉายาลกัษณด์ีๆ 	ไว้ตลอด	จนเม่ือไมน่านมานี	้คณุธงชยั

ได้ปรึกษากับคุณวรพันธ์	โลกิตสถาพร	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทสถาพรบุ๊คส์	จำากัด	และพิมพ์คำาสำานักพิมพ์	เห็นว่า	

หากได้ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง	จะทำาให้รูปที่สะสมไว้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	

	 เม่ือคณุวรพนัธเ์หน็ชอบและเตม็ใจอยา่งยิง่ทีจ่ะจดัพมิพเ์พือ่เปน็สริิมงคลแกส่ำานกัพมิพแ์ลว้	จงึไดเ้ร่ิมลงมอื

ทำางาน	โดยนำาต้นทุนคือสิ่งพิมพ์เดิมที่เคยใช้ใน	ปีติฉายาลักษณ์ มาบวกกับภาพที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์	 ให้คุณพิชญ์	

เยาว์ภิรมย์	 ช่างภาพมืออาชีพช่วยก๊อบปี้ภาพ	 ให้คุณชัยจักร	 ทวยุทธานนท์	 ช่วยจัดทำาคำาบรรยายร่วมกับ											

คุณธงชัย	ลิขิตพรสวรรค	์แล้วปรับการจัดรูปเล่มและตั้งชื่อหนังสือใหม่เป็น	ปรีดิฉายาลักษณ์

	 คำาวา่	“ปรดิี”	นัน้	แปลว่า	ความอิม่ใจ	ปลืม้ใจ	ยนิด	ีทำานองเดยีวกบั	“ปรด์ิี”	และ	“ปรดี”ี	ซึง่ภาษาสนัสกฤต

ใช้ว่า	“ปรีติ”	และภาษาบาลีใช้ว่า	“ปีติ”	ต้องขอขอบคุณ	อาจารย์วรรณา	นาวิกมูล	ที่ช่วยเสนอคำานี้	และผู้เขียน

ทั้งสองเห็นพ้องว่างดงามและเรียกง่าย	เช่นเดียวกับชื่อ	ปีติฉายาลักษณ์

	 ในการจัดรูปเล่ม	 ผู้เขียนวางนโยบายให้ฝ่ายศิลปกรรมขยายภาพสำาคัญๆ	 ให้ได้ดูเต็มตาให้มากที่สุด	 จัด	

รูปเล่มให้สะอาดตา	เลือกแบบอักษรที่อ่านง่าย	มีพระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เพื่อเป็นความรู้

พื้นฐานเช่นที่เคยทำา	กำาหนดให้หนังสือได้ออกในคราวเฉลิมพระชนมพรรษา	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ขอขอบคุณและขอแสดงความระลึกถึงคุณพงษ์ศักดิ์	ศรีสด	อดีตบรรณาธิการหนังสือ	เนชั่นสุดสัปดาห์ ที่

เคยร่วมคิดจัดพิมพ์หนังสือชุดฉายาลักษณ์	๔	เล่มแรก	ขอบคุณบ้านพิพิธภัณฑ์,	คุณปรียา	สุวัตถี,	คุณนิรัติ	หมานหมัด,	

คุณชัยจักร	ทวยุทธานนท์	และทุกท่านที่เคยเอื้อเฟื้อให้ใช้ภาพสมทบ	หวังว่าหนังสือ	ปรีดิฉายาลักษณ์ จะเป็น	

สิง่พิมพ์อันเปน็มงคลทีป่วงชนชาวไทยจะไดม้ไีวเ้ปน็ศรีแกค่รอบครัว	และหอ้งสมดุทกุแหง่ทัว่ประเทศไทยควรมไีว้

เป็นหลักฐานสำาคัญ

เอนก นาวิกมูล

ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

วันจันทร์ที่	๒	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๘



 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	เสดจ็พระราชสมภพ	ณ	โรงพยาบาลเมาต	์ออเบริน์	

(Mount	 Auburn)	 เมืองเคมบริดจ์	 (Cambridge)	 รัฐแมสซาชูเซตส์	 (Massachusetts)	 ประเทศสหรัฐอเมริกา						

เมื่อวันจันทร์	เดือนอ้าย	ขึ้น	๑๒	คำ่า	ปีเถาะ	นพศก	จุลศักราช	๑๒๘๙	ตรงกับวันจันทร์ที่	๕	ธันวาคม	พุทธศักราช	

๒๔๗๐	

	 พระองค์มีพระนามเดิมว่า	พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช	เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็ก	

ในสมเด็จพระราชบิดา	 เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช	 กรมหลวงสงขลานครินทร์	 (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ								

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 กับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี)	 และสมเด็จ	

พระราชชนนีศรีสังวาลย์	 ซ่ึงภายหลังท้ังสองพระองค์ได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น	 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	

อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

	 ทรงมีสมเด็จพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชคือ	สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ	เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่	 ๖	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๔๖๖	ณ	กรุงลอนดอน	

ประเทศอังกฤษ	 กับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่	 ๒๐	

กันยายน	พุทธศักราช	๒๔๖๘	ณ	เมืองไฮเดลเบิร์ก	ประเทศเยอรมนี

	 เมือ่พทุธศักราช	๒๔๗๑	ได้โดยเสดจ็สมเดจ็พระบรมราชชนก	ซึง่ทรงสำาเร็จการศกึษาปริญญาแพทยศาสตร

บัณฑิต	เกียรตินิยม	จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	สหรัฐอเมริกา	กลับประเทศไทย	ประทับ	ณ	วังสระปทุม	ต่อมาใน

วันที่	๒๔	กันยายน	พุทธศักราช	๒๔๗๒	สมเด็จพระบรมราชชนกสวรรคต	ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุได้ไม่ถึง	๒	พรรษา

	 เมื่อมีพระชนมายุได้	๕	พรรษา	ได้ทรงเข้ารับการศึกษาชั้นต้น	ณ	โรงเรียนมาแตร์เดอ	ีกรุงเทพฯ	จนถึง

พุทธศักราช	 ๒๔๗๖	 จึงเสด็จพระราชดำาเนินไปประทับ	 ณ	 เมืองโลซานน์	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 พร้อมด้วย	

พระบรมราชชนนี	 สมเด็จพระเชษฐภคินี	 และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช	 เพื่อทรงศึกษาต่อในช้ันประถมศึกษา			

ณ	 โรงเรียน	 Merriment	 ทรงศึกษาวิชาภาษาฝร่ังเศส	 ภาษาเยอรมัน	 และภาษาอังกฤษ	 จากนั้นทรงเข้าศึกษา					

ชั้นมัธยมศึกษา	ณ	 โรงเรียน	 Ecole	 Nouvelle	 de	 la	 Suisse	 Romande	 Chailly	 sur	 Lausanne	 เมื่อทรงรับ

ประกาศนยีบตัร	Bachelier	es	Lettres	จาก	Gymnase	Classique	Cantonal	แห่งเมอืงโลซานนแ์ลว้	ทรงเขา้ศกึษา

ในมหาวิทยาลัยโลซานน	์โดยทรงเลือกศึกษาในแขนงวิชาวิทยาศาสตร์

พระร�ชประวัติ
พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช
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	 ในพุทธศักราช	 ๒๔๗๗	 พระวรวงศ์ เธอ						

พระองค์เจา้อานนัทมหดิล	เสดจ็ขึน้ครองราชยเ์ปน็พระ

มหากษัตริย์รัชกาลที่	 ๘	 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์			

พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช	จึงทรงได้

รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 

เจ้าฟา้ภูมิพลอดลุยเดช	เมือ่พทุธศกัราช	๒๔๗๘	และ

ได้โดยเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล		

นิวัตประเทศไทยเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช	 ๒๔๘๑	

โดยประทับ	ณ	พระตำาหนกัจติรลดาร โหฐาน	พระราชวงั

ดสุติ	เปน็การช่ัวคราว	แล้วเสดจ็พระราชดำาเนนิกลบัไป

ประเทศสวิตเซอร์แลนด	์จนถึงพุทธศักราช	๒๔๘๘	จึง

โดยเสดจ็พรอ้มสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิล	นวัิต

ประเทศไทยเป็นครั้งที่สอง	ครั้งนี้ประทับ	ณ	พระที่นั่ง

บรมพิมาน	ในพระบรมมหาราชวัง

	 ในวนัที	่๙	มถินุายน	พทุธศกัราช	๒๔๘๙	สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวอานนัทมหดิลเสดจ็สวรรคตโดยกะทนัหนั	

ณ	พระที่นั่งบรมพิมาน	ในพระบรมมหาราชวัง	สมเด็จ

พระเจ้าน้องยาเธอ	เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช	จึงเสด็จขึ้น

ครองราชสมบตัสิบืราชสนัตตวิงศใ์นวนัเดยีวกนันัน้	แต่

เนื่องจากยังมีพระราชกิจด้านการศึกษา	 จึงต้องทรง

อำาลาประชาชนชาวไทยเสดจ็พระราชดำาเนนิกลบัไปยงั

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่ง	 ในเดือนสิงหาคม	

พทุธศกัราช	๒๔๘๙	เพือ่ทรงศึกษาตอ่	ณ	มหาวทิยาลยั

แห่งเดิม	ในคร้ังนีท้รงเลือกศกึษาวิชากฎหมายและวชิา

รัฐศาสตร์	แทนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ทรงศึกษาอยู่เดิม

	 ระหว่างที่ประทับศึกษาอยู่ในต่างประเทศนั้น	

ทรงพบหม่อมราชวงศส์ริกิติิ	์กติิยากร	ธดิาในหมอ่มเจา้

นักขัตรมงคล	กิติยากร	กับหม่อมหลวงบัว	(สนิทวงศ์)	

กิติยากร	 (ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี

พระบรมราชโองการ  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สถาปนาพระอสิรยิยศหมอ่มเจา้นกัขตัรมงคล	กติยิากร	

ขึ้นเป็น	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้านักขัตรมงคล	เมื่อ

พุทธศักราช	 ๒๔๙๓	 และขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรม		

มีพระนามวา่	พระวรวงศเ์ธอ	กรมหมืน่จนัทบรุสีรุนาถ)	

เม่ือพุทธศักราช	 ๒๔๙๒	ณ	 เมืองโลซานน์	 ประเทศ						

สวิตเซอร์แลนด์
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 ในพุทธศักราช	๒๔๙๓	เสด็จนิวัตประเทศไทย	

ประทับ	 ณ	 พระที่นั่งอัมพรสถาน	 พระราชวังดุสิต					

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการ		

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 พระบาท-

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	 ในเดือน

มีนาคม	พุทธศักราช	๒๔๙๓	

	 ต่อมาในวันที่	 ๒๘	 เมษายน	 ปีเดียวกัน	 ทรง		

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการ									

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์				

กิติยากร	 ณ	 พระตำาหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิรา					

บรมราชเทว	ี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	ณ	 วังสระปทุม	

ซึ่งในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนี้	 มีพระบรม

ราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหม่อม	

ราชวงศ์สิริกิติ์	 กิติยากร	 ขึ้นเป็น	 สมเด็จพระราชินี     

สิริกิติ์
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	 วันที	่๕	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๔๙๓	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีขึ้น	ณ	พระที่นั่งไพศาลทักษิณ	 ในพระบรมมหาราชวัง	 เฉลิม

พระบรมนามาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      

มหิตลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร	พรอ้มทัง้พระราชทานพระปฐม

บรมราชโองการว่า	 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม	 และในโอกาสนี้	

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีสิริกิต์ิข้ึนเป็น	สมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินี

	 หลังจากเสร็จการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว	 ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงรักษาสุขภาพ	ณ	 เมือง		

โลซานน์	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ตามที่คณะแพทย์ได้ถวายคำาแนะนำา	 และระหว่างประทับอยู่ที่เมืองโลซานน์	

สมเด็จพระนางเจา้สริกิติิ	์พระบรมราชนีิ	มพีระราชธดิาพระองคแ์รกคอื	สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้อบุลรตัน-

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งประสูติ	 ณ	 โรงพยาบาลมองซัวซี	 เมืองโลซานน์	 เม่ือวันที่	 ๕	 เมษายน	

พุทธศักราช	 ๒๔๙๔	 และเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์แรกเจริญพระชันษาได้	 ๗	 เดือน	 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จนิวัตประเทศไทย	ประทับ	ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต	เนื่องจากทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มใหป้รบัปรงุพระตำาหนกัจติรลดาร  โหฐาน	สำาหรับเปน็ทีป่ระทบัแทนการทีร่ฐับาลจะสรา้ง

พระตำาหนักขึ้นใหม่	และที่พระที่นั่งอัมพรสถานนี้เอง	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชิน	ีมีพระราชโอรสและ

พระราชธิดาอีกสามพระองค์คือ

 สมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟา้วชิราลงกรณ	ประสตูเิม่ือวนัจนัทร์ที	่๒๘	กรกฎาคม	พทุธศกัราช	๒๔๙๕	

ในพุทธศักราช	๒๕๑๕	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็น	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช      

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
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 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพ-

รัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ประสูติเมื่อวันเสาร์

ท่ี	 ๒	 เมษายน	 พุทธศักราช	 ๒๔๙๘	 ในพุทธศักราช	

๒๕๒๐	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

สถาปนาขึ้นเป็น	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา      

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

 สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยั-

ลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่						

๔	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๐๐

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวช	

เมื่อวันที่	๒๒	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๔๙๙	ณ	พระ-

อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	ในพระบรมมหาราชวัง	

และประทับจำาพรรษา	 ณ	 พระตำาหนักปั้นหยา	 วัด				

บวรนิเวศวิหาร	มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินี	

เป็นผู้สำาเร็จราชการ	 ทรงปฏิบัติราชการแผ่นดินแทน

พระองค์ตลอดเวลา	๑๕	วัน	ที่ทรงพระผนวช

9  9
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	 จากการทีส่มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์	พระบรมราชนิี	ทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิในตำาแหนง่ผูส้ำาเร็จราชการ

แทนพระองค์ได้อย่างเรียบร้อย	 เป็นที่พอพระราชหฤทัย	 จึงมีพระบรมราชโองการ  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

สถาปนาขึ้นเป็น	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	ในปีเดียวกันนั้นเอง	และในวันที่	๓๑	ตุลาคม	

พุทธศักราช	๒๕๐๐	หลังจากทรงประกอบพธิเีฉลมิพระตำาหนกัจติรลดาร โหฐาน	ซึง่ไดต้อ่เตมิขึน้ใหมแ่ลว้	ทรงยา้ย

ทีป่ระทบัจากพระทีน่ัง่อมัพรสถาน	พระราชวงัดุสติ	กลบัไปประทบัทีพ่ระตำาหนกัจติรลดาร โหฐาน	พระราชวงัดสุติ	

จนถึงปัจจุบัน

	 ตลอดระยะเวลาแห่งรัชสมัยนับได	้๖๙	ป	ีในพุทธศักราช	๒๕๕๘	นี้	เหล่าปวงประชาราษฎร์มีโอกาสร่วม

ปีติยินดีเฉลิมฉลองในมหามงคลแห่งพระราชพิธีเนื่องในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ที่เป็นวาระพิเศษหลายต่อ

หลายครั้ง	โดยลำาดับเวลาดังนี้

	 พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส		วันที	่	๒๘	เมษายน		 พุทธศักราช		๒๔๙๓

	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก		 วันที	่๕	 	พฤษภาคม		พุทธศักราช		๒๔๙๓

	 พระราชพิธีทรงพระผนวช		 วันที	่๒๒	ตุลาคม		 พุทธศักราช		๒๔๙๙

	 พระราชพธิมีหามงคลเนือ่งในโอกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเฉลมิพระชนมพรรษาครบ	๓	รอบพระ

นักษัตร	วันที	่๕	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๐๖

 พระราชพิธีรัชดาภิเษก	วันท่ี	๙	มิถุนายน	พุทธศักราช	๒๕๑๔	เน่ืองในมหามงคลสมัยเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ	

บรรจบครบ	๒๕	ปี

	 พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	๕๐	พรรษา	และพระราชพิธีเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติได้หมื่นวันเศษ	

เมือ่วนัที	่๕	ธนัวาคม	พทุธศักราช	๒๕๒๐	(วันทีท่รงครองราชยค์รบหม่ืนวนั	ตรงกบัวนัที	่๒๐	กนัยายน	พทุธศกัราช	

๒๕๒๐	แต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดร่วมกันในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา)

	 พระราชพธิสีมโภชกรงุรตันโกสนิทร	์๒๐๐	ป	ีพทุธศกัราช	๒๕๒๕	ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม	

กำาหนดการพระราชพิธีตั้งแต่วันที	่๔-๒๑	เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๒๕

	 พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลพระชนมพรรษาเสนอสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช	 พระบาทสมเด็จ				

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	วันที่	๗	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๒๘

	 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๕	รอบ	วันที	่๕	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๓๐	

	 พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก	วันท่ี	๒	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๓๑	เน่ืองในมหามงคลทรงดำารงสิริราชสมบัติ	

เปน็เวลานานถงึ	๔๒	ป	ี๒๒	วนั	เทยีบเทา่กบัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	และเปน็ระยะเวลายนืยาว

นานที่สุดกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เท่าที่ปรากฏในพงศาวดารชาติไทย

	 พระราชพิธีกาญจนาภิเษก	 วันที่	 ๙	 มิถุนายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๓๙	 เป็นพระราชพิธีในมหามงคลฉลอง					

สิริราชสมบัติครบ	๕๐	ปี

	 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๖	รอบ	วันที	่๕	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๔๒

	 พระราชพิธีมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	วันที	่๙	มิถุนายน	พุทธศักราช	๒๕๔๙

	 ต้ังแต่วันท่ี	๕	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๔๙	จนถึงปลายปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	ถือเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลอง	

เฉลิมพระเกียรติ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เน่ืองใน	 ‘พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา	 ๘๐	 พรรษา	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๐’	 และ	 ‘งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา	๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐’
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๒๔๘๙ / 1 9 4 6

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

ภาพจากปกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์	ไทย-ไท 

ปีที	่๙	ฉบับที่	๑๘	

วันพุธที่	๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๙	

ถ่ายภาพโดย	อาณัติ	บุนนาค

พระบรมสาทิสลักษณ	์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

วาดภาพโดย	‘เทอดเกียรติ์’	

ภาพจากปกหนังสือ	จอมกษัตริย์ ภูมิพลฯ ของคนไทย 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

เสด็จพระราชดำาเนิน

ในพระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ	

ณ	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห	์เอกชน 

ปีที่	๓	ฉบับที่	๓๖	

วันเสาร์ที่	๑๗	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๙	

ถ่ายภาพโดย	ร.	บุนนาค

คำาบรรยายภาพหน้า ๑๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

ทรงประกอบพระราชพิธีรับราชสมบัติ	

เมื่อวันที่	๑๑	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๙	

ภาพจากปกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์	ไทย-ไท

ปีที่	๙	ฉบับที่	๘	

วันพุธที่	๒๕	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๘๙

คำาบรรยายภาพหน้า ๑๓

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

ทรงฉลองพระองค์ชุดปกติขาว

ภาพจากปกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์	ไทย-ไท 

ปีที่	๙	ฉบับที่	๑	

วันพุธที่	๗	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๙

ปรีดิฉายาลักษณ์12  12



เอนก นาวิกมูล / ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ 13  13

๒๔๘๙ / 1 9 4 6

เอนก นาวิกมูล / ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ 13  13



ปรีดิฉายาลักษณ์14  14

คำาบรรยายภาพหน้า ๑๕

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ทรงสายสร้อยตรามหาจักรีและดาราจักรี	

ประดับเหรียญรัตนาภรณ์	รัชกาลที่	๘	ชั้นที่	๑	

วาดภาพโดย	‘เฉลิมวุุฒิ’	หรือ	เฉลิม	วุฒิโฆสิต	ภาพตัดเก็บ	ไม่ทราบที่มา

๒๔๘๙ / 1 9 4 6

ปรีดิฉายาลักษณ์14  14

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

ขณะดำารงพระอิสริยยศเป็นพระอนุชาธิราชในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	

ทรงฉายเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๙



เอนก นาวิกมูล / ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ 15  15

๒๔๘๙ / 1 9 4 6

เอนก นาวิกมูล / ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ 15  15



ปรีดิฉายาลักษณ์16  16

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์	ไทยสัปดาห์ ฉบับที่	๑๖	วันที่	๖	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๐

๒๔๙๐ / 1 9 4 7

ปรีดิฉายาลักษณ์16  16



เอนก นาวิกมูล / ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ 17  17

คำาบรรยายภาพหน้า ๑๘

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

ขณะกำาลังทรงพระสำาราญกับ	ม.ร.ว.	สิริกิติ	์กิติยากร	

พระคู่หมั้น	ณ	ตำาหนักวิลลาวัฒนา	

ในเมืองโลซานน์	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ภาพจากปกนิตยสารรายเดือน	ภาพข่าวสยามนิกร 

ปีที่	๓	ฉบับที่	๓๒	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ทอดพระเนตร	

ม.ร.ว.	สิริกิติ	์กิติยากร	พระคู่หมั้น	เล่นเปียโน

ภาพจากปกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์	ข่าวบ้านการเมือง 

ปีที่	๑	ฉบับที่	๔๑	วันเสาร์ที่	๒๙	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๒

ม.ร.ว.	สิริกิติ์	กิติยากร	พระคู่หมั้น	

ขณะกำาลังเล่นสกีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ภาพจากปกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์	ข่าวบ้านการเมือง 

ปีที่	๑	ฉบับที่	๓๗	วันเสาร์ที่	๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

จากนิตยสารรายสัปดาห	์ไทยใหม่วันจันทร์ 

ฉบับวันที่	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๒

๒๔๙๐ / 1 9 4 7

เอนก นาวิกมูล / ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ 17  17



ปรีดิฉายาลักษณ์18  18 ปรีดิฉายาลักษณ์18  18

๒๔๙๒ / 1 9 4 9



เอนก นาวิกมูล / ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ 19  19

๒๔๙๓ / 1 9 5 0

เอนก นาวิกมูล / ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ 19  19



ปรีดิฉายาลักษณ์20  20

๒๔๙๓ / 1 9 5 0

คำาบรรยายภาพหน้า ๑๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	และ	ม.ร.ว.	สิริกิติ	์กิติยากร	พระคู่หมั้น	

บนเรือรบหลวงศรีอยุธยา	ในการเสด็จนิวัตจากสิงคโปร์สู่กรุงเทพมหานคร	

ภาพจากปกนิตยสาร	เดลิเมล์ วันจันทร์ ฉบับที	่๑๘	วันที่	๑๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๓	

ภาพถ่ายโดย	ดารา	บุนนาค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

และ	ม.ร.ว.	สิริกิติ	์กิติยากร	พระคู่หมั้น	

บนเรือรบหลวงศรีอยุธยา	

ในการเสด็จนิวัตจากสิงคโปร์สู่กรุงเทพมหานคร

ภาพจากปกนิตยสารรายปักษ	์ภาพข่าวสยามนิกร 

ปักษ์แรก	เดือนเมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

และ	ม.ร.ว.	สิริกิติ์	กิติยากร

ระหว่างเสด็จนิวัตประเทศไทย

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห	์รวมไทย 

ปีที	่๑	ฉบับที	่๒	

ประจำาวันอาทิตย์ที	่๙	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๓

ปรีดิฉายาลักษณ์20  20

คำาบรรยายภาพหน้า ๒๑

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ภาพจากปกหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวพาณิชย์ ปีที่	๑	ฉบับที่	๒๐	ประจำาวันศุกร์ที่	๒๔	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓	

ลงข่าวการเสด็จนิวัตประเทศไทย


