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แสงเทียน : Saeng Thian  (Candlelight Blues) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 1 

เพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนเป็นเพลงแรก ทรงพระราชนิพนธ์ในเดือนเมษายน พุทธศักราช 2489    
ครั้งด ารงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ค าร้องภาษาไทย แต่เนื่องจากมีพระราชประสงค์ที่จะทรงแก้ไขท านองและคอร์ด
บางตอนจึงยังไม่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้น าออกมาบรรเลงในเวลานั้น ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  ณ นคร 
เล่าว่า “...สมเด็จพระอนุชาฯ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ) ตรัสว่าเพลงแสงเทียนนี้เศร้าเกินไป
ในตอนท้ายๆ คล้ายๆ ว่าทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา...” ท่านจักรพันธ์ฯ จึงกราบบังคมทูลว่า  “...เนื่องจาก
เป็นเพลงบลูส์ เพลงบลูส์ของอเมริกันนิโกรก็เศร้าๆ อย่างนี้...” แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า “...ถึงแม้
จะเศร้าก็จริง แต่ตอนท้ายของเพลงนั้น เขาต้องมีปรัชญาชีวิตว่าจะต่อสู้ต่อไป ยังมีความหวังอยู่...” ต่อมาได้
พระราชทานให้น าออกมาบรรเลงครั้งแรกพุทธศักราช ๒๔๙๐ และในพุทธศักราช ๒๔๙๖ นางสาวสดใส วานิช
วัฒนา (รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล) ประพันธ์ค าร้องภาษาอังกฤษถวาย 

Royal Composition Number 1 
Saeng Thian (Candlelight Blues) is the first musical composition written in April of 1946 

while His Majesty was entitled His Royal Highness the Royal Younger Brother. He assigned His 
Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri to write lyries in Thai, But since His Majesty felt that 
he needed to adjust certain parts of the tune and chords, it was not released for public 
performance then. Professor Prasert Na Nagara related that "...His Royal Highness the Royal 
Younger Brother (His Majesty King Bhumibol Adulyadej) said that this song was too melancholic 
in the ending part which ran as Having suffered so long, I would now take leave..." Prince 
Chakrabhand then told him that "...Since it was a blues tune. The Afro-American blues are 
melancholic..." To this His Majesty responded that "...Sad as it may sound, the song always end 
with a philosophic message, to fight on, and that there is hope still..." 

His Majesty later gave the composition to be performed for the first time in 1947, and in 
1953, Miss Sodsai Vanijvadhana (Associate Professor Sodsai Pantoomkomol) penned the lyrics in 
English for His Majesty as Candlelight Blues. 
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ยามเย็น : Yam Yen (Love at Sundown) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 2 

พระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช 2489 ขณะยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ทรงนิพนธ์ค าร้องภาษาไทยและท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่        
ณ อยุธยา แต่งค าร้องภาษาอังกฤษและพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีค าร้องสมบูรณ์ให้นายเอื้อ สุนทรสนาน
น าออกมาบรรเลงในงานของสมาคมปราบวัณโรค ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 
2489 นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกที่ออกบรรเลงสู่ประชาชนเป็นเพลงที่ร่าเริงแจ่มใสเหมาะส าหรับการ
เต้นร าในสมัยนั้น จึงเป็นเพลงยอดนิยมของพสกนิกรไทยทันที 
Royal Composition Number 2 
 The song was composed in 1946, while His Majesty was entitled the Royal Younger 
Brother. He gave it to His Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri to write the lyrics in Thai, 
and Thanpuying Nopakhun Thongyai Na Ayudhya the English version. He then gave the song 
complete with lyrics to Mr. Ua Suthornsanan to be performed in the fundraising event of the 
Anti – Tuberculosis Association at Ambara Dance Hall on Saturday, 4 May 1946, as the first royal 
composition to be presented in a public performance. It is cheerful and fit for a ballroom dance 
at that time. Thus it became an instant hit with the Thai public.  
 

สายฝน : Sai Fon (Falling Rain) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที ่๓ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่๓ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๘๙ ขณะทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิ
ราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ค าร้องภาษาไทย 
ส่วนภาษาอังกฤษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ 
ณ อยุธยา เพลงพระราชนิพนธ์สายฝนนี้ มีลีลานุ่มนวลอ่อนหวาน บรรเลงครั้งแรกในงานรื่นเริงของสมาคมส่งเสริม
เลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ จึงเป็นเพลง
ยอดนิยมของพสกนิกรไทยอีกเพลงหนึ่งจนถึงปัจจุบัน 

Royal Composition Number 3 
 The song was composed in 1946, while His Majesty was entitled the Royal Younger 
Brother. He gave it to His royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri to write the lyrics in Thai, 
and to work jointly with Thanpuying Nopakhun Thongyai Na Ayudhya on the English version. It is 
a soft and sweet melody, first performed at the fair of the Poultry Raising Promotion Association 
of Thailand at the Ambara Dance Hall on Sunday, 2 June 1946, and has become another hit 
with the Thai public up to the present. 
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ใกล้รุ่ง : Klai Rung (Near Dawn) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๔ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๔ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๘๙ ขณะทรงเป็นสมเด็จพระอนุชา  
ธิราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์ค าร้องภาษาไทย โดยมีพระเจ้า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงช่วย ส่วนค าร้องภาษาอังกฤษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่าน
ผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ประพันธ์ขึ้นและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงช่วยแก้ไข
แล้วพระราชทานให้วงดนตรีสุนทราภรณ์ น าออกมาบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุกรายเสียงกรมโฆษณาการ  
(กรมประชาสัมพันธ์ปัจจุบัน) เมื่อเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

Royal Composition Number 4 
 The Fourth royal composition was written in 1946 while His Majesty was entitled the 
Royal Younger Brother. He granted it to Professor Dr. Prasert Na Nagara to write the lyrics in Thai, 
with the assistance of His Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri, and the lyrics in English by 
Thanpuying Nopakhun Thongyai Na Ayudhya, with His Royal Highness Prince Chakrabhand 
Pensiri’s help in refining the version. It was granted to the Suntharaporn Band to be performed 
for the first time on the Radio Broadcasting Station of the Department of Publicity (the present 
Public Relations Department) in July 1946. 
 

ชะตาชีวิต : Chata Chiwtt (H.M. Blues) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 5  
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์และเสด็จพระราชด าเนิน
กลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกวาระหนึ่ง  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ค าร้องภาษาอังกฤษ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ           พระ
เจ้าอยู่หัว ครบ 20 พรรษาในพุทธศักราช 2490 ข้าราชการ นักเรียน และคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกันจัด
งานเฉลิมฉลองติดต่อกันหลายวัน ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2490 มาต้ังวงเล่นดนตรีที่พระต าหนัก 
วิลลาวัฒนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดนตรีด้วย ในงานมีการขายลอตเตอรี่ส าหรับช่วยคนจน นอกจาก
การออกลอตเตอรี่แล้ว มีการทายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ใหม่ H.M. Blues ว่า H.M. แปลว่าอะไร ผู้ที่จะทายต้องซื้อ
กระดาษส าหรับเขียนค าทายใบละครึ่งฟรังก์ วงดนตรีบรรเลงเพลงให้ผู้ร่วมงานเต้นร าโดยไม่หยุดพัก ระหว่างเลี้ยง
อาหารว่างตอนดึกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร้องเพลงพระราช
นิพนธ์เพลงใหม่ H.M. Blues เนื้อเพลงมีใจความว่า 
 
 “คนอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เล่นดนตรีต่างก็อ่ิมหน าส าราญกัน แต่พวกเราที่ก าลังเล่นดนตรีต่างก็หิวโหย และไม่มี
แรงจะเล่นต่อไปอีกแล้ว...” 
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 ในงานไม่มีผู้ใดทายชื่อถูกเลยสักคนเดียว ส าหรับค าร้องภาษาไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ              ให้
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นผู้ประพันธ์ แต่เนื่องจากในเวลานั้น ค าร้องภาษาอังกฤษไม่ได้พระราชทาน
ลงมา เพราะต้นฉบับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ดร.ประเสริฐ จึงใส่ค าร้องภาษาไทยที่มีความหมายออกมาคนละแบบ 
ภายหลังพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงช่วยแก้ไขค าร้องด้วย 
Royal Composition Number 5 

The fifth royal composition was written after His Majesty the King's accession to the throne 
and returned once more to continue his studies in Switzerland . He gave the tune to His Royal 
Highness Prince Chakrabhand Pensiri to work on the lyrics in English. On His Majesty's 20  th 
birthday anniversary in 1947  , officials , students and Thai residents in Switzerland jointly held 
celebrations for several consecutive days. On Saturday, 6 December 1947 , some formed a band 
to play at villa Vadhana, the royal residence in Lausanne and His Majesty joined the band. At the 
party , lotto was sold in aid of the needy. Besides , fund was raised by inviting party-goers to guess 
what H.M. in the new royal composition , H.M. Blues meant. Participants bought the ticket to write 
their answers at half a franc each. The band played non-stop for people to dance. At the late 
evening supper , His Majesty asked Prince Charabhand Pensiri to sing the lyrics of the new 
composition as the answer to the quiz . The lyrics were: 
 
“ ... We've got the Hungry Men's Blues. You 'll be hungry too , if you' re in this band. 
Don't you think that our music is grand? We've got the Hungry Men's Blues. You've eaten 
now all of you. We'd like to eat with you too, That's why we've got the H.M. Blues...” 

No one at the party got the correct answer to the quiz . As for the lyrics in Thai, His Majesty 
entrusted Professor Dr. Prasert Na Nagara with the task. But as the English lyrics were still in 
Switzerland , Dr.Prasert made a completely different interpretation with the Thai lyrics. His Royal 
Highness Prince Chakrabhand Pensiri later helped adjusting some words in the Thai lyrics to suit 
the tune. 

 
ดวงใจกับความรัก : Duang chai kap khwam rak (never Mind the Hungry 

Men’s Blues) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที ่๖ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๖ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒4๙๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ค าร้องภาษาอังกฤษในงานเฉลิมพระชนมพรรษาปีนั้น 
(วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐) หลังจากได้เสวยพระกระยาหาร และนักดนตรีได้รับประทานอาหาร
แล้ว ทรงพระราชทานชื่อว่า Never Mind the H.M. Blues เป็นการตอบปริศนาค าทายที่ว่า H.M. แปลว่าอะไร
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ค าร้องภาษาไทย 
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Royal Composition Number 6 
 The sixth royal musical composition came in 1947 as a sequel to H.M. Blues. His Majesty 
tasked His Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri to write the English lyrics to the tune at 
his birthday party that year (Saturday, 6 December 1947) after he and members of the band had 
their supper. His Majesty named the new tune Never Mind the H.M. Blues as the answer to the 
quiz. He later had the Thai lyrics composed by Prince Chakrabhand as well. 

 
มาร์ชราชวัลลภ : March Rajavallabha (Royal Guards March) 

เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 7 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 7 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในพุทธศักราช ๒๔๙๑ ชื่อราชวัลลภ               และ
พระราชทานให้เป็นเพลงประจ ากรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เพ่ือไว้ใช้ในพิธีสวนสนาม หลังจากนั้น 
ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ได้มอบหมายให้พันตรีศรีโพธิ์ ทศนุช         แต่งค าร้อง
ภาษาไทยถวาย มีห้องเพลงยาวกว่าเดิม จึงขอพระราชทานท านองเพ่ิมเติมเพ่ือให้เข้ากับค าร้อง ในการแก้ไขท านอง
ให้เข้ากับค าร้องนี้ ทรงพระราชกรณีโปรดเกล้าฯ ให้พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยากร) ช่วยตรวจทานและได้
พระราชทานนามเพลงพระราชนิพนธ์นี้ว่า “มาร์ชราชวัลลภ” (Royal Guards March) เมื่อพุทธศักราช 2495 
Royal Composition Number 7 

The seventh royal musical composition was written in 1948, named Rajavallabha, and 
granted as the theme for the First Infantry Regiment of the King's Own Bodyguard, to be used in 
their parade. Thereafter, Commanding Officer of the First Infantry Regiment assigned Major Sripo 
Tosnud to write the lyrics in Thai to be presented to His Majesty, with a lengthened text to 
which additional melody was requested to suit the lyrics. In modifying the melody to go with 
the lyrics, His Majesty asked Phra Chen Duriyang - Piti Vadayakara, a naturalized music teacher, 
to help with the review. He granted the name to the tune as "March Rajavallabha" (Royal 
Guards March) in 1952. 

 

อาทิตย์อับแสง : Athit Ap saeng (Blue Day) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที ่๘ 

เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๘ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๒ ขณะ
ประทับแรมบนภูเขาในเมืองดาโวส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ค าร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ส่งโน้ตท านองเพลงพระราชนิพนธ์ “Blue Day” ไปให้พระเจนดุริยางค์เรียบเรียงเสียงประสานถวายที่เมืองไทย 
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Royal Composition Number 8 
 The eighth royal musical composition was written on Wednesday, 3 February 1949 while 
His Majesty stayed in Davos in the Swiss Alps. He later had the lyrics both in English and Thai 
composed by His royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri, and had the notation sent to Phra 
Chen Duriyang in Thailand to be arranged for him. 
 

เทวาพาคู่ฝัน : Thewa Pha Khu Fan (Dream of love Dream of You) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๙ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๙ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๒ ขณะ
ประทับ ณ เมืองดาโวส์เช่นกัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ทรงนิพนธ์ค าร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

Royal Composition Number 9 
 The ninth royal musical composition was written on Wednesday, 7 February 1949, also 
while His Majesty stayed in Davos, Switzerland. He graciously had His Royal Highness Prince 
Chakrabhand Pensiri compose lyrics both in English and Thai. 
 

ค าหวาน : Kham Wan (Sweet Words) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที ่๑๐ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๑๐ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๒ 
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงนิพนธ์ค าร้องทั้ ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

Royal Composition Number 10 
 The tenth royal musical composition was written on Friday, 18 February 1949, also with 
His Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri, as composer of lyrics both in English and Thai. 
 

มหาจุฬาลงกรณ ์: Maha Chulaongkorn 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 11 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 11 ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๒ เป็น
เพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกที่ใช้ Pentatonic Scale คือ 5 เสียง แทน Scale แบบสิบสองเสียง (Chromatic 
Scale) ศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล ได้ขอพระราชทานเพลงประจ าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานท านองเพลงพระราชนิพนธ์นี้ให้ไปใส่ค าร้องเอง ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิ
กุล ณ อยุธยา และนายสุภร ผลชีวิน จึงไปประพันธ์ค าร้องถวาย 
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ต่อมาในพุทธศักราช 2497 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล น าท านองเพลง
พระราชนิพนธ์ “มหาจุฬาลงกรณ์” แต่งเป็นทางไทย นายเทวาประสิทธิ์รับพระราชทานมาท าและบรรเลงถวาย
ด้วยวงปี่พาทย์ถึงสองครั้ง ภายหลังเมื่อนายเทวาประสิทธิ์ไปสอนในชมรมดนตรีสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จึงได้น าเพลงพระราชนิพนธ์นี้มาปรับปรุงเป็นเพลงโหมโรง ส าหรับใช้โหมโรงในการบรรเลงดนตรีไทย
ของชมรม เป็นเพลงไทยเพลงแรกที่เรียบเรียงจากโน้ตเพลงไทยสากล 
Royal Composition Number 11 

The eleventh royal musical composition was written on Friday, 18 February 1949. It was 
the first royal composition to have used the pentatonic scale with 5 notes instead of the 12-
note chromatic scale used so far. Professor Mom Rajawong Sumonchati Swasdikul then 
requested a theme song to be granted to Chulalongkorn University. His Majesty thus gave him 
the new tune to put to the lyrics himself. Thanpuying Somroj Swasdikul Na Ayudhya and Mr.  
Suporn Polcheewin therefore presented His Majesty the lyrics. 

Later in 1954, His Majesty requested Mr. Taywaprasit Phattayakosol to arrange the 
melody of the composition "Maha Chulalongkorn " in the classical Thai musical mode. The 
classical Thai music master complied and made a command performance by a full classical 
Thai orchestra twice, Later when Mr. Taywaprasit taught at the Classical Thai Music Student Club 
of Chulalongkorn University, he brought this royal composition to be adapted into an overtune 
for the Classical Thai Music Club performance. It became the first classsical Thai number to be 
arranged from Western notation. 

 
แก้วตาขวัญใจ : Kaew Ta Khwan Chai (Love Light in My Heart) 

เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที ่๑๒ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๑๒ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ค าร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นเพลง
จังหวะวอลซ์ 

Royal Composition Number 12 
 The twelfth royal musical composition was written in 1949, in waltz, with lyrics in English 
and Thai composed by His Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri. 
 

พรปีใหม ่: Phon Pi Mai (New Year Greetings) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๑๓ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๑๓ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๔ เมื่อเสด็จ
นิวัตพระนครและประทับ ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพร
ปีใหม่แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์ เพลง “พรปีใหม่” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
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ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ค าร้องเป็นค าอวยพรปีใหม่ แล้วพระราชทานแก่วง
ดนตรี ๒ วง คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น าออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรี
สุนทราภรณ์น าออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันปีใหม่ วันอังคารที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ 

Royal composition Number 13 
 The thirteenth royal musical compositions was written in December 1951, when His 
Majesty returned to the country and took up residence at Chitralada Villa, Dusit Palace. With his 
desire to make New Year greetings to the Thai people through a song, His Majesty composed 
“Phon Pi Mai” with lyrics as blessings on the occasion composed by His Royal Highness Prince 
Chakrabhand Pensiri, He then granted the composition to 2 bands, that of Chulalongkorn 
University students, performing at Chulalongkorn University, and Suntaraporn Band perfoming at 
Sala Chaloemthai Theater on New Year’s Day, Tuesday, 1 January 1952. 
 

รักคืนเรือน : Rak Khuen Ruean (Love over Again) 
เพลงพระราชนพินธ์ล าดับที่ ๑๔ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๑๔ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๕ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ค าร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย แล้ว
พระราชทานให้น าออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร 
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๕ 

Royal Composition Number 14 
 The fourteenth royal musical composition was written in 1952 with lyrics in both English 
and Thai composed by His Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri. It was then granted to be 
performed in the party of the British University Alumni Association at Ambara Dance Hall, on 2 
February 1952. 
 

ยามค่ า : Yam Kham (Twilight) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๑๕ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๑๕ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๕ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ค าร้องภาษาไทยแล้วได้พระราชทานให้น าไปบรรเลง
ในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สโมสรสราญรมย์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๕ เป็นเพลงจังหวะฟอกซ์ทร็อต 
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Royal composition Number 15 
 The fifteenth royal musical composition was written in 1952 with thai lyrics composed 
by His Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri. It was granted to be performed in the party 
of the American University Alumni Association under the Royal Patronage at Saranrom Club, on 
Saturday, 23 February 1952. It was in foxtrot dance step. 
 

ยิ้มสู ้: Yim Su (Smiles) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๑๖ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๑๖ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๕ และ ทรงพระกรุณาโปรด     
เกล้าฯ  ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ค าร้องภาษาไทย เพ่ือเป็นการปลอบขวัญ
และให้ก าลังใจคนตาบอด แล้วพระราชทานให้น าไปบรรเลงในงานสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์   
ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ส่วนค าร้องภาษาอังกฤษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ในปีต่อมา 

Royal Composition Number 16 
 The sixteenth royal musical composition was written in 1952. His royal Highness Prince 
Chakrabhand Pensiri was assigned to compose the thai lyrics as morale booster and 
encouragement for the blind. It was then granted to be performed in the party of the 
Association for the Blind under the Royal Patronage at Ambara Dance Hall, on Saturday, 1 March 
1952. The English version, meanwhile, was written by His Royal Highness Prince chakrabhand 
Pensiri in the following year. 

 
มาร์ชธงไชยเฉลิมพล : March Thong Chai Chaloemphon  

(The colors March) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๑๗ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๑๗ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
ให้พระราชทานแก่กองทัพไทย เพ่ือใช้ในการเชิญธงไชยเฉลิมพลในพิธีการกองทัพ 

Royal composition Number 17 
 The seventeenth royal musical composition was written in 1952 and granted to the Thai 
armed forces, to be used in marching unit colors at their annual ceremony. 
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เมื่อโสมส่อง : Muea Som Song (I Never Dream) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๑๘  
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๑๘ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ค าร้องภาษาอังกฤษได้พระราชทานให้น าไปบรรเลง
ในงานรื่นเริงประจ าปี ของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สโมสรสวนสราญรมย์ เมื่อวัน
เสาร์ที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๗ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล       ณ 
อยุธยา แต่งค าร้องภาษาไทยถวาย 

Royal composition Number 18 
The eighteenth royal musical composition was written in 1954, with English lyrics by His 

Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri. It was granted to be peroformed at the annual fair 
of the American University Alumni Association under the Royal Patronage at Saranrom Club on 
Saturday, 23 January 1954. His Majesty later requested Thanpuying Somroj Swasdikul Na 
Ayudhya to compose the Thai lyrics for the tune. 

 
ลมหนาว : Lom Nao (Love in Spring) 

เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๑๙ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่๑๙ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ              
ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ทรงนิพนธ์ค าร้องภาษาอังกฤษทรงพระราชทานให้น าออก
บรรเลงครั้งแรกในงานประจ าปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อ
วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๗ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล    
ณ อยุธยา ประพันธ์ค าร้องภาษาไทยถวาย 

Royal Composition Number 19 
 The nineteenth royal musical composition was written in 1954, with English lyrics by His 
Royal Highness Prince chakrabhand Pensiri. It was granted to be performed for the first time at 
the annual fair of the British University Alumni Association under the Royal Patronage at Ambara 
Dance Hall on Saturday, 6 February 1954. His Majesty later requested Thanpuyin Somroj 
Swasdikul Na Ayudhya to present him with the Thai relics for the tune. 
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ศุกร์สัญลักษณ ์: Suk Sanyalak (Friday Night Rag) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๒๐ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๒๐ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๗ เพ่ือเป็นเพลงประจ าวงดนตรี 
“ลายคราม” โดยบรรเลงทุกคราวที่ทรงดนตรีกับวงดนตรีลายครามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อม
ราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ซึ่งเป็นนักดนตรีคนหนึ่งของวงดนตรีลายคราม แต่งค าร้องภาษาอังกฤษและค าร้อง
ภาษาไทย ทรงพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุ อ.ส. 

Royal Composition Number 20 
 The twentieth royal musical composition was written in 1954 as the signature tune for 
the “Lay Kram” band, performed every time His Majesty joined the band. His Majesty requested 
Mom Rajawong Seni Pramoj, one of the Lay Kram Band musicians to write English and Thai 
lyrics, and had it performed for the first time on Aw Saw Radio. 
 

Oh I Say 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที ่๒๑ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๒๑ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
ให้หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ประพันธ์ค าร้องภาษาอังกฤษ ทรงพระราชทานให้น าออกบรรเลงในงานของ
สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สโมสรสราญรมย์  เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘  
เพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ไม่มีค าร้องภาษาไทย 

Royal Composition Number 21 
The twenty-first royal musical composition was written in 1955, with Engligh lyrics by 

Mom Rajawong Seni Pramoj. It was granted to be performed at the annual fair of the American 
University Alumni Association under the Royal Patronage at Saranrom club on Saturday, 23 
January 1955. This royal composition has no thai lyrics to it. 
 

Can’ you Ever See 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที ่๒๒ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๒๒ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ค าร้องภาษาอังกฤษและทรงพระราชทานให้น าออก
บรรเลงในงานรื่นเริงประจ าปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนลุมพินี      เมื่อ
วันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๘ เพลงพระราชนิพนธ์นี้ไม่มีค าร้องภาษาไทย 
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Royal composition Number 22 
 The twenty-second royal musical composition was written in 1955, with English lyrics by 
His Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri. It was granted to be performed in the annual fair 
of the British University Alumni Association under the Royal Patronage at Lumbini Dance Hall on 
Saturday, 12 February 1955. This royal composition has no Thai lyrics. 
 

Lay kram Goes Dixie 

เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๒๓ 
  เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๒๓ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๘ พระราชทานให้วงดนตรีลาย
ครามโดยเฉพาะ เพลงพระราชนิพนธ์นี้ไม่มีค าร้อง วงดนตรีลายครามน าออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุ อ.ส. วง
ดนตรีลายครามเป็นวงดนตรีแจ๊สส่วนพระองค์วงแรกที่ทรงตั้งข้ึนหลังจากเสด็จพระราชด าเนินนิวัตประเทศไทยเป็น
การถาวรแล้วในพุทธศักราช ๒๔๙๔ 

Royal composition Number 23 
The twenty-third royal musical composition was written in 1995, exclusively granted to 

the Lay Kram Band. It carried no lyrics and was premiered on Aw Saw Radio. Lay kram was His 
Majesty’ s first personal jazz band set up after his permanent return to the country in 1951. 
 

ค่ าแล้ว : Kham Laeo (Lullaby) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๒๔ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๒๔ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ ทรง       
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงนิพนธ์ค าร้องภาษาอังกฤษ ร่วมกับ
ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา 
ประพันธ์ค าร้องภาษาไทย มีเรื่องเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอุ้มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ไว้ในอ้อมพระกรข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งทรงอิเล็กโทนเพลงพระราชนิพนธ์ “Lullaby” แล้วสมเด็จ 
พระเจ้าลูกเธอพระองค์น้อยก็หลับไป 
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Royal Composition Number 24 
 The twenty-fourth royal musical composition came in July, 1955, with His Royal Highness 
Prince Chakrabhand Pensiri working jointly with Thanpuying Nopakhun Thongyai Na Ayudhya on 
the English lyrics, the Thai version was tasked to Thanpuying Somroj Swasdikul Na Ayudhya. It 
was told that His Majesty was holding Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindorn, then a 
baby in one arm and playing “Lullaby” on an electric organ with one hand, and the little 
princess fell asleep. 
 

สายลม : Sai Lom (I Think of you) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๒๕ 
  เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๒๕ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๕๐๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ทรงนิพนธ์ค าร้องภาษาอังกฤษและภาษาไทย แล้วพระราชทาน
ให้น าออกบรรเลงครั้งแรกในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร 
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๐๐ 

Royal Composition Number 25 
 The twenty-fifth royal musical composition was written in 1957, with lyrics in both 
English and Thai composed by His Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri. It was granted to 
be premiered in the party of the American University Alumni Association under the Royal 
Patronage at Ambara Dance Hall, on 9 March 1957. 
 

ไกลกังวล : เกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย  
Klai Kangwon : Koet Pen Thai, Tai Phuea Thai (When) 

เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 26  
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 26 ทรงพระราชนิพนธ์ท านองขณะประทับอยู่วังไกลกังวล พุทธศักราช 

2500 ซึ่งวงดนตรี “อ.ส. วันศุกร์” ใช้บรรเลงเป็นเพลงสุดท้ายก่อนเลิกเล่นดนตรีได้พระราชทานให้น าออกบรรเลง
ในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พุทธศักราช 
2500 ผู้ประพันธ์ค าร้องภาษาอังกฤษ คือ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ภาษาไทยคือ 
นายวิชัย โกกิละกนิฐ ต่อมาในพุทธศักราช 2506 นาย Raul Manglapus อดีตสมาชิกวุฒิสภาของประเทศ
ฟิลิปปินส์ประพันธ์ค าร้องภาษาอังกฤษ ทูลเกล้าฯ ถวายอีกส านวนหนึ่ง เมื่อเสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์และเมื่อ
บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้กราบบังคมทูลขอ
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พระราชทานให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ร่วมกับ ม.ล.ประพันธ์ สนิทวงศ์ แต่งค าร้องภาษาไทย “เกิดเป็นไทย 
ตายเพื่อไทย”เมื่อพุทธศักราช 2514 เพื่อปลุกจิตส านึกให้คนไทยรักและหวงแหนแผ่นดินไทย 
Royal Composition Number 26 

The twenty-sixth royal musical composition was written while His Majesty stayed at Klai 
Kangwon Summer Palace in Hua Hin in 1957. which the "Aw Saw Wan Suk" Band performed as 
its finale before disbanding. It was granted to be performed in the party of the British University 
Alumni Association under the Royal Patronage at Ambara Dance Hall on 17 March 1957. 
Composer of the English lyrics was Thanpuying Nopakhun Thongyai Na Ayudhya, while the Thai 
version was by Mr. Vichai Kokilakanit Later in 1963, Mr. Raul Manglapus, a former senator of the 
Phillippiness composed the English lyrics and presented it to His Majesty when he visited the 
Philippines as another version, And in 1971, when the country was in a political turmoil resulting 
in a precarious situation, Her Majesty the Queen sought a royal permission for a patriotic theme 
to be written to the tune by Thanpuying Maniratana Bunnag, working jointly with Morm Luang 
Praphan Sanitwong, under the little "Koet Pen Thai, Thai Phuea Thai" to rouse the conscience of 
the Thai people on the need to appreciate and protect thier homeland. 
 

แสงเดือน : Saeng Duean (Magic Beams) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๒๗ 
 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ค าร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพลงพระราชนิพนธ์นี้มีลีลาชดช้อย 
อ่อนหวาน สง่างาม เหมาะส าหรับประกอบการเต้นบัลเล่ต์ จึงได้พระราชทานให้อัญเชิญไปประกอบการแสดง
บัลเล่ต์ในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช ๒๕๐๑ ต่อมาได้น าออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ 
๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๑ 

Royal Composition Number 27 
The twenty-seventh royal musical composition was written in 1958 with lyrics in both 

English and Thai composed by His Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri. This composition 
is in graceful and tender style, suitable to be a ballet number. It was thus granted to be 
choreographed for a ballet performance in the party of the British University Alumni Association 
under the Royal Patronage at Ambara Dance Hall on 8 February 1958. Later, it was performed in 
the party of the American University Alumni Association under the Royal Patronage on 22 
February 1958. 
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ฝัน : เพลินภพูิงค ์Fan : Phloen Bhubing (Somewhere Somehow) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๒๘ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๒๘ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๕๐๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ค าร้องภาษาอังกฤษและนายศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ประพันธ์ค าร้อง “ฝัน” ได้พระราชทานให้ออกบรรเลงครั้งแรกในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๒ และพระราชทานให้บรรเลงใน
งานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สถานที่เดียวกัน ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 
๒๕๐๒ ต่อมาในพุทธศักราช ๒๕๐๙ เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระรมราชินีนาถ เริ่มเสด็จฯ แปรพระราชฐานไป
ประทับ ณ พระต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ทรงประทับพระราชหฤทัยในความงามของอุทยานดอกไม้นานาพรรณ
และภูมิทัศน์โดยรอบ จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานท านองเพลงนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค แต่งค าร้อง 
“เพลินภูพิงค”์ ขึ้นอีกค าร้องหนึ่ง 

Royal composition Number 28 
 The twenty-eighth royal musical composition was written in 1959 and given to His Royal 
Highness Prince chakrabhand Pensiri to compose the English lyrics, Mr. Sriswad Pichitvarakarn 
the Thai lyrics it was granted to be premiered in the party of the American University Alumni 
Association under the Royal Patronage at Ambara Dance Hall on 21 February 1959 and to be 
performed in the party of the British University Alumni association at the same venue on 28 
February 1959. Later in 1966 when Her Majesty the Queen started taking up temporary stays at 
Bhubing Palace, she was so overwhelmed by the beauty of the flowering garden and the 
surrounding mountain views that she asked for the royal permission to have the tune put to 
another version of Thai lyrics as “Phloen Bhubing – Enchanted at Bhubing” written by 
Thanpuying Maniratana Bunnag. 
 

มาร์ชราชนาวิกโยธิน : March Rajanavikayotin (Royal Marines March) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๒๙ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๒๙ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๕๐๒ แล้วพระราชทานแก่กรมนาวิก
โยธินตามค ากราบบังคมทูลขอพระราชทานจาก พลเรือตรีสนอง นิสาลักษณ์ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินใน
ขณะนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วงดนตรีประจ ากองเรือที่ ๗ ของสหรัฐอเมริกาน าออกบรรเลงครั้งแรก ณ 
สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ ในงานแสดงของราชนาวีไทย นาวิกโยธิน
อเมริกัน เพ่ือหารายได้สมทบทุนมูลนิธิ “มหิดล” ในโอกาสที่นาวิกโยธินอเมริกันประจ ากองเรือที่ ๗ ของ
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สหรัฐอเมริกาเดินทางมาเยือนประเทศไทยส าหรับค าร้องภาษาไทย พลเรือโทจตุรงค์ พันธุ์คงชื่น  และพลเรือโท     
สุมิตร ชื่นมนุษย์ (ขณะด ารงยศเป็นเรือเอก) ได้ร่วมกันแต่งถวาย เพลงพระราชนิพนธ์นี้ไม่มีค าร้องภาษาอังกฤษ 

Royal Composition Number 29 
The twenty-ninth royal musical composition was written in 1959 and granted to the 

Royal Thai Marine Corps, as humbly requested by Admiral Sanong Nisaluck, Commander of the 
Royal Thai Marine Corps at that time. His Majesty graciously permitted the band attached to the 
US 7th Fleet to have the march premiered at the National Stadium on Sunday, 5 July 1959 , at 
the joint show put up by the Royal Thai Navy and the US Marines to raise fund for the 
“Mahidol” Foundation, on the occasion of the visit of the US7th Fleet to Thailand. The Thai 
lyrics were the works of Vice Admiral Jaturong Punkongchuen and Vice Admiral Sumitr 
chuenmanus (then Lieutenant). There were no English lyrics for the tune. 
 

ภิรมย์รัก : Phirom Ruk (A Love Story) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 30 
 เพลงพระราชนิพนธ์ชุด “Kinari”  ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช 2502 ประกอบการแสดงระบ า
บัลเล่ต์ชุด “มโนราห์” ทรงแยกและเรียบเรียงเสียงประสานด้วยพระองค์เองทั้งชุด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ    
ให้วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลงประกอบการแสดงบัลเล่ต์ชุด “มโนราห์” ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงควบคุมการฝึกซ้อมด้วยพระองค์เอง เพลงพระราชนิพนธ์ชุดนี้ประกอบด้วย  A Love Story 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 30 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ทรงนิพนธ์ค าร้องภาษาอังกฤษ “A Love Story” และพลเรือตรีปรีชา ดิษยนันทน์ ประพันธ์ค าร้องภาษาไทย 
“ภิรมย์รัก”  
Nature Waltz  เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 31  
The Hunter  เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 32  
Kinari Waltz  เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 33  
 เพลงพระราชนิพนธ์ชุด “Kinari” นี้ ยังได้มีการอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ “Blue Day” เพลงพระราช
นิพนธ์ล าดับที่ 8 มาบรรเลงร่วมด้วย 
Royal Composition Number 30 
 The royal musical composition “ Kinari “ suite, was composed in 1959, for the 
“Manohra” ballet performance. His Majesty arranged the entire music himself , and acquired 
the Suntaraporn Band to perform for the ballet “Manohra” at Ambara Dance Hall. His Majesty 
directed the reshearsals himself.this “Kinari” Suite comprises A Love Story the thirtieth royal 
musical composition which he tasked His Royal Highness Prince Chakrbhand Pensiri to compose 
the English lyrics, with Rear Admiral Preecha Disyanan in charge of thethai Lyrics 
 Nature Waltz   Royal composition  number  31 
The Hunter       Royal composition  number 32 
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Kinari Waltz      Royal composition number 33  
Also in this “ Kinari” Suite, “ Blue Day”  the royal composition number 8 was included. 
 

แผ่นดินของเรา : Phaen Din Khong Rao (Alexandra) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 34 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 34 ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช 2502 ในโอกาสที่เจ้าหญิงอเล็กซานด
ร้าแห่งเคนท์ สหราชอาณาจักร เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อม
ราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ประพันธ์ค าร้องภาษาอังกฤษ ตามท านองที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ 16 ห้องเพลง น าออก
บรรเลงครั้งแรก ณ ศาลาผกาภิรมย์ สวนจิตรลดา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุ ลาคม พุทธศักราช 2502 ต่อมาใน
พุทธศักราช 2516 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชด าริว่าท่วงท านองเพลงพระราชนิพนธ์ 
Alexandra ไพเราะและน่าจะใส่ค าร้องภาษาไทยได้ จึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระบรมราชานุญาตให้ท่าน
ผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ประพันธ์ค าร้องภาษาไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาเห็นว่า เพลง    พระ
ราชนิพนธ์ Alexandra นี้มีเพียง 16 ห้องเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพ่ิมเติมโดยมีท่อนกลาง และท่อนท้าย จน
ครบ 32 ห้องเพลง 
Royal Composition Number 34 

The thirty-fourth royal musical composition was written in 1959 on the occasion of the 
royal private visit to thailand of Her Royal Highness Princess Alexandra of Kent, the United 
Kingdom. His Majesty asked Mom Rajawong Seni Pramoj to write the English lyrics to the short 
16-bar tune that he composed. It was perfomed for the first time at Phaka Phirom Hall, 
Chitralada Villa as a welcome tune for Princess Alexandra on Sunday, 1 October 1959. Later in 
1973, Her Majesty the Queen felt that the composition Alexandra was of gentle and sweet 
genre, suitable for Thai lyrics. She thus asked for the royal permission for Thanpuying 
Maniratana Bunnag to write Thai lyrics, His Majesty considered that his composition Alexandra 
was short, with only 16 bars, so he added the middle and end sections to make it a 32-bar 
tune. 
 

พระมหามงคล : Phra Maha Mongkhon 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 35 

เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 35 ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช 2502 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานแก่นายเอ้ือ สุนทรสนาน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2502 ให้เป็นเพลงประจ าวงดนตรี    
สุนทราภรณ์ ในโอกาสที่ก่อตั้งมาครบ 20 ปี นายเอ้ือ สุนทรสนาน หัวหน้าวงจึงได้ขอพระราชทานพระบรม       
ราชานุญาต ตั้งชื่อเพลงว่า “พระมหามงคล” และได้อัญเชิญมาบรรเลงน าประจ าวงสุนทราภรณ์มาจนทุกวันนี้ 
เพลงพระราชนิพนธ์นี้ไมม่ีค าร้อง 
Royal Composition Number 35 

The thirty-fifth royal musical composition was written in 1959 and granted to Mr. Ua 
Sunthornsanan on 20 November 1959 as the signature tune of the Suntaraporn Band on the 
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occasion of its 20th founding anniversary. Mr. Ua Sunthornsanan, the band - leader then asked 
for royal permission to name the tune "Phra Maha Mongkhon" - A Great Royal Blessing, which 
has since been perfomed to lead in the band up to the present. This tune has no vocal parts. 
 

ธรรมศาสตร ์: Thammasat (Yoong Thong) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 36 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 36 ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช 2505 ได้ทรงดนตรีท านองเพลง      
พระราชนิพนธ์ให้ อาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฟังครั้งแรก ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2505 ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขอพระบรมราชานุญาตให้ “นายร้อย
แก้ว รักไทย” ประพันธ์ค าร้องถวายและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลงที่สมบูรณ์แล้วให้แก่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่เสด็จพระราชด าเนินไปทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2506 และได้ทรงปลูกต้นหางนกยูง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ระลึก
อีก 5 ต้น 
Royal Composition Number 36 

The thirty-sixth royal musical composition was written in 1962. His Majesty performed 
the tune for faculty members, students and officials of Thammasat University for the first time 
at Ambara Dance Hall on 30 March 1962. Thammasat University then asked for royal permission 
to let Mr. Roikaeo Rakthai, a renowned lyricist to compose the lyrics. His Majesty had the 
complete song performed for the university on the occasion of his visit to play music at the 
university for the first time on 9 February 1963. His Majesty also planted five flame - trees in 
commemoration of his visit and presentation of the university song at Thammasat University. 
 
 

ในดวงใจนิรันดร ์: Nai Duang Chai Niran (Still on My Mind) 
เพลงพระราช นิพนธ์ล าดับที่ 37  
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 37 ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชนิพนธ์ค าร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเป็นเพลงแรก ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ       ให้
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์ค าร้องภาษาไทยถวาย 
Royal Composition Number 37 

The thirty-seventh royal musical composition was written in 1965. It was the first tune to 
which His Majesty wrote the English lyrics himself. He later asked Professor Dr. Prasert Na Nagara 
to write the Thai lyrics. 
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เตือนใจ : Tuean Chai (Old Fashioned Melody) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๓๘ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๓๘ ทรงพระราชนิพนธ์ท านองและค าร้องภาษาอังกฤษในพุทธศักราช ๒๕๐๘ 
ต่อมาในพุทธศักราช ๒๕๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และหม่อมหลวงประพันธ์ 
สนิทวงศ์ ประพันธ์ค าร้องภาษาไทยถวาย 

Royal Composition Number 38 
His Majesty wrote the music and the English lyrics for the thirty-eighth royal musical 

composition in 1965. Later in 1967 , he had the Thai lyrics composed by Thanpuying Maniratana 
Bunnag, and Mom Luang Praphan Sanitwong. 

 

ไร้จนัทร์ : ไร้เดือน : Rai chan : Rai Duean (No Moon) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๓๙ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๓๙ ทรงพระราชนิพนธ์ท านองและค าร้องภาษาอังกฤษพร้อมกันใน
พุทธศักราช ๒๕๐๘ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอาจินต์ ปัญจพรรค์ ประพันธ์ค าร้องภาษาไทยชื่อ  
“ไร้จันทร์” ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และหม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ประพันธ์ค าร้องภาษาไทยถวายชื่อ  
“ไร้เดือน” 

Royal Composition Number 39 
 The thirty-ninth royal musical composition was also the number that His Majesty wrote 
both music and English lyrics together at the same time in 1965. He later had two versions of 
the Thai lyrics as “Rai Chan” by Mr. Ajin Panjapan and “Rai Duean” by Thanpuying Maniratana 
Bunnag and Mom Luang Praphan Sanitwong. 
 

เกาะในฝัน : Ko Nai Fan (Dream Island) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๔๐ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๔๐ ทรงพระราชนิพนธ์ท านองและค าร้องภาษาอังกฤษพร้อมกันใน
พุทธศักราช ๒๕๐๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาคและหม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ 
ประพันธ์ค าร้องภาษาไทยถวาย 

Royal composition number 40 
 His Majesty also had the fortieth royal musical composition complete with English lyrics 
in 1965 and asked Thanpuying Maniratana Bunnag and Mom Luang Prapan Sanitwong to work 
on the thai lyrics. 
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แว่ว : Waeo (Echo) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๔๑ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๔๑ ทรงพระราชนิพนธ์ท านองและค าร้องภาษาอังกฤษพร้อมกันใน
พุทธศักราช ๒๕๐๘  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นครประพันธ์ค าร้องภาษาไทย
ถวาย เพลงนี้วงดนตรีสุนทราภรณ์น าออกบรรเลงเป็นครั้งแรกในงานสังคีตมงคล ครั้งที่ ๑ ณ บริเวณพระที่นั่งอัมพร
สถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๙ 

Royal composition Number 41  
 The forty-first royal musical composition was completed with music and English lyrics in 
1965. His Majesty had the Thai lyrics by Professor Dr. Prasert Na Nagara. This number was 
premiered by the Suntaraporn Band in the first Sangita Mongkol musical event at 
Amphonsathan Throne Hall, Dusit Palace on 8 April 1966. 
 

เกษตรศาสตร ์ 8 : Kasetsart 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๔๒ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ ๔๒ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๕๐๙ ทรงพระกรุณาปรดเกล้าฯ    
ให้ศาสตราจารย์  ดร .ประเสริ ฐ  ณ นคร ประพันธ์ค าร้ องถวายและพระราชทานเป็น เพลงประจ า
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์  น าออกบรร เลงครั้ ง แรกในวันทรงดนตรี ร่ วมกับว งดนตรี ส ากลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๐๙ อีกทั้งยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารเย็นแก่ อาจารย์ ข้าราชการ นิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย 

Royal composition Number 42 
 The forty-second royal musical composition was written in 1966. His Majesty tasked 
Professor Dr. Prasert Na Nagara to work on the lyrics to be granted as the theme song for 
Kasetsart University. It was performed for the first time on the day his Majesty joined the 
Kasetsart University Band at Amphonsathan Throne Hall, Dusit Palace on 17 December 1966. His 
Majesty also graciously hosted a dinner for faculty members, officials and students on the 
occasion. 
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ความฝันอันสูงสดุ : “Kwam Fan An Sung Sut” (The Impossible Dream) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 43  
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 43 ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช 2514 ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุนนาคเล่า
ไว้ในหนังสือ “ภิรมย์รัตน์” ว่าเมื่อตนตามเสด็จฯ ไปอยู่ที่ต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์พุทธศักราช 2512 ได้รับ     
พระราชเสาวนีย์จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้เขียนกลอนแสดงความนิยมส่งเสริมคนดีให้มี
ก าลังใจท างานเพื่ออุดมคติเพ่ือประเทศชาติ 
 “ข้าพเจ้าค่อยๆ คิดค ากลั่นกรองให้ตรงกับความหมายเท่าที่จะสามารถ แล้วทูลเกล้าฯ ถวายทอดพระเนตร
ทรงพระกรุณาติชม จนผลสุดท้ายออกมาเป็นกลอน 5 บท... ความบันดาลใจในเรื่องนี้มีที่มาจากการสังเกตของ
ข้าพเจ้าได้รู้เห็นพระราชอัธยาศัยพระราชจริยวัตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อ
เชื่อวัน ไม่เสื่อมคลาย” 
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์กลอนบทนี้ลงในกระดาษการ์ด
แผ่นเล็กๆ พระราชทานข้าราชการ ทหาร ต ารวจ พลเรือน และผู้ท างานเพ่ือประเทศชาติ เตือนสติมิให้ท้อถอยใน
การท าความดีเพราะบ้านเมืองขณะนั้นยุ่งอลเวงน่าเป็นห่วงอนาคตของประเทศชาติ  ต่อมาสมเด็จ พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานท านองเพลงพระราชนิพนธ์ใส่ ค ากลอน “ความฝัน
อันสูงสุด” ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่รู้จักกันแพร่หลายทุกวันนี้  นับเป็นเพลงที่แต่งค าร้องก่อนพระราชนิพนธ์
ท านอง 
Royal Composition Number 43 
 The forty-third royal musical composition was written in 1971. Thanpuying Maniratana 
Bunnag related in the book “ Phirom Ratana” that when she accompanied the royal party to 
stay at Bhubing Palace in 1969 , she was instructed by Her Majesty the Queen to write a poem 
encouraging the well-intentioned to work for their ideals and for the nation. 
 “...I carefully searched for words to communicate the message at the best of my 
ability and gradually presented to Her Majesty for review, until finally I got five simple 
verses. My inspiration came from my close observation of the determination of  His 
Majesty in carrying out his duties day in and day out...” 

Her Majesty the Queen had the poem printed on small cards and distributed to officials, 
soldiers , police and civilians who work for the country , reminding them not to be discouraged 
in performing good deeds as the country was then in turmoil and the future was threatened. 
Her Majesty the Queen later requested the melody for the poem "Kwam Fan An Sung Sut" 
from His Majesty which become a widely known royal composition .It was the song with the 
lyrics composed first before the tune was written. 
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เราสู ้: Rao Su 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 44  
 เพลงพระราชนิพนธ์ ล าดับที่ 44 ทรงพระราชนิพนธ์ท านอง  นายสมภพ จันทรประภา ใส่ค าร้องโดย
ประพันธ์เป็นกลอนสุภาพ 4 บท ในพุทธศักราช 2516 โดยค าร้องนี้ นายสมภพ ได้ขอพระราชทานพระราชด ารัส
ที่ พระราชทานแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติ ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ต ารวจ ประชาชน ซึ่งได้จัดแข่ง
ฟุตบอล เพ่ือน ารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล และเข้าเฝ้าฯ ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน       
มาเขียนเป็นค ากลอนถวาย 
 เมื่อทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยที่จะทรงพระราชนิพนธ์เพลง “เราสู้” ก็ทรงหยิบซองจดหมายใกล้
พระหัตถ์มาตีบรรทัด 5 เส้น เพ่ือทรงพระราชนิพนธ์ท านอง เมื่อแล้วเสร็จก็พระราชทานให้วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ 
ซึ่งก าลังบรรเลงอยู่ในงานวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2517 น าออกบรรเลง ณ พระราชวังบางปะอิน
จากนั้นได้ทรงน ากลับไปแก้ไขก่อนจะพระราชทานออกมาให้วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ บรรเลง และทรงแก้ไขอีกจนพอ
พระราชหฤทัยนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 2 ที่ทรงพระราชนิพนธ์ท านองจากค าร้อง 
Royal Composition Number 44 

The forty-fourth royal musical composition was written by His Majesty to the lyrics by 
Mr. Sompop Chantaraprapa who wrote a 4-verse poem in 1973. The poem was based on his 
Majesty's royal address delivered to members of the legislative council, comprising civil 
servants, military and police officers and common people, who organized a football match to 
raise fund for royal charities and sought an audience with His Majesty at Chitralada Villa. 

When he had the inspiration to write the melody for the composition "Rao Su", His 
Majesty picked up an envelope at hand and drew 5 lines to write down the tune, which he 
gave to the Aw Saw Wan Suk Band performing at the New Year Party on 1 January 1974 at Bang 
Pa-In Palace. He then took it back to revise before giving the tune to the Aw Saw Wan Suk Band 
to perform. His Majesty revised it several time to his satisfaction. It was second composition that 
the melody was written to fit the lyrics. 
 

เรา - เหล่าราบ 21 : We - Infantry  21 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 45  

เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 45 ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๕๑๙ เพลงนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ให้ พันต ารวจโทวัลลภ จันทร์แสงศรี (ขณะมียศเป็นร้อยต ารวจโท) แต่งเนื้อ
เพลงให้แก่กรมทหารราบ 21 แล้วน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชนิพนธ์ 
ท านองเพลง พระราชทาน นับเป็น เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 3 ที่ทรงจากค าร้อง 
Royal Composition Number 45 

The forty-fifth royal musical composition was written in 1976. It started with Her Majesty 
the Queen's suggestion to Police Lieutenant Colonel Vallop Chansaengsri (then First Lieutenant) 
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to write the lyrics for the Infantry Regiment 21 to be presented to His Majesty the King, who 
duly wrote the melody to the lyrics. It was the third royal composition written to the lyrics. 
 

Blues for Uthit : เพลงพระราชนิพนธล์ าดบัที่ 46 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 46  

ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ นายอุทิตต์ ทินกร ณ อยุธยา นักดนตรีวงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ ที่ถึง
แก่กรรมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2522 และได้พระราชทานให้วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ น าออกบรรเลงครั้ง
แรกทางสถานีวิทยุ อ.ส.วันศุกร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช2522 
Royal Composition Number 46 

The forty-sixth royal musical composition was written as a memorial to Mr. Uthit 
Tinakorn Na Ayudhya, a musician of the Aw Saw Wan Suk Band who passed away on 6 August 
1979. It was given to the Aw Saw Wan Suk Band to be performed for the first time on Aw Saw 
Radio on Friday, 10 August 1979. 
 

รัก : Rak (Love) 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 47 
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 47 ทรงพระราชนิพนธ์ในเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2537 สมเด็จ         
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์
ท านองเพลงส าหรับกลอนสุภาพ 3 บท ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้
เมื่อพระชนมายุ 12 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลงนี้ให้วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ บรรเลงทุก
วันศุกร์และวันอาทิตย์ตลอดเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2537 ต่อมาเมื่อทรงแก้ไขแล้ว ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ น าไปแยกและเรียบเรียงเสียงประสานเมื่อทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรี อ.ส. วันศุกร์  ใน
งานพระราชทานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๘ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน                      ใน
พระบรมมหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แจกค าร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “รัก” แก่แขกผู้ได้รับเชิญ   ทุก
โต๊ะไว้ล่วงหน้า ต่อมาก็เชิญแขกผู้ได้รับเชิญ อาทิ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัยและ
นายทหารต ารวจชั้นผู้ใหญ่ขึ้นไปร้องเพลงพระราชนิพนธ์บนเวทีทีละโต๊ะจนทั่วถ้วน ถึงกับทรงบรรเลงดนตรี  น า
ด้วยพระองค์เองต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น าออกอากาศทางสถานีวิทยุ จ.ส. 100 เมื่อต้นปี 2538 
Royal Composition Number 47 

The forty-seventh royal musical composition was written in December 1994 at Her 
Majesty the Queen's request that a melody be made for a 3-verse poem written by Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn when she was 12. His Majesty gave the tune to the Aw 
Saw Wan Suk Band to be played every Friday and Sunday for the whole month of December 
1994. Later after revising, he give it to Mr. Manrat Srikaranonda to be arranged for the 
performance when His Majesty joined the Aw Saw Wab Suk Band at the banquet on New Year's 
Eve of 1995 at Borom Phiman Mansion in the Grand Palace. His Majesty had the lyrics of the 
composition "Rak" distributed to guests at every table beforehand. The guests, privy councilors, 
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cabinet, ministers, such as former prime minister Chuan Leekpai and senior police officers were 
then invited to sing on stage table by table, personally led by His Majesty on his saxophone. 
The composition was later broadcasted on Cho So 100 Radio in early 1995. 
 

เมนูไข่ : Menu Khai 
เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 48  
 เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที่ 48 ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม  พุทธศักราช 2538            
เพ่ือพระราชทานเป็นของขวัญวันพระราชสมภพครบ 72 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยทรงร าลึกได้ว่าสมเด็จพระเชษฐภคินี โปรดเสวยพระกระยาหารไข่ เป็นแรง
บันดาลพระราชหฤทัยให้ทรงพระราชนิพนธ์ กอปรกับทรงพบโคลงสี่ “เมนูไข่” ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อพุทธศักราช 2518 ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พลเรือตรี
หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช น าไปแยกและเรียบเรียงเสียงประสานเพ่ือให้วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ น าออกบรรเลง และ
ขับร้องในงานพระราชทานเลี้ยงฉลองสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส         ราช
นครินทร์ ณ ศาลาดุสิตดาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2538 
 

“...จากนั้นฉันก็แต่งขึ้นอีกเรื่อยๆ จนบัดนี้รวมทั้งสิ้น ๔๐ เพลง 
ในระยะเวลา ๒๐ ปี คิดเฉลี่ยปีละ ๒ เพลง 

ที่ท าได้ก็เพราะได้รับการสนับสนุนจากนักดนตรี 
นักเพลงและนักร้อง รวมทั้งประชาชนผู้ฟัง 

ต่างก็แสดงความพอใจและความนิยมพอควร 
จึงเป็นก าลังใจให้แก่ฉันเรื่อยมา...” 

 

Royal Composition Number 48  
The forty-eighth royal musical composition was written on 6 May 1995, as a gift on the 

72nd birthday anniversary of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana, Krom Luang 
Naradhiwas Rajanagarindra, His Majesty's elder sister. He recalled that she favored egg dishes 
and was inspired to compose the tune. He also found a short poem entitled "Menu Khai" that 
Her royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn wrote in 1975, The tune was given to Rear 
Admiral Mom Luang Assanee Pramoj to be arranged for the Aw Saw Wan Suk Band to perform 
and sung at the party given in honor of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom 
Luang Naradhiwas Rajanagarindra for her investiture at Dusidalai Hall on 8 May 1995. 

 
“…Since then I have composed more songs constantly, 
Up to now altogether 40 within the period of 20 years, 
So two song a year on average. I could do that because 
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I have got the support from musicians, 
Song writers and singers. 

Also the listening public has expressed considerable 
Satisfaction and admiration, 

As my encouragement all the time…” 

 


