วันแมแหงชาติ

ตรงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม เปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ผูทรงเปรียบประดุจ “แมแหงแผนดิน” ที่ทรงดูแลทุกขสุขของราษฎรดังลูกๆ ของพระองค และทรงบําเพ็ญพระราช
กรณียกิจนอยใหญเพื่อปวงชนชาวไทยเคียงคูกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั มาโดยตลอด โดยเฉพาะดาน
ศิลปาชีพ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทย
วันแมแหงชาติที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆ วา "วันแม" ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวัน
สําคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ คือวันที่ ๑๒ สิงหาคม อันเปน
วันคลายวันพระราชสมภพ และถือวาเปนวันแมแหงชาติดวย
แตเดิมนั้น วันแมแหงชาติไดกําหนดเอาวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกๆ ป ทั้งนี้เปนไปตามมติของ
คณะรัฐมนตรีประกาศรับรองเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๔๙๓ ซึ่งไดพิจารณาเห็นวาการจัดงาน
วันแมของสํานักวัฒนธรรมฝายหญิง สภาวัฒนธรรมแหงชาติผูรับมอบหมายใหจัดงานวันแม มาตั้งแตวนั ที่
๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ เปนครั้งแรก เปนตนมานั้นไดรบั ความสําเร็จดวยดี ดวยประชาชนใหการ
สนับสนุนจนสามารถขยายขอบขายของงานใหกวางออกไปได
การจัดงานไมเพียงแตจัดพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเทานั้น แตยังจัดใหมกี ารประกวดแมของชาติ ประกวดคําขวัญวันแม ทั้งนี้เพื่อเปนเกียรติแก
แม และเพื่อเพิ่มความสําคัญของงานวันแมใหยิ่งๆ ขึ้น ดวยเหตุนี้งานวันแมจึงเปนวันแมประจําปของชาติตาม
ประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม (สมัยนั้น) แตทวั่ ไปเรียกกันวา วันแมของชาติ
ตอมาถึง พุทธศักราช ๒๕๑๙ ทางราชการไดเปลี่ยนใหมใหถือวาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ ๑๒ สิงหาคม เปน วันแมแหงชาติ เริ่มในปพุทธศักราช
๒๕๑๙ เปนตนมา จากหนังสือของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อแมหลวงของปวงชน พิมพเผยแพร
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ มีขอความตอนหนึ่งเทิดพระเกียรติไววา

"แมที่ดยี อมรูจกั สงเสริมธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ เพราะแมทราบดีวาถาขาดสิ่งเหลานี้แลว ความ
เปนไทยทีแ่ ทจริงจะมิปรากฏอยูบนผืนแผนดินไทยอันเปนที่รักยิ่งของเรา
แมที่ดียอมประพฤติปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ตามระบอบของการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งมี
พระมหากษัตริยเปนพระประมุข โดยรักเคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยเหนือสิ่ง
อื่นใด
หญิงไทยทุกคน ยอมจะมีคณ
ุ ลักษณะตางๆ ของแมที่ดีดังกลาวขางตนอยูแลว จะมากหรือนอยขึน้ อยู
กับการศึกษาและการฝกอบรม แตจะหาหญิงใดที่มีคุณลักษณะ ครบถวนทุกประการเสมอเหมือนสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นั้นไมงายนัก ดวยเหตุนี้เราจึงขอเทิดทูนพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ วา
ทรงเปนแมหลวงของปวงชน ผูทรงเปนศรีสงาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ของบานเมืองและของ
ประชาชนชาวไทยทั้งมวล" ดังกลาวนีเ้ ปนเรื่องของวันแมของชาติตามเหตุผลของทางราชการ
สวนที่เกีย่ วกับวันแมของไทยตามความรูสกึ นึกคิดทัว่ ไปของคนไทยผูเปนแม คําวา แม นี้เปนคําที่
ซาบซึ้ง ไมมีการกําหนดวัน เวลา แตมีความหมายลึกซึ้งกินใจของผูเปนแมและลูกมานานแลว ดังสํานวนไทย
ประโยคหนึ่งวา "แมใครมาน้ําตาใครไหล" ซึ่งพระวรเวทยพิสิฐไดอธิบายไวในหนังสือวรรณกรรมเรื่อง "แม"
วา "เด็กไทยตามหมูบานในสมัยที่ขาพเจาเปนเด็กมักเลนกันเปนหมูๆ เด็กคนไหนแมอยูบาน เวลาเขาเลนอยูใน
หมูเพื่อนหนาตาก็ยิ้มแยมแจมใส เด็กคนไหนที่แมไมอยูบ าน ตางวาไปทํามาหากินไกลๆ หรือไปธุระที่ไหน
นานๆ ก็มีหนาตาเหงาหงอย ถึงจะเลนสนุกสนานไปกับเพื่อนในเวลานั้นก็พลอยสนุกไปแกนๆ จนเด็กเพื่อนๆ
กันรูกิริยาอาการ เพราะฉะนั้น พอเด็กๆ เพื่อนๆ แลเห็นแมเดินกลับมาแตไกลก็พากันรองขึน้ วา แมใครมา
น้ําตาใครไหล แลวเด็กคนนัน้ ผละจากเพื่อเลนวิ่งไปหาแม กอดแม น้ําตาไหลพรากๆ ดวยความปลืม้ ปติ แลวจึง
หัวเราะออกลักษณะการที่เด็กแสดงออกมาจากน้ําใจอันแทจริงอยางนั้นยอมเกิดจากความสนิทสนม ชิดเชื้อมี
เยื่อใยตอกัน แมไปไหนจากบานก็คิดถึงลูกและลูกก็เปลาเปลี่ยวใจ เมื่อแมไมอยูบา น นี่คือธรรมชาติ ไมมีใคร
สรางสรรคบันดาล มันเกิดขึ้นเอง"และอีกตอนหนึ่งในหนังสือเลมเดิมที่อางขางตนใหความหมายของคําวา
"แม" วา "เสียงที่เปลงออกมาจากปาก เปนคําที่มีความหมายวา แมเปนเสียและความหมายที่ซึ้งใจมีรสเมตตา
คุณ กรุณาคุณ และความรักอยูในคํานี้บริบูรณ เด็กนอยที่เหลียวหาแมไมเห็นก็สงเสียงเรียกตะโกนเรียก แม แม
ถาไมเห็นก็รองไหจา ถาเห็นแมมาก็หวั เราะทั้งน้ําตา นี่เพราะอะไร เราเดาใจเด็กวา เมื่อไมเห็นแม เด็กตองรูสึก
ใจหายดูเหมือนเขาจะรูสึกวาขาดผูที่ปกปกรักษาใหปลอดภัย แตพอเห็นแมเขาเทานั้นก็อุนใจ ไมกลัวเกรง
อะไรทั้งหมด
เราที่เปนผูใหญแลว เมื่อเอยคําวาแมทีไร ก็มักจะรูสึกเกินออกไปจากความหมายที่เปนชื่อเทานั้น ยอม
นึกถึงความสัมพันธที่แมมีตอ เราเกือบทุกครั้ง แมรักลูกถนอมลูก สงสารลูก หวังดีตอลูก จะไปไหนจากบานก็
เปนหวงลูก รับประทานอะไรก็คิดถึงลูก ถึงกับแบงของรับประทานนัน้ ไวใหลูก ลักษณะเหลานีย้ อ มตรึงใจเรา
มิวาย"
อยางไรก็ตาม การที่ทางราชการประกาศกําหนดวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปเปนวันแมแหงชาติ ยอม
กอใหเกิดวันอันเปนที่ระลึกที่สําคัญยิ่งของไทยเราวันหนึ่ง และกําหนดใหถือวา ดอกมะลิสีขาวบริสุทธิ์เปน

สัญลักษณแหงความดีงามของแมผูใหกําเนิดแกตัวเรา อยางคําประพันธบทดอกสรอยชื่อ แมจา ของ ทาน
ผูหญิงสมโรจน สวัสดิกุล ณ อยุธยา ที่วา
ดอกเอยดอกมะลิ
สดสะอาดปราศสีราคีระคน
กลิ่นมะลิหอมกระไรไมรูสราง
อันรักแทแลหัวใจไดบรรยาย

ถึงยามผลิกลิ่นพราวสกาวตน
เหมือนกมลสดใสหมดระคาย
เปรียบไดอยางรักแทไมแปรหาย
ขอเชิญทาย ณ ที่ไหนจากใครเอย

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปนพระธิดาองคใหญของพลเอกพระวรวงศเธอกรม
หมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหมอมหลวงบัว กิติยากร พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัวทรงพระกรุณา
พระราชทานนามวา "สิริกิต"ิ์ ซึ่งมีความหมายวา "ผูเปนศรีแหง กิตยิ ากร"
ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกรที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บานพลเอกเจาพระยาวงศานุประพันธ
(หมอมราชวงศสะทาน สนิทวงศ) ผูเปนบิดาของหมอมหลวงบัว ณ บานเลขที่ ๑๘๐๘ ถนนพระรามหก ตําบล
วังใหม อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ขณะนั้น เปนระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย กอนหนานัน้ พระบิดาของพระองคทรงดํารงตําแหนงผูชว ย
เสนาธิการทหารบก มียศเปนพันเอกหมอมเจานักขัตรมงคล กิติยากร
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ หมอมเจานักขัตรมง
คล ตองทรงออกจากราชการทหาร โดยรัฐบาลแตงตัง้ ใหไปรับราชการในตําแหนงเลขานุการเอก ประจํา
สถานทูตสยาม ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา สวนหมอมหลวงบัว ซึ่งมีครรภแกยังคงพํานักอยู
ในประเทศไทย จนใหกําเนิดหมอมราชวงศสิริกิติ์แลวจึงเดินทางไปสมทบ มอบหมอมราชวงศสิริกิติ์ใหอยูใ น
ความดูแลของเจาพระยาวงศานุประพัทธ และทาววนิดา พิจาริณี ผูเปนบิดาและมารดาของหมอมหลวงบัว
หมอมราชวงศสิริกิติ์ ตองอยูหางไกลพระบิดามารดาตัง้ แตอายุเพียงนอยนิด บางคราวตองระหกระเหินไป
ตางจังหวัดกับพระบรมวงศานุวงศตามเหตุการณผันผวนทางการเมือง เชน ในปพุทธศักราช ๒๔๗๖ หมอม
เจาอัปษรสมาน กิตยิ ากร พระมารดาของหมอมเจานักขัตรมงคล ไดทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหวั ไปสงขลาดวย
ปลายปพุทธศักราช ๒๔๗๗ หมอมเจานักขัตรมงคล ทรงลาออกจากราชการ กลับประเทศไทยพรอม
ครอบครัว อันมีหมอมราชวงศกัลยาณกิติ์ บุตรคนโตและหมอมราชวงศบุษบาบุตรีคนเล็กผูเกิดที่สหรัฐอเมริกา
แลวมารับหมอมราชวงศอดุลยกิติ์บุตรคนรอง กับหมอมราชวงศสิริกิติ์จากหมอมเจาอัปษรสมาน กลับมาอยู
รวมกันที่ตําหนัก ซึ่งตั้งอยูที่กรุงเกษม ปากคลองผดุงกรุงเกษม ริมแมน้ําเจาพระยา
หมอมราชวงศสิริกิติ์เริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี ปากคลองตลาด ในพุทธศักราช ๒๔๗๙ แตเมื่อ
สงครามมหาเอเชียบูรพาลุกลามมาถึงประเทศไทย จังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบอยๆ ทําใหการ
เดินทางไมสะดวกและปลอดภัย หมอมราชวงศสิริกิติ์ จึงตองยายไปเรียนที่โรงเรียนเซ็นตฟรังซิสซาเวียร

คอนแวนต ถนนสามเสน เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๓ ในชั้นประถมและมัธยม เพราะอยูใกลบานในระยะทีพ่ อจะ
เดินไปโรงเรียนเองได หมอมราชวงศสิริกิติ์เริ่มเรียนเปยโนที่โรงเรียนเซ็นตฟรังซิสซาเวียรคอนแวนต และใน
เวลาตอมาไดตั้งใจที่จะเปนนักเปยโนผูมีชื่อเสียง
หมอมราชวงศสิริกิติ์ไดเผชิญสภาพของสงครามโลกเชนเดียวกับคนไทยทั้งหลาย พระบิดาผูทรงเปน
ทหารเปนผูปลูกฝงใหบุตร และบุตรีรูจักความมีวนิ ัย ความอดทน ความกลาหาญ และความเสียสละ โดยอาศัย
เหตุการณในสงครามเปนตัวอยาง และสงครามก็ทําใหผคู นตองหันหนาเขาชวยเหลือกันในยามทุกขยาก สิ่ง
เหลานี้หลอหลอมใหหมอมราชวงศสิริกิติ์มีความเมตตาตอผูอื่น
และรักความมีระเบียบแบบแผนมาตั้งแต
เยาววยั
หลังจากสงครามสงบแลว นายกรัฐมนตรีในสมัยนัน้ คือ นายควง อภัยวงศ ไดแตงตั้งใหหมอมเจา
นักขัตรมงคลเปนรัฐทูตวิสามัญ และอัครราชทูตผูมีอํานาจเต็มประจําสํานักเซ็นตเจมส ประเทศอังกฤษ หมอม
เจานักขัตรมงคลจึงทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปดวยในกลางปพุทธศักราช ๒๔๘๙ ขณะนัน้ หมอมราชวงศ
สิริกิติ์ เรียนจบชั้นมัธยมปที่ ๓ ของโรงเรียนเซ็นตฟรังซิสซาเวียรคอนแวนตแลว
ระหวางที่อยูในประเทศอังกฤษ หมอมราชวงศสิริกิติ์ตั้งใจเรียนเปยโน ภาษาอังกฤษและภาษาฝรัง่ เศสกับครู
พิเศษ แตอยูอ ังกฤษไดไมนาน หมอมเจานักขัตรมงคลก็ทรงยายไปประเทศเดนมารก และประเทศฝรั่งเศส
ตามลําดับ ระหวางนีห้ มอมราชวงศสิริกิติ์ ยังคงตั้งใจเรียนเปยโนอยางขะมักเขมนเพื่อเตรียมสอบเขาวิทยาลัย
การดนตรีที่มชี ื่อเสียงของกรุงปารีส
พุทธศักราช ๒๔๙๑ ขณะที่หมอมเจานักขัตรมงคลและครอบครัวอยูในปารีส ไดรบั เสด็จสมเด็จพระ
เจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโปรดเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรโรงงานทํารถยนตในกรุงปารีสอยู
เสมอ จนเปนที่คุนเคยตอพระยุคลบาทและตองพระราชอัธยาศัย ฉะนั้น เมื่อสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงประสบ
อุปทวเหตุทางรถยนตในประเทศสวิตเซอรแลนด ตองประทับรักษาพระองคในสถานพยาบาล จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหหมอมหลวงบัวพาบุตรีทั้งสอง คือ หมอมราชวงศสิริกิติ์ และหมอม
ราชวงศบุษบา เขาเฝาทูลละอองพระบาทเยี่ยมอาการเปนประจํา จนพระอาการประชวรทุเลาลง เสด็จกลับพระ
ตําหนักได สมเด็จพระราชชนนีไดรับสั่งขอใหหมอมราชวงศสิริกิติ์อยูศึกษาตอที่เมืองโลซานนในโรงเรียน
ประจํา ชื่อโรงเรียน Riante Rive ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษแกกุลสตรี คือ ภาษา ศิลปะ
ดนตรี ประวัตวิ รรณคดี และประวัติศาสตร
ตอมาอีก ๑ ป ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหมอมเจานักขัตรมงคลและครอบครัวมาเฝาฯ แลว
สมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหมอมราชวงศสิริกิติ์ตอหมอมเจานักขัตรมงคล และประกอบพระราชพิธีหมั้น
อยางเงียบๆ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ ทรงใชพระธํามรงคที่สมเด็จพระราชบิดาทรงหมั้น
สมเด็จพระราชชนนี เปนพระธํามรงคหมั้น แลวคงใหหมอมราชวงศสิริกิติ์ศึกษาตอไป จนเสด็จนิวตั พระนคร
จึงโปรดเกลาฯ
ใหหมอมราชวงศสิริกิติ์ตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั อานันทมหิดล ในเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
วันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม สมเด็จพระศรีสวรินทิ
ราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ทรงเปนประธานพระราชทานน้ําพระพุทธมนตและเทพมนต สมเด็จ

พระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชและหมอมราชวงศสิริกิติ์ ไดทรงจดและจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และใน
วันนัน้ สมเด็จพระเจาอยูหวั ไดทรงสถาปนาหมอมราชวงศสิริกิติ์เปนสมเด็จพระราชินี
วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ เปนวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจาอยูหวั ทรง
รับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยวา "พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั " และทรงสถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระ
ราชินีเปน "สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี"
วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ ทั้งสองพระองคเสด็จกลับประเทศสวิตเซอรแลนด เพราะ
แพทยผูรักษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั กราบบังคมทูลแนะนําใหทรงพักรักษาพระองคอีกระยะหนึ่ง
พุทธศักราช ๒๔๙๔ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี มีพระประสูติการสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาอุบลรัต
นราชกัญญาฯ ณ เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด เมื่อเจริญพระชันษาได ๗ เดือน ทั้งสามพระองคจึง
เสด็จนิวัตประเทศไทย ประทับ ณ พระทีน่ ั่งอัมพรสถานพระราชดุสติ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลง
กรณณ ซึ่งตอมาทรงไดรับการสถาปนาเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ซึ่งตอมาทรงไดรับการสถาปนาเปนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณฯ ไดประสูติตอมาตามลําดับ ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน รวมพระราชโอรสและพระราชธิดา ๔ พระองค
ปลายปพุทธศักราช ๒๔๙๘ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ผูทรงดํารง
ตําแหนงสภานายิกาสภากาชาดไทย เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั จึงทรงแตงตั้งสมเด็จพระบรม
ราชินีใหทรงดํารงตําแหนงสภานายิกาแทน เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙ และในปนี้เอง ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เสด็จออกทรงพระผนวกตามโบราณราชประเพณี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งสมเด็จพระบรมราชินีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค และภายหลังเมื่อทรงลาผนวชแลว ไดทรง
สถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ขึ้นเปน สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
อันมีความหมายวาทรงเปนที่พึ่งของประชาชน นับเปนสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองคที่สองของไทย ตอ
จากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
ซึ่งทรงปฏิบัติราชการแทนพระองคเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหวั เสด็จพระราชดําเนินเยือนยุโรป
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอยใหญเปนลําดับมา ทั้งใน
ฐานะที่ทรงเปนสมเด็จพระบรมราชินีของไทย และในฐานะคูพระราชหฤทัยแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
กลาวคือ ทรงชวยแบงเบาพระราชภาระทัง้ หลายไปไดมาก ทั้งยังมีพระราชดําริริเริ่มใหมเพื่อประโยชนในการ
ฟนฟูอนุรักษ และการพัฒนาประเทศอยูเ นืองๆ เห็นไดชัดจากพระราชกรณียกิจที่เผยแพรสูสายตาประชาชน
อยูทุกวันนี้
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