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สารคดีรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (๒๕ ตอน)

ตอนที่ ชื่อตอน Link qr code

1 พระนิวาสสถานเดิม https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.1.mp4?_=1

2 การสถาปนาพระนครแหงกรุงรัตนโกสินทร https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.2.mp4?_=1

3 การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.3.mp4?_=1

4
พระชัยหลังชาง พระชัยวัฒนประจํารัชกาล 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.4.mp4?_=1

5 การสถาปนากรุงเทพมหานคร ความยิ่งใหญ ของสยามประเทศ https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.5.mp4?_=1

6 ชุมชนตนกรุงรัตนโกสินทร https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.6.mp4?_=1

7 ตําราพิชัยสงคราม และปนใหญ พลาวุธปองกันพระนคร https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.7.mp4?_=1

8 พระราชปณิธานการปองกันพระราชอาณาเขต https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.8.mp4?_=1

9 สัมพันธไมตรีกับเพื่อนบาน พระปรีชาญาณในพระองค https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.9.mp4?_=1

10 สัมพันธภาพกับมหาอํานาจ จีนและโปรตุเกส https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.10.mp4?_=1

11 ทรงสังคายนาพระไตรปฏก https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.11.mp4?_=1

12 พระราชพงศาวดารและกฎหมายตราสามดวง https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.12.mp4?_=1

13 ทรงปฏิสังขรณวัดพระพุทธบาท สระบุรี https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.13.mp4?_=1

https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.1.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.2.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.3.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.4.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.5.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.6.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.7.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.8.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.9.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.10.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.11.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.12.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.13.mp4?_=1


14 ทรงบูรณปฏิสังขรณวัดโพธิ์ https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.14.mp4?_=1

15 พระราชศรัทธา ปฏิสังขรณพระศรีสรรเพชญดาญาณ และพระพุทธรูปโบราณ https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.15.mp4?_=1

16 พระอารามทรงสราง ปฏิสังขรณ https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.16.mp4?_=1

17 การฟนฟูวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.17.mp4?_=1

18 บทพระราชนิพนธ รามเกียรติ์ https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.18.mp4?_=1

19 นิทานเปอรเซียฉบับหลวง พงศาวดารรามัญ พงศาวดารจีน https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.19.mp4?_=1

20
ชางเผือกมาสูพระบารมี แหงพระบุญญาธิการ และตนกําเนิดภูมินาม 

“ทาชางวังหลวง ทาชางวังหนา”
https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.20.mp4?_=1

21 เทวสถานโบสถพราหมณ เสาชิงชากลางพระนคร https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.21.mp4?_=1

22 ทรงฟนฟูราชพิธีและราชประเพณีโบราณเพื่อสืบสานการมงคลแหงพระนคร https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.22.mp4?_=1

23 การพระเมรุสมัยแรกในกรุงรัตนโกสินทร https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.23.mp4?_=1

24 การอัญเชิญพระศรีศากยมุนี จากสุโขทัย https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.24.mp4?_=1

25 กรุงเทพมหานคร เบิกฟาแหงสยาม https://itech.moi.go.th/download/s1/ep.25.mp4?_=1
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สารคดีรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (๒๐ ตอน)

ตอนที่ ชื่อตอน Link qr code

1 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.1.mp4?_=1

2
การพระราชพิธีสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชินี 

เฉลิมพระยศพระราชวงศานุวงศ ตามราชประเพณี
https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.2.mp4?_=1

3 พระปรีชาญาณในดานการรบ การรับศึกดานตะวันตก https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.3.mp4?_=1

4 ยุทธศาสตรทางทะเลปองกันพระราชอาณาจักร https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.4.mp4?_=1

5 ยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน การปกครองสวนกลางและหัวเมือง https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.5.mp4?_=1

6 การบริหารราชการแผนดิน พระราชกําหนดสักเลก เดินสวน เดินนา https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.6.mp4?_=1

7 การบริหารราชการแผนดิน เพื่อความเขมแข็งของอาณาราษฎร https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.7.mp4?_=1

8
การฟนฟูพระราชประเพณี พระราชพิธีอาพาธพินาศ 

และสังคายนาบทสวดมนต
https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.8.mp4?_=1

9 การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา พระราชพิธีวิสาขบูชา https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.9.mp4?_=1

10 การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สืบศาสนาลังกาทวีป https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.10.mp4?_=1

11 การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา บูรณะปฏิสังขรณ สถาปนาพระอาราม https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.11.mp4?_=1
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12 การเจริญสัมพันธไมตรีกับโปรตุเกส ชาติแรกที่เขามาเจริญพระราชไมตรี https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.12.mp4?_=1

13 การเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ อังกฤษเขามาเจริญสัมพันธไมตรี https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.13.mp4?_=1

14
ชางเผือกแหงพระบรมเดชานุภาพ 

และธงชางแสดงความสัมพันธกับตางประเทศ
https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.14.mp4?_=1

15
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขยายพระบรมมหาราชวัง และสรางสวนขวา 

พระราชกุศโลบายบํารุงวิชาชาง
https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.15.mp4?_=1

16 ฝพระหัตถงานชางในการบํารุงศิลปวัฒนธรรม https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.16.mp4?_=1

17 พระที่นั่งสนามจันทร เกงนารายณ กับการทรงงานชางศิลป https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.17.mp4?_=1

18
การบํารุงศิลปวัฒนธรรม เครื่องถม เครื่องถวย ศิลปะพระราชนิยม 

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.18.mp4?_=1

19 ซอสายฟาฟาด เพลงบุหลันลอยเลื่อน กับพระอัจฉริยอัครศิลปนสยาม https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.19.mp4?_=1

20 การทํานุบํารุง โขน-ละคร เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมแหงสยาม https://itech.moi.go.th/download/s2/ep.20.mp4?_=1
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สารคดีรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว

(๑๒ ตอน)

ตอนที่ ชื่อตอน Link qr code

1 พระมหากษัตริยรัชกาลที่ 3 แหงพระบรมราชจักรีวงศ https://itech.moi.go.th/download/s3/ep.1.mp4?_=1

2 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว กับการบํารุงรักษาแผนดิน https://itech.moi.go.th/download/s3/ep.2.mp4?_=1

3 การปกบานปองเมือง https://itech.moi.go.th/download/s3/ep.3.mp4?_=1

4 พระปรีชาสามารถในการเจริญทางพระราชไมตรีกับชาติตะวันตก https://itech.moi.go.th/download/s3/ep.4.mp4?_=1

5 พระปรีชาสามารถในดานการเกษตร และการอุตสาหกรรม https://itech.moi.go.th/download/s3/ep.5.mp4?_=1

6 พระบิดาแหงการคาไทย https://itech.moi.go.th/download/s3/ep.6.mp4?_=1

7 พระราชมรดกดานเศรษฐกิจการคลังตอสยามประเทศ https://itech.moi.go.th/download/s3/ep.7.mp4?_=1

8 พระราชญาณทัศนเปดสยาม รับวิทยาการแผนใหม https://itech.moi.go.th/download/s3/ep.8.mp4?_=1

9 พระอัจฉริยภาพ การมุงพระทัยใสในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา https://itech.moi.go.th/download/s3/ep.9.mp4?_=1

10 พระราชญาณทัศนในการพัฒนาชาวสยามดวยธรรมจริยาและวิชาการ https://itech.moi.go.th/download/s3/ep.10.mp4?_=1

11 สถาปตยกรรมในรัชสมัย https://itech.moi.go.th/download/s3/ep.11.mp4?_=1

12 รัชสมัยของความรุงเรืองแหงศิลปกรรม https://itech.moi.go.th/download/s3/ep.12.mp4?_=1
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สารคดีรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

(๑๓ ตอน)

ตอนที่ ชื่อตอน Link qr code

1 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ แหงราชวงศจักรี https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.1.mp4?_=1

2
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช    

“ยุคสยามอารยะ”
https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.2.mp4?_=1

3 วัตรปฏิบัติดานการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.3.mp4?_=1

4 นํ้าพระราชหฤทัยในการเกื้อกูลนานาศาสนา https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.4.mp4?_=1

5 อรุณรุงแหงศิลปะวิทยาการสมัยใหม ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.5.mp4?_=1

6 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูกับการพัฒนาศิลปกรรมสยามยุคใหม https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.6.mp4?_=1

7
พัฒนาภายในและสรางปอมปราการแข็งแกรงจากภายนอก 

พระราชกุศโลบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.7.mp4?_=1

8 เศรษฐกิจกาวหนา ระบบเงินตราใหม https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.8.mp4?_=1

9 การเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตก https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.9.mp4?_=1

10 การพระราชกุศลสรางและปฏิสังขรณพระอาราม https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.10.mp4?_=1

11 พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.11.mp4?_=1

12
วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๑๑ 

วันสําคัญแหงประวัติศาสตรไทยที่โลกจารึก
https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.12.mp4?_=1
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https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.7.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.8.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.9.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.10.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.11.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.12.mp4?_=1


13 จดหมายเหตุ รัชกาลที่ ๔ สวรรคต จากกรมพระยาดํารงราชนุภาพ https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.13.mp4?_=1

https://itech.moi.go.th/download/s4/ep.13.mp4?_=1


สารคดีรัชกาลที่ ๕

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (๒๑ ตอน)

ตอนที่ ชื่อตอน Link qr code

1
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระมหากษัตริยรัชกาลที่ ๕    

แหงพระบรมราชวงศจักรี
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.1.mp4?_=1

2 การเจริญพระราชไมตรีกับประเทศเพื่อนบาน https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.2.mp4?_=1

3 การปฏิรูประเบียบการบริหารราชการแผนดิน https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.3.mp4?_=1

4 การปฏิรูประเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.4.mp4?_=1

5 ทรงปฏิรูปเศรษฐกิจการคลังและเกษตรกรรม https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.5.mp4?_=1

6 เสด็จประพาสหัวเมืองและเสด็จประพาสตน https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.6.mp4?_=1

7 การเจริญทางพระราชไมตรีกับตางประเทศ พระราชวิเทโศบายดานการทูต https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.7.mp4?_=1

8 การเจริญทางพระราชไมตรีกับตางประเทศเพื่อปกปองอธิปไตยสยาม https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.8.mp4?_=1

9 พระราชกรณียกิจดานการปฏิรูปกฎหมายและศาล https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.9.mp4?_=1

10 พระราชกรณียกิจดานการแพทยและการสาธารณสุข https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.10.mp4?_=1

11 พระราชกรณียกิจดานการศึกษา พัฒนาคน https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.11.mp4?_=1

12 พระราชกรณียกิจดานคมนาคม https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.12.mp4?_=1

13 พระราชกรณียกิจดานทหารและตํารวจ https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.13.mp4?_=1

https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.1.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.2.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.3.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.4.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.5.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.6.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.7.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.8.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.9.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.10.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.11.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.12.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.13.mp4?_=1


14 พระราชกรณียกิจดานศาสนา https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.14.mp4?_=1

15 พระราชกรณียกิจดานสถาปตยกรรมและศิลปะ https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.15.mp4?_=1

16 พระราชกรณียกิจดานสาธารณูปโภค และการสื่อสาร https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.16.mp4?_=1

17 วัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณสยาม https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.17.mp4?_=1

18 การเลิกทาสและระบบไพร https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.18.mp4?_=1

19 พระอัจฉริยภาพดานวรรณศิลป https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.19.mp4?_=1

20 ร.ศ.๑๑๒ กับพระราชวิเทโศบาย ปกปองแผนดินสยาม https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.20.mp4?_=1

21 พระบาทสมเด็จพระปยมหาราชของปวงชนชาวสยาม https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.21.mp4?_=1

https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.14.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.15.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.16.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.17.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.18.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.19.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.20.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s5/ep.21.mp4?_=1


สารคดีรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

(๑๐ ตอน)

ตอนที่ ชื่อตอน Link qr code

1 พระราชประวัติและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.1.mp4?_=1

2 พระราชกรณียกิจดานการศึกษา https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.2.mp4?_=1

3 พระราชกรณียกิจดานการปองกันประเทศ https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.3.mp4?_=1

4 พระราชกรณียกิจดานการตางประเทศ https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.4.mp4?_=1

5 พระมหากษัตริยผูทรงสีบสานงานพัฒนา https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.5.mp4?_=1

6 การจัดระเบียบสังคมสูสากล https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.6.mp4?_=1

7 งานพัฒนาสรางสรรคสยามดวยงานศิลป https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.7.mp4?_=1

8 พระราชกรณียกิจปลูกจิตสํานึกรักความเปนไทย https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.8.mp4?_=1

9 ปลูกฝงประชาธิปไตย https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.9.mp4?_=1

10 สมเด็จพระมหาธีรราชเจาของปวงชนชาวไทย https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.10.mp4?_=1

https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.1.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.2.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.3.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.4.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.5.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.6.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.7.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.8.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.9.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s6/ep.10.mp4?_=1


สารคดีรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (๙ ตอน)

ตอนที่ ชื่อตอน Link qr code

1 การทรงราชย https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.1.mp4?_=1

2 การบริหารราชการแผนดิน https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.2.mp4?_=1

3 เสด็จพระราชดําเนินเลียบมณฑลฝายเหนือและมณฑลฝายใต https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.3.mp4?_=1

4 พระราชกรณียกิจเจริญพระราชไมตรีกับตางประเทศ https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.4.mp4?_=1

5 พระราชปรีชาญาณดานการทหารทุกเหลาทัพ https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.5.mp4?_=1

6 พระราชกรณียกิจทรงเปนเอกอัครศาสนูปถัมภก https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.6.mp4?_=1

7 พระราชญาณทัศนดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.7.mp4?_=1

8 การสมโภชฉลองพระนคร ๑๕๐ ป https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.8.mp4?_=1

9 พระมหากษัตริยนักประชาธิปไตยผูทรงพระคุณอันประเสริฐ https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.9.mp4?_=1

https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.1.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.2.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.3.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.4.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.5.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.6.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.7.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.8.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s7/ep.9.mp4?_=1


สารคดีรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

พระอัฐมรามาธิบดินทร (๑๐ ตอน)

ตอนที่ ชื่อตอน Link qr code

1
การเสด็จพระราชสมภพ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

พระอัฐมรามาธิบดินทร
https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.1.mp4?_=1

2 พระอภิบาลพระมหายุวกษัตริยของสมเด็จพระบรมราชชนนี https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.2.mp4?_=1

3 เสด็จนิวัตพระนคร https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.3.mp4?_=1

4 การศึกษาเพื่อทรงเตรียมพระองคสูพระมหากษัตริยนักพัฒนาแหงสยาม https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.4.mp4?_=1

5 เสด็จนิวัตพระนครครั้งที่สอง https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.5.mp4?_=1

6
พระมหายุวกษัตริยผูทรงเปนขวัญ กําลังใจแกประชาชนและเกียรติภูมิ   

แหงชาติ
https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.6.mp4?_=1

7 เสด็จประพาสสําเพ็ง ตนธารหลอมรวมความรูรักสามัคคี https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.7.mp4?_=1

8 พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความตั้งมั่นที่จะทรงผนวช https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.8.mp4?_=1

9
พระราชานุกิจ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล         

พระอัฐมรามาธิบดินทร
https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.9.mp4?_=1

10 ผูเปนประดุจดวงใจของแผนดิน https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.10.mp4?_=1

https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.1.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.2.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.3.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.4.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.5.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.6.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.7.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.8.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.9.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s8/ep.10.mp4?_=1


สารคดีรัชกาลที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (๖๒ ตอน)

ตอนที่ ชื่อตอน Link qr code

1 พลังแผนดิน https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.1.mp4?_=1

2 จากนํ้าพระราชหฤทัย กลายเปนสายฝนหลวงสูแผนดิน https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.2.mp4?_=1

3 การเสด็จพระราชสมภพ https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.3.mp4?_=1

4 การศึกษาเมื่อทรงเยาววัย https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.4.mp4?_=1

5 ครอบครัวอันแสนอบอุน https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.5.mp4?_=1

6 แสงสวางแหงพระอัจฉริยภาพ https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.6.mp4?_=1

7 การเสด็จทรงแกปญหาประชาชน https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.7.mp4?_=1

8 ทรงบําบัดทุกขบํารุงสุขแกราษฎร https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.8.mp4?_=1

9 พระอัจฉริยภาพอันลึกซึ้ง https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.9.mp4?_=1

10 ฝาพระบาททรงอยูเคียงขางพสกนิกรเสมอ https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.10.mp4?_=1

11 พระราชทานทุนการศึกษา https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.11.mp4?_=1

https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.1.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.2.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.3.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.4.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.5.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.6.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.7.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.8.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.9.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.10.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.11.mp4?_=1


12 พระราชทานปริญญาบัตร https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.12.mp4?_=1

13 สายธารพระเมตตาสูพื้นที่หางไกล https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.13.mp4?_=1

14 พระราชหฤทัยความเปนครู https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.14.mp4?_=1

15 พระเมตตาดานการแพทยและการสาธารณสุข https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.15.mp4?_=1

16 ทรงดูแลราษฎรประดุจลูกในอุทร https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.16.mp4?_=1

17 สองพระหัตถเพื่อราษฎร https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.17.mp4?_=1

18 สายธารพระเมตตาประจักษแกสายตานานาชาติ https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.18.mp4?_=1

19 อัครศาสนูปภัมภก https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.19.mp4?_=1

20 ทรงฟนฟูพระพุทธศาสนา https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.20.mp4?_=1

21 พระบรมราชูปถัมภตอทุกศาสนา https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.21.mp4?_=1

22 พระกอเกื้อรังสรรคมรดกไทย https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.22.mp4?_=1

23 พระกอเกื้อรักษามรดกไทย https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.23.mp4?_=1

https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.12.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.13.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.14.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.15.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.16.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.17.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.18.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.19.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.20.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.21.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.22.mp4?_=1
https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.23.mp4?_=1


24 บทเพลงพระราชนิพนธสายธารแหงความผูกพัน https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.24.mp4?_=1

25 พระปรีชาญาณเชิงชาง https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.25.mp4?_=1

26 พระมหากษัตริยนักกีฬา https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.26.mp4?_=1

27 พระอัจฉริยภาพดานภาษา https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.27.mp4?_=1

28 พระมหากษัตริยกษัตริย นักการเกษตร https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.28.mp4?_=1

29 สวนจิตรลดา แปลงนาเพื่อประชาชน https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.29.mp4?_=1

30 โคนม มรดกจากพระองค https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.30.mp4?_=1

31 เกษตรทฤษฎีใหม https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.31.mp4?_=1

32 ปลูกปาในใจคน https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.32.mp4?_=1

33 ทรงฟนฟูปาเสื่อมโทรม https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.33.mp4?_=1

34 ปลูกไม ๓ อยาง ใหประโยชน ๔ อยาง ความผูกพันระหวางมนุษยกับปาไม https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.34.mp4?_=1

35 ทรงฟนฟูปาใหฟนชีวิต https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.35.mp4?_=1
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36 ปาชายเลนในพระราชดําริ https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.36.mp4?_=1

37 หญาแฝกจากพระราชดําริ https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.37.mp4?_=1

38 พืชพรรณของแผนดิน https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.38.mp4?_=1

39 พระปรีชาญานดานความมั่นคงทางอาหาร https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.39.mp4?_=1

40 พระองคผูทรงเปนปราชญแหงธรรมชาติ https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.40.mp4?_=1

41 ทรงหลอเลี้ยงสายนทีบนที่สูง https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.41.mp4?_=1

42 ทรงพัฒนาสายนทีหลอเลี้ยงพื้นที่อีสาน https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.42.mp4?_=1

43 สายนที ๔ นํ้า ๓ รส จากนํ้าพระราชหฤทัย https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.43.mp4?_=1

44 ทรงบรรเทาอุทกภัยลุมนํ้าเจาพระยา https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.44.mp4?_=1

45 “ธรรมชาติแกธรรมชาติ” หลักการอันชาญฉลาดในการบําบัดนํ้าเสีย https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.45.mp4?_=1

46 พระปรีชาญาณดานดิน https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.46.mp4?_=1

47 พระอัจฉริยภาพในการแกปญหาดิน https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.47.mp4?_=1
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48 ศูนยรวมใจของปวงชน https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.48.mp4?_=1

49 พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.49.mp4?_=1

50 พระตําหนักภูพานราชนิเวศน https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.50.mp4?_=1

51 นํ้าพระราชหฤทัยแผไพศาลสูเลโซโธ https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.51.mp4?_=1

52 นํ้าพระราชหฤทัยแผไพศาลสูนานามิตรประเทศ https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.52.mp4?_=1

53 ทรงสานสายสัมพันธอันแผไพศาล https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.53.mp4?_=1

54 รอยทางที่พระองคทรงพลิกฟน https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.54.mp4?_=1

55 พระอัจฉริยภาพดานการคมนาคมกรุงเทพมหานคร https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.55.mp4?_=1

56 พระปรีชาญาณดานพลังงาน https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.56.mp4?_=1

57 กังหันลมพระอัจฉริยภาพดานพลังงาน https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.57.mp4?_=1

58 แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของมวลมนุษยชาติ https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.58.mp4?_=1

59 เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.59.mp4?_=1
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60 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.60.mp4?_=1

61 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.61.mp4?_=1

62 อภิมหาบุคคลแหงประวัติศาสตรโลก https://itech.moi.go.th/download/s9/ep.62.mp4?_=1
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สารคดีรัชกาลที่ ๑๐

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว (๑๗ ตอน)

ตอนที่ ชื่อตอน Link qr code

1
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐     

แหงพระบรมราชจักรีวงค
https://itech.moi.go.th/download/s10/ep.1.mp4?_=1

2 การสืบสานการสาธารณสุข https://itech.moi.go.th/download/s10/ep.2.mp4?_=1

3 ขวัญขาวแหงแผนดิน https://itech.moi.go.th/download/s10/ep.3.mp4?_=1

4 สายนํ้าแหงแผนดิน https://itech.moi.go.th/download/s10/ep.4.mp4?_=1

5 พระมหากรุณาธิคุณดานการศึกษา ดั่งแสงทอรุงจากฟากฟาสูแผนดิน https://itech.moi.go.th/download/s10/ep.5.mp4?_=1

6 มหาบพิตร ผูทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก https://itech.moi.go.th/download/s10/ep.6.mp4?_=1

7
การเจริญพระราชไมตรีระหวางประเทศและ พระราชภารกิจดานการทูต 

เพื่อความรมเย็นเปนสุขของประเทศชาติ และประชาชน
https://itech.moi.go.th/download/s10/ep.7.mp4?_=1

8 พระมหากษัตริยผูอยูเคียงขางประชาชน https://itech.moi.go.th/download/s10/ep.8.mp4?_=1

9 การศึกษาดานการทหาร และการบิน https://itech.moi.go.th/download/s10/ep.9.mp4?_=1
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10 สายพระโลหิตบูรพกษัตริยนักรบ องคจอมทัพไทย https://itech.moi.go.th/download/s10/ep.10.mp4?_=1

11
พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา           

มหาราชาแหงแผนดิน
https://itech.moi.go.th/download/s10/ep.11.mp4?_=1

12 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก https://itech.moi.go.th/download/s10/ep.12.mp4?_=1

13
อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
https://itech.moi.go.th/download/s10/ep.13.mp4?_=1

14 สวนสัตวแหงใหม ในพระเมตตาของพระองค https://itech.moi.go.th/download/s10/ep.14.mp4?_=1

15 วันชนะศึกบานหมากแขง https://itech.moi.go.th/download/s10/ep.15.mp4?_=1

16 บันทึกจากฐานปฏิบัติการนาจาน https://itech.moi.go.th/download/s10/ep.16.mp4?_=1

17 ตามรอยพระบาทยาตรา พระมหากรุณา สูเมืองนาน ในรัชกาลที่ ๑๐ https://itech.moi.go.th/download/s10/ep.17.mp4?_=1
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