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ขาวประชาสัมพันธ

สํานักพระราชวังจัดทําหนังสืออัลบั้มภาพ 80 ป เฉลิมพระเกียรติ (2470 – 2550)
ครั้งแรกของไทยที่ทาํ หนังสือในรูปแบบอัลบั้มภาพ ชุดละ 2 เลม รวมกวา 300 ภาพ ตลอด 80 ปตั้งแต
เสด็จพระราชสมภพถึงปจจุบัน เริ่มจําหนาย 5 ธ.ค. นี้ พรอมรวมเนคเทคและทีโอทีเตรียมนําภาพ
และรายละเอียดจากหนังสือทั้งเลม รวมทั้งภาพการเสด็จออกมหาสมาคมใหดาวนโหลดไดฟรีจาก
เว็บไซตของสํานักพระราชวัง
สํานักพระราชวังไดจัดทําหนังสือ อัลบั้มภาพ 80 ป เฉลิมพระเกียรติ (2470 - 2550) เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึง่ นับเปนครั้งแรกของประเทศไทยที่มี
การออกแบบจัดพิมพในรูปแบบอัลบั้มภาพเชนนี้ ใน 1 ชุดประกอบดวยอัลบั้ม 2 เลม ปกแข็งหุม หนัง ปมลาย
ดุนนูนและปมทอง ขนาด 13 x 11 นิ้ว กระดาษการดขาว 240 แกรม จํานวนหนา 200 หนาตอเลม มีมุมสี
ทองติดอัลบั้มสําหรับใสภาพพระบรมฉายาลักษณ ขนาด 9 x 12 ซม. ที่จัดพิมพดวยกระดาษอารตการด 210
แกรม รวมทั้งชุด 318 ภาพ ตั้งแตปที่เสด็จพระราชสมภพจนถึงปจจุบนั
นายรัตนาวุธ วัชโรทัย ทีป่ รึกษาฝายกิจกรรมพิเศษ สํานักพระราชวัง ใหรายละเอียดวา “อัลบั้ม
ภาพ 80 ป เฉลิมพระเกียรติ (2470 - 2550) นี้มีจุดเดนที่แตกตางจากหนังสืออืน่ ๆ คือเปนครั้งแรกในประเทศ
ไทยทีม่ ีการจัดพิมพหนังสือในรูปแบบของอัลบั้มภาพในสมัยกอน ซึ่งนับวาแปลกใหมที่สุดที่เราเคยจัดทํามา
เปนอัลบั้มปกหนังปมลายนูนและปมทองอยางสวยงาม ออกแบบจัดพิมพดวยความประณีต โดยมีภาพพระ
บรมฉายาลักษณในโฟโตคอรเนอร หรือกรอบมุมกระดาษสีทองอยูใ นหนาซาย หนาละ 1 - 2 ภาพ ทีม่ ีทั้ง
ภาพสีซีเปยและภาพสี่สีตามยุคสมัย พรอมคําบรรยายภาพในหนาขวา ซึ่งสามารถดึงภาพออกมาไดเหมือน
อัลบั้มภาพสมัยโบราณ สําหรับเลมแรกเปนอัลบั้มพระบรมฉายาลักษณตั้งแตป พ.ศ. 2470 ที่เสด็จพระราช
สมภพ จนถึงป พ.ศ. 2500 สวนเลมที่ 2 เปนชวงป พ.ศ. 2501 ถึงปจจุบัน มีพระบรมฉายาลักษณชวงลาสุดที่
เสด็จพระราชดําเนินกลับจากโรงพยาบาลศิริราช และในสวนทายของอัลบั้มทัง้ 2 เลม มี ‘ภาพประทับใจ’ ซึ่ง
เราไดรวบรวมจากหลายแหลงที่มา ทั้งหมดนี้ลว นเปนภาพประวัตศิ าสตรที่เต็มไปดวยคุณคาทางจิตใจสําหรับ
คนไทย”
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ทั้งนี้ สํานักพระราชวังไดจัดเตรียมหนังสือดังกลาวจํานวนหนึ่ง พรอมทั้งจัดทําหนังสือชุดนี้ในรูปแบบ
ของแผนดีวีดสี ําหรับพระราชทานแกผทู ี่มาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระ ที่
นั่งจักรีมหาปราสาท และไดจัดเตรียมหนังสือไว 4,000 ชุด สําหรับจําหนายในราคาชุดละ 3,000 บาท ตั้งแต
วันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้ เวลา 13.00 น. – 16.30 น. หลังจากนั้นจะเปดจําหนายทุกวัน ไมเวนวันหยุด ในเวลา
ราชการ โดยวางจําหนายที่อรรถวิจารณศาลา ในพระบรมมหาราชวัง เพียงแหงเดียวเทานัน้ สามารถจอดรถได
ที่ทา ราชวรดิฐ เดินเขาทางประตูเทวาภิรมย (ชั้นนอก) จากนัน้ เขาประตูศรีสุนทร (ชั้นใน) อรรถวิจารณศาลาอยู
ทางดานซายมือ ใกลกับพระทีน่ ั่งดุสิตมหาปราสาท
“นอกจากนี้ สํานักพระราชวังจะนําภาพและรายละเอียดทั้งหมดจากหนังสืออัลบั้มภาพ 80 ป เฉลิม
พระเกียรติ (2470 - 2550) ทัง้ ชุด 318 ภาพ พรอมคําบรรยายภาพเหมือนหนังสือเลมจริงทัง้ เลม และหนังสือ
ชุดนี้ที่จัดทําในรูปแบบดีวีดีออกเผยแพรทางเว็บไซตของสํานักพระราชวัง www.brh.thaigov.net และ
www.palaces.thai.net
รวมทัง้ เตรียมคัดเลือกภาพการเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระทีน่ ั่งจักรีมหา
ปราสาท ในชวงเชาวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ทยอยนําไปอัพโหลดอยางตอเนื่องสําหรับการเผยแพรทางสื่อตางๆ และ
ใหผูสนใจเขาชมและดาวนโหลดไดเชนเดียวกับภาพชุดจากงานพระราชพิธีฉลองสิรริ าชสมบัติครบ 60 ป โดย
ไดรับความรวมมือจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติหรือเนคเทค และบริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน) คาดวาทัง้ ในสวนของหนังสือและภาพการออกมหาสมาคมชุดแรก จะดําเนินการเผยแพรทาง
เว็บไซตไดประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 5 ธันวาคมนี”้ นายรัตนาวุธกลาว
ดานศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ หรือเนคเทค กลาวถึงการนําภาพและ
ขอมูลทั้งหมดจากหนังสือดังกลาว รวมถึงภาพการเสด็จออกมหาสมาคมไปอัพโหลดเผยแพรบนเว็บไซตของ
สํานักพระราชวังในครัง้ นีว้ า ไดมีการเตรียมแผนรองรับไวเปนอยางดี ซึ่งคาดวาจะไมมีปญหาใดๆ จากการเขา
ชมเว็บไซตและการดาวนโหลดของประชาชนคนไทยทัว่ โลกและผูสนใจจํานวนมาก
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอที่ งานประชาสัมพันธ
ฝายประชาสัมพันธและเผยแพร สํานักพระราชวัง (สนามเสือปา)
โทร. 0 2281 8199 ตอ 1105 - 1114
(คุณพนิดา พฤกษานานนท, คุณอมรวรรณ มวงพรหม, คุณรสิตา วัชโรทัย)
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รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดพิมพหนังสือ
“อัลบั้มภาพ 80 ป เฉลิมพระเกียรติ”
(2470 - 2550)
จัดพิมพโดย
ภาษา
ขนาดรูปเลม
จํานวนหนา
ปก
เนื้อใน
รายละเอียดรูปภาพ

ระบบการพิมพ
ระบบการเขาเลม
จํานวนพิมพ

จํานวนจําหนาย
ราคาจําหนาย
สถานทีจ่ ําหนาย

เริ่มจําหนาย

สํานักพระราชวัง
ไทย
13 x 11 นิ้ว ขนาดกาง 26 x 11 นิว้
200 หนา/ เลม (1 ชุดมี 2 เลม)
กระดาษแข็ง เกรด A หุมหนังปมลายดุนนูน และปมทอง
กระดาษการดขาว 240 แกรม พิมพสี่สีตลอดเลม
ติดมุมภาพสีทอง (โฟโตคอรเนอร) สําหรับใสภาพพระบรมฉายาลักษณ
กระดาษอารตการด 210 แกรม ขนาด 9 x 12 ซม.
ภาพสี Sepia และภาพสี่สี
เลม 1 จํานวน 149 ภาพ, เลม 2 จํานวน 169 ภาพ รวม 318 ภาพ
ออฟเซ็ท
แบบแฟมภาพ พรอมคิ้ว
5,000 ชุด
(สวนหนึง่ จะพระราชทานแกผูที่มาเฝาทูละอองธุลีพระบาทในการเสด็จออก
มหาสมาคม ณ พระที่นงั่ จักรีมหาปราสาท ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550)
4,000 ชุด
3,000 บาท/ ชุด (2 เลม) ไมแยกจําหนาย
อรรถวิจารณศาลา ในพระบรมมหาราชวัง
ดานขางพระทีน่ ั่งดุสิตมหาปราสาท
จอดรถไดที่ทาราชวรดิฐ เดินเขาทางประตูเทวาภิรมย (ชั้นนอก)
จากนั้นเขาประตูศรีสุนทร (ชั้นใน) อรรถวิจารณศาลาอยูทางดานซายมือ
วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เวลา 13.00 – 16.30 น.
หลังจากนั้นจะเปดจําหนายทุกวัน ไมเวนวันหยุด ในเวลาราชการ
(08.30 – 16.30 น.)
.
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ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับหนังสือ อัลบั้มภาพ 80 ป เฉลิมพระเกียรติ (2470 - 2550)
• อัลบั้มภาพ 80 ป เฉลิมพระเกียรติ (2470 - 2550) มีจุดเดนที่แตกตางจากหนังสืออื่นๆ คือเปนครั้งแรก
ในประเทศไทยที่มกี ารจัดพิมพหนังสือในรูปแบบของอัลบั้มภาพ ออกมาไดซึ่งแปลกใหมที่สุด
• ภาพพระบรมฉายาลักษณอยูในหนาซาย หนาละ 1 - 2 ภาพ ขนาด 9 x 12 ซม. สี Sepia หรือภาพสี่สี ตาม
ยุคสมัย สามารถดึงภาพออกจากอัลบัม้ ได พรอมคําบรรยายภาพในหนาขวา มีพระบรมฉายาลักษณรวม
318 ภาพ
• ออกแบบจัดพิมพอยางประณีต เปนอัลบัม้ ปกแข็งหุม หนัง ปม ลายดุนนูนและปมทองอยางสวยงาม ขนาด
13 x 11 นิ้ว
• ใน 1 ชุด มี 2 เลม
: เลมแรกเปนอัลบั้มพระบรมฉายาลักษณตั้งแตป พ.ศ. 2470 ที่เสด็จพระราชสมภพ จนถึงป พ.ศ. 2500
: เลมที่ 2 เปนชวงป พ.ศ. 2501 ถึงปจจุบัน มีพระบรมฉายาลักษณชวงลาสุดในเดือนพฤศจิกายนนี้
ที่เสด็จพระราชดําเนินกลับจากโรงพยาบาลศิริราช
• ในชวงทายของอัลบั้มทัง้ 2 เลม มี “ภาพประทับใจ” ซึง่ รวบรวมจากหลายแหลงทีม่ า
• จัดพิมพสาํ หรับการจําหนาย 4,000 ชุด ราคาชุดละ 3,000 บาท ไมแยกจําหนาย
• มีจําหนายเฉพาะที่อรรถวิจารณศาลา ในพระบรมมหาราชวัง เพียงแหงเดียวเทานั้น
อยูดานขางพระทีน่ ั่งดุสิตมหาปราสาท จอดรถไดที่ทาราชวรดิฐ เดินเขาทางประตูเทวาภิรมย (ชั้นนอก)
จากนั้นเขาประตูศรีสุนทร (ชั้นใน) อรรถวิจารณศาลาอยูทางดานซายมือ
• เริ่มจําหนายในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เวลา 13.00 – 16.30 น. หลังจากนัน้ จะเปดจําหนายทุกวัน
(ไมเวนวันหยุด/ เสาร - อาทิตย) ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
• สํานักพระราชวังจะนําภาพและรายละเอียดทั้งหมดจากหนังสือ อัลบั้มภาพ 80 ป เฉลิมพระเกียรติ
(2470 - 2550) ทั้งชุด 318 ภาพ พรอมคําบรรยายภาพเหมือนหนังสือเลมจริงทัง้ เลม รวมทั้งหนังสือชุดนี้
www.brh.thaigov.net
และ
ในรูปแบบดีวีดีออกเผยแพรทางเว็บไซตของสํานักพระราชวัง
www.palaces.thai.net ใหผูสนใจสามารถดาวนโหลดไดโดยไมเสียคาใชจา ย
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• นอกจากนีย้ ังเตรียมนําภาพทั้งหมดในการเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นงั่ จักรีมหาปราสาท ในชวงเชา
ของวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ออกเผยแพรใหประชาชนชาวไทยทัง้ ในประเทศและตางประเทศทั่วโลกไดชม
พระบารมี ทางเว็บไซตของสํานักพระราชวัง
• จะทยอยอัพโหลดภาพอยางตอเนื่อง เพื่อการเผยแพรทางสื่อตางๆ และใหผูสนใจเขาชมและดาวนโหลดได
ทางเว็บไซตของสํานักพระราชวัง เชนเดียวกับภาพชุดงานพระราชพิธฉี ลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
• คาดวาทั้งในสวนของหนังสือและภาพการเสด็จออกมหาสมาคมชุดแรก จะสามารถเผยแพรทางเว็บไซต
www.brh.thaigov.net และ www.palaces.thai.net ไดตั้งแตเวลา 13.00 น. ของวันที่ 5
ธันวาคมนี้
• การอัพโหลดหนังสือและภาพเพื่อเผยแพรบนเว็บไซตในครั้งนี้ สํานักพระราชวังไดรับความรวมมือจากศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) และบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
• ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ไดเตรียมแผนรองรับไวเปนอยางดี ซึ่ง
คาดวาจะไมมปี ญหาใดๆ
จากการเขาชมเว็บไซตและการดาวนโหลดของประชาชนคนไทยทั่วโลกและ
ผูสนใจจํานวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอ งานประชาสัมพันธ
ฝายประชาสัมพันธและเผยแพร สํานักพระราชวัง (สนามเสือปา)
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(คุณพนิดา พฤกษานานนท, คุณอมรวรรณ มวงพรหม, คุณรสิตา วัชโรทัย)

