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 การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่หาใดเท่า    ไทยเงียบเหงาพ่อจากไปใจผวา

เพลงสรรเสริญพระบารมีศรีบุญญา    ฟังทุกคราน�้าตาร่วงเศร้าทรวงใน

 ฟังสัมภาษณ์ทุกผู้นามตามใกล้ชิด   ยิ่งสะกิดอารมณ์เกินข่มไหว

ชาวต่างชาติยังส�ารวมร่วมอาลัย    ประกาศใช้ปรัญชาพ่อความพอเพียง

 สี่พันกว่าโครงการทรงงานหนัก    โลกประจักษ์ไทยอยู่ดีมีชื่อเสียง

เจ็ดสิบปเหนื่อยพ่อฝนยืนข้างเคียง    ทรงหล่อเลี้ยงแผ่นดินไทยใจทุกดวง

 ร่วมกระท�าความดีวิถีพ่อ    ร่วมสานต่อปณิธานงานพ่อหลวง

ร่วมร้อยรักสามัคคีมีในทรวง     ไทยทั้งปวงร่วมบ�าเพ็ญเปนราชพลี

 เสด็จสู่ทิพย์สถานวิมานแก้ว    กิจสิ้นแล้วขอน้อมส่งพระทรงศรี

แม้ต่างภพต่างสมัยใจภักดี     เพราะไทยมีพ่อสถิตนิจนิรันดร์

ปวงข้าพระพุทธเจ้า 

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ด้วยร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะภราดา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง อัสสัมชนิก  และพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ

ประพันธ์โดย มิสวรรณศิริ  ผลประมูล



4-11 พระราชประวตัิ

30-33 โรงเรยีนอสัสมัชญั แผนกประถม ถวายอาลยั

38-41 ธ สถติในดวงใจอสัสมัชญันรินัดร

42-45 พระบดิาแห่งการจัดการทรพัยากรน�า้

51 พระบรมราโชวาทด้านการศกึษา

52-55 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
       กบัการศกึษา

56-57 พระอจัฉรยิภาพด้านการถ่ายภาพ

58-61 พระอจัฉรยิภาพด้านดนตรี

62-65 เรอืพระทีน่ัง่นารายณ์ทรงสบุรรณ รชักาลที ่9

66-71 ธ เสดจ็สูท่พิย์สถานวมิานแก้ว 
              กจิสิน้แล้วขอน้อมส่งพระทรงศรี

12-19 พระมหากรณุาธคิณุต่อโรงเรยีนอสัสมัชัญ

20-29 1,250 ชวีติ ลขิติภาพแปรอกัษร

34-37 โรงเรยีนอสัสมัชัญ ถวายอาลยั

46-50 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
      กบัการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร

สารบญั



3ÍÑÊÊÑÁªÑÞÊÒÊ¹

66-71 ธ เสดจ็สูท่พิย์สถานวมิานแก้ว 
              กจิสิน้แล้วขอน้อมส่งพระทรงศรี
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¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ ǾÅÂà´ª
¾ÃÐÃÒªÊÁÀ¾
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนพระมหากษัตริยลําดับที่ 9 แหงราชวงศจักรี เสด็จพระราชสมภพ
ในราชสกุลมหิดลอันเปนสายหนึ่งในราชวงศจักรี ณ โรงพยาบาลเมาตออเบิรน (Mount Auburn Hospital) เมืองเคมบริดจ รัฐ
แมสซาชูเซตส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร ขึ้น 12 คํ่า เดือนอาย ปเถาะ นพศก จุลศักราช 1289 ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 
พ.ศ. 2470 ซึ่งเหตุที่พระราชสมภพในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี กําลังทรงศึกษา
วิชาการอยูที่นั่น
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนพระโอรสองคท่ี 3 ในสมเด็จเจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมหลวง
สงขลานครินทร (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหมอมสังวาลย มหิดล ณ อยุธยา (สกุลเดิม 
ตะละภัฏ, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) มีพระนามเมื่อแรกประสูติอันปรากฏในสูติบัตรวา เบบี สงขลา (อังกฤษ: Baby 
Songkla) ตอมาคอื พระวรวงศเธอ พระองคเจาภมูพิลอดลุเดช เมือ่ไดรบัพระราชทานนาม มพีระเชษฐภคนิแีละสมเดจ็พระบรม-
เชษฐาธริาช 2 พระองค คอื สมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ เจาฟากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร และพระบาทสมเดจ็-
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงออกพระนามเรียกพระองคเปนการลําลองวา 
“เล็ก”
 พระนามภูมิพลอดุลเดชนั้น พระบรมราชชนนีไดรับพระราชทานทางโทรเลขจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2470 โดยทรงกํากับตัวสะกดเปนอักษรโรมันวา “Bhumibala Aduladeja” ในระยะแรกพระนาม
ของพระองคสะกดเปนภาษาไทยวา “ภูมิพลอดุลเดช” ตอมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเอง ทรงเขียน
วา “ภูมิพลอดุลยเดช” โดยทรงเขียนทั้งสองแบบสลับกันไป จนมาทรงนิยมใชแบบหลังซึ่งมีตัว “ย” สะกดตราบปจจุบัน
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¾ÃÐ¹ÒÁ¢Í§¾ÃÐÍ§¤ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂÇ‹Ò
 ภูมิพล - ภูมิ หมายความวา “แผนดิน” และ พล หมายความวา “พลัง” รวมกันแลวหมายถึง “พลังแหงแผนดิน”
อดุลยเดช - อดุลย หมายความวา “ไมอาจเทียบได” และ เดช หมายความวา “อํานาจ” รวมกันแลวหมายถึง “อํานาจที่ไมอาจ
เทียบได”
 เมื่อ พ.ศ. 2471 ไดนิวัตสูประเทศไทยพรอมพระบรมราชชนก ซ่ึงทรงสําเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา พรอมดวยสมเด็จพระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินี และสมเด็จ-
พระบรมเชษฐาธิราช โดยประทับ ณ วังสระปทุม ตอมาวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472 สมเด็จพระบรมราชชนกทิวาคต ขณะที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมายุไมถึง 2 พรรษา

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 พ.ศ. 2475 เมื่อเจริญพระชนมายุได 5 พรรษา เสด็จเขาศึกษาที่โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย จนถึงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2476 จึงเสด็จพระราชดําเนินไปประทับ ณ เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด เพราะเปนเมืองท่ีมีอากาศดี พรอม
ดวยสมเด็จพระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเพื่อการศึกษาและพระพลานามัยของสมเด็จ-
พระบรมเชษฐาธริาชไมแขง็แรงนัก จากน้ันทรงเขาศกึษาตอช้ันประถมศกึษา ณ โรงเรยีนเมยีรมองต เมอืงโลซานน ในเดอืนกนัยายน 
พ.ศ. 2477 ทรงศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ จากนั้นทรงเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ณ เอกอล นูแวล 
เดอ ลา ซุอิส รอม็องด (École Nouvelle de la Suisse Romande) เมืองชายี-ซูร-โลซานน (Chailly-sur-Lausanne)
 ใน พ.ศ. 2477 พระวรวงศเธอ พระองคเจาอานันทมหิดล สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เสด็จข้ึนครองราชสมบัติเปน
พระมหากษัตริยรัชกาลที่ 8 แหงราชวงศจักรี พระองคก็ไดรับการสถาปนาฐานันดรศักดิ์เปน “สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟา
ภูมิพลอดุลยเดช” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478
 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2481 พระองคไดโดยเสด็จพระราชดําเนิน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
นิวัตประเทศไทย เปนเวลา 2 เดือน โดยประทับที่พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิตเปนการชั่วคราว จากนั้นเสด็จ
กลับไปศึกษาตอที่สวิตเซอรแลนดจนถึง พ.ศ. 2488 ทรงรับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตรจากโรงเรียนฌีมนาซ กลาซิก 
ก็องตอนาล เดอ โลซานน (Gymnase Classique Cantonal de Lausanne) แลวทรงเขาศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยโลซานน 
แผนกวทิยาศาสตร เมือ่ พ.ศ. 2488 จึงโดยเสดจ็พระราชดาํเนนิ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล นิวัตประเทศไทย
เปนครั้งที่สอง ครั้งนี้ ประทับ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง
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 หลังจากทีจ่บการศกึษาจากสวติเซอรแลนด พระองคเสดจ็เยอืนกรงุปารสี ทรงพบกบัหมอมราชวงศสริกิติิ ์กติยิากร ซึง่เปน
ธิดาของเอกอัครราชทูตไทยประจําฝรั่งเศส เปนครั้งแรก ในขณะนั้น ทั้งสองพระองคมีพระชนมายุ 21 พรรษาและ 15 พรรษา
ตามลําดับ
 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2491 ในระหวางเสด็จพระราชดําเนินประทับยังตางประเทศ ขณะท่ีพระองคทรงขับรถยนต
พระที่นั่งเฟยส ทอปอลิโน จากเจนีวาไปยังโลซานน ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต กลาวคือ รถยนตพระที่นั่งชนกับรถบรรทุก
อยางแรง ทําใหเศษกระจกกระเด็นเขาพระเนตรขวา พระอาการสาหัส หลังการถวายการรักษา พระองคมีพระอาการแทรกซอน
บริเวณพระเนตรขวา แพทยจึงถวายการรักษาอยางตอเนื่องหลายครั้ง หากแตพระอาการยังคงไมดีข้ึน กระท่ังคณะแพทย
วินิจฉัยแลววาพระองคไมสามารถทอดพระเนตรผานทางพระเนตรขวาของพระองคเองไดตอไปแลว จึงไดถวายการแนะนําให
พระองคทรงพระเนตรปลอมในที่สุด ทั้งนี้ หมอมราชวงศสิริกิติ์ไดมีโอกาสเขาเฝาเยี่ยมพระอาการเปนประจํา จนกระทั่งหายจาก
พระอาการประชวร อนัเปนเหตุทีท่าํใหทัง้สองพระองคมคีวามสมัพนัธกนัอยางใกลชดินบัตัง้แตนัน้เปนตนมา ซึง่กอนหนาพระองค
เคยชอบพอกับหมอมราชวงศสุพิชชา โสณกุล แตไมถึงขั้นหมั้นหมายกัน
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 วนัที ่9 มถินุายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล เสดจ็สวรรคตอยางกระทนัหนั ณ พระทีน่ัง่
บรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง ในวันเดียวกัน รัฐสภาลงมติเปนเอกฉันทอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชขึ้นทรงราชยสืบราชสันตติวงศตอไป แตเนื่องจากยังมีพระราชกิจดานการศึกษา จึงเสด็จพระราชดําเนินไปศึกษาตอ 
ณ มหาวิทยาลัยแหงเดิม แตเปลี่ยนสาขาจากวิทยาศาสตร ไปเปนสาขาสังคมศาสตร นิติศาสตร และรัฐศาสตร
 เดิมทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตั้งพระราชหฤทัยวาจะทรงครองราชสมบัติ แตในชวง
การจัดงานพระบรมศพของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เทานั้น เพราะยังทรงพระเยาวและไมเคยเตรียมพระองคในการเปน
พระมหากษตัรยิมากอน กเ็กดิเหตกุารณหนึง่ขึน้ ในขณะทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ประทบัรถพระทีน่ัง่
เสด็จพระราชดําเนินไปยังทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อทรงศึกษาเพิ่มเติมท่ีสวิตเซอรแลนด ก็ทรงไดยินเสียงราษฎร
คนหนึง่ตะโกนวา “ในหลวง อยาทิง้ประชาชน” จงึทรงนกึตอบในพระราชหฤทัยวา “ถาประชาชนไมท้ิงขาพเจาแลว ขาพเจาจะทิง้
ประชาชนอยางไรได” ซึง่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ไดทรงตระหนกัในหนาท่ีพระมหากษตัรยิของพระองค 
ดังที่ไดตรัสตอบชายคนเดิมนั้นในอีก 20 ปตอมา
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงหมั้นกับหมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2492 และเสด็จพระราชดําเนินนิวัตพระนครในปถัดมา โดยประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ตอมาวันที่ 28 เมษายน 
พ.ศ. 2493 พระองคโปรดเกลาฯ ใหจัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร ณ พระตําหนักสมเด็จ-
พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ภายในวังสระปทุม ซึ่งในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนี้ มีพระบรม-
ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาหมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร ขึ้นเปน สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์
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 วนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทรงพระกรณุาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอยางโบราณราชประเพณีข้ึน 
ณ พระทีน่ั่งไพศาลทกัษิณ เฉลมิพระปรมาภไิธยตามทีจ่ารกึในพระสพุรรณบัฏ
วา พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระปฐม
บรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหง
มหาชนชาวสยาม” ในโอกาสนี้พระองคทรงพระราชดําริวา ตามโบราณ
ราชประเพณี เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจา ไดเสด็จเถลิงถวัลย-

ราชสมบตับิรมราชาภเิษกแลว ยอมโปรดใหสถาปนา
เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้น
เปนสมเด็จพระบรมราชินี ดังนั้น พระองคจึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประกาศสถาปนา
เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินี สิ ริกิติ์ 
ขึ้นเปน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี
 ในช  วงต นรัชกาลพระบาทสมเด็จ -
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป น
ช วงที่ จอมพลปอ (แปลก) พิบูลสงคราม 
เปนนายกรัฐมนตรีนั้น จอมพลปอ (แปลก) 
มีแนวคิดชาตินิยมอยางรุนแรง และประสงค
ใหประเทศไทยเจริญเสมอนานาอารยประเทศ 
จอมพลปอ (แปลก) มีนโยบาย “เชื่อผูนําชาติ
พนภัย” โดยพยายามชูบทบาทของตนเองให
โดดเดนกวาพระมหากษัตริย และไมสนับสนุน
ใหพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช ปฏิบัติพระราชกรณียกิจตาง ๆ และ
ควบคุมการใชจายของพระมหากษัตริย
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¼¹Çª 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ออกผนวชเปนเวลา 15 วัน ระหวางวันที่ 22 ตุลาคม ถึง 5 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ เปนพระอุปชฌาย 
ทรงไดรับฉายาวา “ภูมิพโลภิกขุ” หลังจากนั้น พระองคเสด็จพระราชดําเนิน ไปประทับจําพรรษา ณ พระตําหนักปนหยา 
วัดบวรนิเวศวหิาร ระหวางทีผ่นวชนัน้ พระองคทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนิ ีเปนผูสาํเรจ็
ราชการแทนพระองค ดวยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงไดโปรดเกลาฯ ใหเฉลิมพระนามาภิไธย
เปนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ปเดียวกัน
 ระหวางที่ทรงดํารงสมณเพศพระภิกษุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกิจ 
เชนเดียวกับพระภิกษุทั้งหลายอยางเครงครัด เชน เสด็จลงพระอุโบสถทรงทําวัตรเชา–เย็น ตลอดจนทรงสดับพระธรรมและ
พระวินัย นอกจากนี้ยังไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพิเศษอื่น ๆ เชนในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ได
เสดจ็พระราชดําเนินไปยงัวดัพระศรรีตันศาสดาราม ทรงรวมสงัฆกรรมในพธิผีนวชและอปุสมบทนาคหลวงในพระบรมราชนิปูถมัภ 
ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2499 เสด็จพระราชดําเนินไปทรงรับบิณฑบาต จากพระบรมวงศานุวงศและขาทูลละอองธุลีพระบาท 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในโอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งยังเปนสมเด็จ-
พระเจาลูกยาเธอ ไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทดวย
 อนึ่ง ในการทรงพระผนวชครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2499 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหสถาปนา
สมเด็จพระวชิรญาณวงศ สมเด็จพระสังฆราช พระราชอุปชฌาจารย ขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราชเจา และถวายฐานันดรศักดิ์ เปน 
กรมหลวง และในป พ.ศ. 2500 ทรงยายที่ประทับจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปประทับที่พระตําหนักจิตรลดา-
รโหฐาน พระราชวังดุสิต จนถึงปจจุบัน
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและเกียรติยศต่าง ๆ มากมาย 

ทั้งจากบุคคลและคณะบุคคลในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจและพระราชอัธยาศัยในการ

แสวงหาความรู้ ที่ส�าคัญเปนต้นว่า
 

 • ประธานรัฐสภายุโรปและสมาชิกรวมกันทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญรัฐสภายุโรป” (19 กรกฎาคม พ.ศ. 2519)

 • ประธานคณะกรรมาธิการเพ่ือสันติภาพของสมาคมอธิการบดีระหวางประเทศ ทูลเกลาฯ ถวาย “รางวัลสันติภาพ” 

    (9 กันยายน พ.ศ. 2529)

 • สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณในการนําชนบทใหพัฒนา”

    (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2530)

 • ผู อํานวยการใหญโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ ทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญทองประกาศพระเกียรติคุณ

    ดานสิ่งแวดลอม” (4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535)

 • ผูอาํนวยการใหญองคการอนามยัโลก ทลูเกลาฯ ถวาย “เหรยีญทองสาธารณสขุเพือ่มวลชน” (24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2535)

 • คณะกรรมการสมาคมนิเวศวิทยาเชิงเคมีสากล (International Society of Chemical Ecology) ทูลเกลาฯ ถวาย 

   “เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ” (26 มกราคม พ.ศ. 2536)

 • หัวหนาสาขาเกษตร ฝายวิชาการภูมิภาคเอเชียของธนาคารโลก ทูลเกลาฯ ถวาย “รางวัลหญาแฝกชุบสําริด” 

    สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเปนนักอนุรักษดินและนํ้า (30 ตุลาคม พ.ศ. 2536)

 • ผูอํานวยการบริหารของยูเอ็นดีซีพี (UNDCP) แหงสหประชาชาติ ทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญทองคําสดุดีพระเกียรติคุณ

    ดานการปองกันแกไขปญหายาเสพติด” (12 ธันวาคม พ.ศ. 2537)

 • องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในดานการพัฒนา

    การเกษตร” (6 ธันวาคม พ.ศ. 2539)

 • สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ทูลเกลาฯ ถวาย “รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย” 

   จากการที่ไดทรงอุทิศกําลังพระวรกายและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตลอดพระชนมชีพ

    (26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549)

 • ในป พ.ศ. 2550 องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization) แถลงขาวการ

   ทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญรางวัลผูนําโลกดานทรัพยสินทางปญญา” (Global Leaders Award) โดยนายฟรานซิส 

   เกอรรี่ ผูอํานวยการใหญเปนผูนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย ณ พระราชวังไกลกังวล ในวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2552 เพื่อ

     เทิดพระเกียรติที่ทรงมีบทบาทและผลงานดานทรัพยสินทางปญญาที่โดดเดน และพระองคทรงเปนผูนําโลกคนแรกที่

    องคการทรัพยสินทางปญญาโลก ทูลเกลาฯ ถวายเหรียญรางวัลดังกลาว

 • วันที่  16 เมษายน พ.ศ. 2555 สหภาพวิทยาศาสตรทางดินนานาชาติ (International Union of Soil 

     Sciences - IUSS) นําโดยอดีตเลขาธกิารสหภาพวทิยาศาสตรทางดนินานาชาต ิ ทูลเกลาฯ ถวายรางวลันกัวทิยาศาสตรดนิ   

    เพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เปนพระองคแรกของโลก

 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปนผูที่ไดรับมอบถวายปริญญากิตติมศักดิ์มากเปนสถิติโลกถึง 

    136 ฉบับ ใน พ.ศ. 2540 โดยทรงไดรับมอบถวายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปนสวนใหญ

ÃÒ§ÇÑÅáÅÐà¡ÕÂÃµÔÂÈ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª
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¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»»ÃÐ¨íÒ¾ÃÐÍ§¤ 
 พระพุทธปฏิมาชัยวัฒนประจํา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับ
นั่งขัดสมาธิเพชร ภายใตฉัตร 5 ชั้น หนาตักกวาง 7 นิ้ว ความสูงยอดพระรัศมี 9 นิ้ว ทรงพัดแฉก หลอดวยเงิน สรางเมื่อป 
พ.ศ. 2506 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 สวนพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 รอบ ทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหตั้งการฉลองสมโภชพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร ในวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ 2530 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เมื่อเสร็จการแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหอัญเชิญ
พระพุทธรูปประจําพระชนมวาร ประดิษฐานไวกับพระชัยวัฒนประจํารัชกาล ณ หอพระสุราลัยพิมาน ในหมูพระมหามณเฑียร 
ปจจุบันอัญเชิญพระพุทธรูปประจําพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชพิธีสงกรานต 
เปนพระพุทธรูปปางหามญาติ ซึ่งเปนปางประจําวันจันทร
 นับแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 พระองคเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับรักษาพระอาการพระโรคไขหวัดและ
พระปปผาสะอักเสบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ตลอดมา แตพระอาการประชวรไดทรุดลงตามลําดับ 
จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:52 นาฬกา สิริพระชนมายุ 88 ป 313 วัน

ที่มา : วิกิพีเดีย (https://th.wikipedia.org)

 : เครือขายกาญจนาภิเษก (Kanchanapisek.or.th)

อ้างอิง : ธรรมสภา และ สถาบันบันลือธรรม. พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา ; 

   สถาบันบันลือธรรม, 2542. 
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ-
บพิตร มีพระมหากรุณาธิคุณตอโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยไดเสด็จพระราชดําเนิน มาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ถึง 4 ครั้ง ประกอบดวย
 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล พรอมดวยสมเด็จพระเจานองยาเธอ 
เจ าฟาภูมิพลอดุลยเดช (ภายหลังทรงขึ้นครองราชสมบัติเป นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) 
เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมพระสังฆราชเรอเน แปรรอส และคณะนักบวชคาทอลิก ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เปนการสวนพระองค 
และกอนที่จะเสด็จพระราชดําเนินกลับนั้น ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญอยาง
ไมเปนทางการ โดยมีบาทหลวงโชแรง ไดนําเสด็จพระราชดําเนินดวย
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 ป พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เสดจ็พระราชดําเนนิทอดพระเนตรการแสดงคอนเสริต ซึง่จดัโดยสถานทตูฝรัง่เศส ณ หอประชมุสวุรรณสมโภช โรงเรยีนอสัสมัชญั
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 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดําเนิน ในวาระเฉลิมฉลอง 
ครบรอบ 75 ป โรงเรียนอัสสัมชัญ ทรงเปดงาน “วชิรสมโภช” ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียน ณ หอประชุม
สุวรรณสมโภช และนทิรรศการตาง ๆ  ตามหองเรยีน ณ ตกึกอลมเบต โดยมภีราดายอหน แมรี ่อธกิารโรงเรยีนอสัสัมชญัในสมยันัน้ 
พรอมครูและนักเรียน เฝารับเสด็จฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

หมายเหตุ
 คณุตาของ ดร.ชาตชิาย นรเศรษฐาภรณ อสัสมัชนกิ เลขประจาํตวั 24267 อปุนายกสมาคมผูปกครองและครโูรงเรยีน
อัสสัมชัญ / Senior Executive Vice President บรษิทัในกลุมเซน็ทรลั เปนผูถวายงานชดุสทูพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร-
มหาภมูพิลอดลุยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนิน เปดงานฉลอง 75 ป วชิรสมโภชโรงเรียนอัสสัมชัญ
 รานเลศิลอย ต้ังอยูเยือ้งไปรษณยีกลางถนนเจรญิกรงุ ไดรบัพระราชทานตราครฑุตดิตัง้ไวทีร่าน นายกรฐัมนตรใีนสมยักอน 
อาทิ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายอานันท ปนยารชุน รวมถึงทูตสมัยกอนเคยตัดเสื้อที่รานเชนกัน กอนจะเลิกกิจการไปเพราะ
ไมมีใครสืบทอดธุรกิจดังกลาว
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 วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 โรงเรียนอัสสัมชัญ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ มาทรงเปด ตึก ฟ.ฮีแลร และทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียน โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 
อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญในสมัยนั้น พรอมครูและนักเรียน เฝารับเสด็จฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
 ตึก ฟ.ฮีแลร เปนตึกสูง 5 ชั้น ปจจุบันใชเปนอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนอัสสัมชัญ
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  นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2511 โรงเรียนอัสสัมชัญ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานโล ไวเปนเกียรติแกโรงเรียนเนื่องจากไดรับพระราชทานถุงเงินประเภท
จัดการศึกษาดี 3 ปซอน คือ ป พ.ศ. 2508 ป พ.ศ. 2509 และ ป พ.ศ. 2510
 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2513 โรงเรียนอัสสัมชัญ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานถุงเงิน ประเภทจัดการศึกษาดี ครั้งที่ 5
 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515 พระราชทานรางวัลโรงเรียนท่ีดําเนินกิจการดานการศึกษาอยูในขั้นดี ประจําป
การศึกษา 2514 ในงานกรีฑาศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 35 ณ สนามศุภชลาศัย โดยมี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ในสมัยนั้น เขารับพระราชทานรางวัล
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานรางวัล
โรงเรียนดีเดน ป 2515 โดยมีภราดาวิจารณ ทรงเสี่ยงชัย อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญในสมัยนั้น เขารับพระราชทานรางวัล
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 ด้วยส�านึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อโรงเรียนอัสสัมชัญล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ร่วมกับ สมาคมอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ รวมถึงอัสสัมชนิก (ศิษย์เก่า) น้อมร�าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เราชาวอัสสัมชัญ จึงจัดงาน “อัสสัมชัญ ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ-
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช” โดยมภีราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผูอ้�านวยการโรงเรียนอสัสัมชัญ, ภราดาวริยิะ 
ฉันทวโรดม ที่ปรึกษา คุณปยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ, ศ.ดร.เกื้อ วงค์บุญสิน นายกสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ ประธานจัดงาน ร่วมถวายอาลัย แด่พระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ จ�านวน 1,250 คน ได้รวมใจถวายงานผ่านการ
แปรอกัษรพระบรมฉายาทสิลกัษณ์ จากเพลทแปรอกัษร 1:25 โดยชมรมเชยีร์และแปรอกัษร ภายใต้การดแูลของมสิจนัทร์เพญ็ 
คุณวัฒนสุขสันติ ครูที่ปรึกษาชมรม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ส�าหรับภาพแปรอักษรในครั้งนี้ เปนภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์ จ�านวน 10 ภาพ ประกอบด้วย 
1. ภาพ “ยุวราชา อภิวาทราชสดุดี” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์ สมัยทรงพระเยาว์
2. ภาพ “ภูมิพลมหาราชา พระผู้สถิตบนฟากฟานิรันดร์กาล” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป
3. ภาพ “มหาบพิตรสถิตบวรนิเวศน์สถาน” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์ทรงผนวช
4. ภาพ “พระผู้ก้มโน้มลงสู่ดินถิ่นประชาไพร่ฟาสุขสันต์” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์กับพสกนิกร
5. ภาพ “ทรงประทับลงกลางใจไทยทั้งชาติ” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์ ทรงงาน
6. ภาพ “พระบรมฉายาลักษณ์ประจักษ์ใจไทยทุกบ้าน” เปนภาพที่มีทุกบ้าน
7. ภาพ “พระอจัฉรยิภาพ กว้างไกลดจุสายชล” เปนพระบรมฉายาทสิลกัษณ์เกีย่วกบัพระปรชีาสามารถด้านกฬีาทางน�า้
8. ภาพ “พระราชกรณียกิจเพื่อราษฎร์ เพื่อเราเผ่าสยาม” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
9. ภาพ “อิสริยะราชฯ กษัตริย์ไทย พระทรงไว้ซึ่งคุณธรรม” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์ ฉลองพระองค์เต็มยศ
10. ภาพ “ธ เสด็จสู่ฟา ปกปองประชาจากแดนสรวง” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์
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ขอขอบคุณภาพจาก คุณมหัสนัย ลิ่วเฉลิมวงศ์ อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว 29254



ÍÑÊÊÑÁªÑÞÊÒÊ¹22



23ÍÑÊÊÑÁªÑÞÊÒÊ¹



ÍÑÊÊÑÁªÑÞÊÒÊ¹24

ภาพ “ยุวราชา อภิวาทราชสดุดี” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์ สมัยทรงพระเยาว์

ภาพ “ภูมิพลมหาราชา พระผู้สถิตบนฟากฟานิรันดร์กาล” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป
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ภาพ “ภูมิพลมหาราชา พระผู้สถิตบนฟากฟานิรันดร์กาล” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป

ภาพ “มหาบพิตรสถิตบวรนิเวศน์สถาน” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์ทรงผนวช

ภาพ “พระผู้ก้มโน้มลงสู่ดินถิ่นประชาไพร่ฟาสุขสันต์” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์กับพสกนิกร
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ภาพ “ทรงประทับลงกลางใจไทยทั้งชาติ” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์ ทรงงาน

ภาพ “พระบรมฉายาลักษณ์ประจักษ์ใจไทยทุกบ้าน” เปนภาพที่มีทุกบ้าน
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ภาพ “พระบรมฉายาลักษณ์ประจักษ์ใจไทยทุกบ้าน” เปนภาพที่มีทุกบ้าน

ภาพ “พระอจัฉรยิภาพ กว้างไกลดจุสายชล” เปนพระบรมฉายาทสิลกัษณ์เกีย่วกบัพระปรชีาสามารถด้านกฬีาทางน�า้

ภาพ “พระราชกรณียกิจเพื่อราษฎร์ เพื่อเราเผ่าสยาม” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
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ภาพ “อิสริยะราชฯ กษัตริย์ไทย พระทรงไว้ซึ่งคุณธรรม” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์ ฉลองพระองค์เต็มยศ

ภาพ “ธ เสด็จสู่ฟา ปกปองประชาจากแดนสรวง” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์
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ภาพ “ธ เสด็จสู่ฟา ปกปองประชาจากแดนสรวง” เปนพระบรมฉายาทิสลักษณ์

ÁÒÊàµÍÃà©Ố  ÊǾ ÒÃÒ ºỐ ÒáË‹§¡ÒÃá»ÃÍÑ¡ÉÃ
 มาสเตอรเฉิด สุดารา อดีตครูโรงเรียนอัสสัมชัญ (อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 6035) ผูริเริ่มการแปรอักษรขึ้นเปนครั้งแรก
ในประเทศไทย ซึ่งใชครั้งแรก ในการแขงขันฟุตบอลรุนกลางชิงชนะเลิศระหวางทีมโรงเรียนอัสสัมชัญกับทีมโรงเรียนชางกอสราง
อุเทนถวาย ป พ.ศ. 2485 ซึ่งในชวงเวลานั้นเปนชวงแหงสงคราม ผาหายากมาก เสื้อท่ีใสกันสวนมากจึงมีอยูไมกี่สี วันหนึ่ง 
มาสเตอรเฉิด สงัเกตเหน็คนกลุมหนึง่ แตงตวัดวยเสือ้สฟีานัง่กนัอยูเปนกลุมใหญ จงึเกดิความคดิวา ถานาํเอาคนทีแ่ตงตวัเหมอืน ๆ 
กัน มานั่งเปนกลุมและจัดใหเปนสัญลักษณอะไรก็คงจะทําได เวลานั้นโรงเรียนอัสสัมชัญมีการแตงกายของนักเรียนอยู 2 แบบ 
คือ พวกที่เปน “ยุวชนทหาร” จะแตงเครื่องแบบยุวชนทหาร สวนพวกที่ไมเปนยุวชนทหารก็จะแตงตัวดวย “เสื้อราชประแตน
สีขาว” และใสหมวกกะโลสีขาวดวย มาสเตอรจึงไดจัดตัวอักษรขึ้นเปนครั้งแรก โดยการนําเอานักเรียนที่แตงสีขาวไปรวมกันไว
ตอนบนของอัฒจันทรกอน แลวนํานักเรียนลงมาทีละกลุม คอย ๆ จัดใหนั่งเรียงกันขึ้นเปนตัวอักษร “อสช” (อักษรยอ โรงเรียน
อัสสัมชัญ) แลวจึงใหพวกแตงยุวชนทหารเขานั่งในท่ีวางใหเต็มจึงทําใหออกมาเปนตัวอักษร “อสช” ข้ึนมา จนตอมาก็ไดมีการ
นําวิธีเชียรนี้ไปใช ในการแขงขันฟุตบอลประเพณี จตุรมิตรสามัคคี
 มาสเตอรเฉิด สุดารา เกิดเมื่อวันที่  14  ธันวาคม พ.ศ. 2456  ถึงแกกรรมเชาวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 สิริรวม
อายุ 102 ป
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การแสดงประกอบเพลง ต้นไม้ของพ่อ ในกิจกรรม English Monday
 เมี่อวัน 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ชวงเวลาหลังเคารพธงชาติ จัดการแสดงประกอบเพลง ตนไมของพอ ในกิจกรรม 
English Monday โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/2 บริเวณหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช ใตตึกอัสสัมชัญ 2000 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

พิธีบ�าเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) อุทิศถายเปนพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะผูบริหาร ครู ผูปกครอง นักเรียน และพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
จัดพิธีบําเพ็ญกุศลปณรสมวาร อุทิศถายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพิธีการ 
3 ศาสนา โดยศาสนาพุทธ จัดบริเวณสนามหญาเทียม คาทอลิกจัดที่วัดนอย ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา และอิสลาม จัดที่หอง
ประชุมหลุยสมารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ซ้อมร้องเพลง “พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ถวายเปนพระราชกุศล
 เมื่อวันศุกรที่ 21, วันอังคารที่ 25 เเละวันพุธท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 งานอภิบาล สํานักผูอํานวยการ โรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกประถม ได นํานักเรียนคาทอลิก ตั้ งแต ระดับ ช้ันประถมศึกษาป  ท่ี  1-6 ร วมซ อมร องเพลง 
เพื่อใชในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โดยวันจริงมีขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ในเวลา 08.00 น. ณ วัดนอย (วัดแมพระประจักษที่เมืองลูรด) ช้ัน 5 ตึก
พระนางพรหมจารี มารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
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ร่วมสวดสายประค�าและภาวนาเทเซ่ เพื่อร�าลึกถึงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 เมื่ อวันที่  23 ตุลาคม พ.ศ .  2559 เวลา 20.30 น.  คณะครูคํ าสอน โดยมีมิสสุ ธาทิพ วงษ บุญมา 
ม.แสงประทีป วงษบุญมา  มิสดารณี ไทยประเสิรฐ ไดรวมสวดสายประคําและภาวนาเทเซ เพื่อรําลึกถึงดวงพระวิญญาณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณทองสนามหลวง โดยกางเขนท่ีใชสวดในครั้งนี้ทําจากโรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกประถม ซึ่งมิสสุธาทิพ และ ม.แสงประทีป จัดทําขึ้นเพื่อนําไปสอนที่คายพระคัมภีรของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และพระรูปของในหลวง ร.9 นั้นไดนําเงินท่ีไดรับการขอบคุณท่ีไปเปนวิทยากรท่ีคายฯ ไปจัดซ้ือ “คาดวาเราตองใช
เทียน จึงไดนําตะเกียงไปดวย เราพาพระเยซูเจาและในหลวงขึ้นมอเตอรไซดเกา ๆ และนําไปยังทองสนามหลวง ขอบพระคุณ
พระเปนเจาทีส่ดุทีอ่ปุกรณนอย ๆ  นี ้ไดอยูทามกลางพีน่องครสิตชน ทีส่นามหลวง ขอทาํดเีพือ่พอ” ซึง่เปนคาํกลาวของมสิสธุาทพิ 
ที่ไดมีสวนรวมในกิจกรรมครั้งนี้

คณะครูและนักเรียนพร้อมกันบ�าเพ็ญจิตภาวนา นั่งสมาธิ อุทิศถวายเปนพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช

 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 หลังเคารพธงชาติ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม พรอมกันบําเพ็ญ
จิตภาวนา นั่งสมาธิ อุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะปฏิบัติทุกเชา
วันอังคารพรอมทั้งอานพระบรมราโชวาท คําพอสอน นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาท่ีสุดมิได ณ บริเวณ
หนาเสาธง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
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โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะผูบริหาร ครู ผูปกครอง นักเรียน และพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
รวมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ใน “สมุดลงนามถวายอาลัย” บริเวณ ใตตึกอัสสัมชัญ 2000 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

พิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 หลังเคารพธงชาติ คณะผูบริหาร ครู นักเรียน พนักงาน และผูปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ 
แผนกประถม ไดรวมกันทําพิธีถวายสักการะเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ปวงขาพระพุทธเจาฯ ขอนอมเกลานอมกระหมอม 
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได ที่มาชุมนุม ณ ที่นี้ เมื่อรับทราบประกาศของสํานักพระราชวัง ฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม
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พุทธศักราช 2559 ความวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช 
ยังความวิปโยคโทมนัสที่ยิ่งใหญแกปวงขาพระพุทธเจาและพสกนิกรชาวไทย ปวงขาพระพุทธเจา ลวนเกิดและเติบโต
ในรชัสมยัแหงพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ไดตระหนกัในพระราชจรยิวตัร อนัพรอมดวยทศพธิราชธรรมและ
พระราชกรณียกิจนานัปการ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงปฏิบัติอันนับเปนแบบอยาง และเปน
พระมหากรุณาธิคุณตอพสกนิกรชาวไทยเปนลนพนอยางหาที่สุดมิได ธ สถิตอยูในดวงใจของปวงขาพระพุทธเจาตราบนิรันดร 
ปวงขาพระพทุธเจาจักไดนอมนําพระราชจรยิวตัรและพระราชดาํรสัแหงพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มาเปน
แบบอยางในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน เพื่อยังประโยชนแกประเทศชาติไทยสืบไป ดังพระราชดํารัส เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
พุทธศักราช 2519 ความวา “สามัคคี คือ การเห็นแกบานเมืองและชวยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวย
การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม นั่นคือความมั่นคงของ
บานเมือง” ทั้งนี้ ไดนอมจิตยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนเวลา 9 นาที 
ณ บริเวณใตตึกอัสสัมชัญ 2000 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
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 เมือ่วนัที ่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โรงเรยีนอสัสมัชัญ จดัพธิทํีาบุญตกับาตรขาวสารอาหารแหง พระสงฆ จาํนวน 10 รปู 
จากวัดยานนาวา และพิธีมิสซาขอบพระคุณเพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอโรงเรียนอัสสัมชัญ 
อันหาที่สุดมิได ไดรับเกียรติจากอุปสังฆราชวุฒิเลิศ แหลอม เปนประธานในพิธีมิสซา โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ 
ผูอาํนวยการโรงเรยีนอสัสมัชญั ภราดาวทิยา เทพกอม รองผูอาํนวยการ ภราดาวริยิะ ฉนัทวโรดม ท่ีปรกึษา พรอมดวยคณะผูบรหิาร 
ครู นักเรียน ผูปกครอง รวมงาน ณ ลานหนาอนุสาวรียเจษฎาจารย ฟ.ฮีแลร โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และพิธีมิสซาขอบพระคุณเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
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โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 เมือ่วนัที ่26 ตลุาคม พ.ศ. 2559 โรงเรยีนอสัสมัชัญ จัดพธิแีสดงความอาลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ประธานในพิธี อานบทกวีแสดงความอาลัย พรอมดวย
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษา กลาวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีตอ
โรงเรียนอัสสัมชัญ คณะครู นักเรียน ผูปกครองและพนักงานนั่งสมาธิถวายเปนพระราชกุศล และรวมแปรรูปหัวใจถวายความ
จงรักภักดี ณ ลานหนาอนุสาวรียเจษฎาจารย ฟ.ฮีแลร โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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นักเรียนและลูกเสือกองร้อยพิเศษร่วมกันท�าความดีเพื่อพ่อ
 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มิสพูนธิวา ลาปะ นําคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 เปนตัวแทนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และ มาสเตอรอัฐฉัตร ตุลยาฉัตร นําลูกเสือกองรอยพิเศษ รวมกันทําความดีเพื่อพอ ณ ทองสนามหลวง 
รวมกันเก็บขยะแยกประเภทและแจกยาดม ของวางจากคณะผูบริหารและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ แกประชาชนที่มารวมถวาย
อาลยัพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร
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พิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 เมือ่วนัที ่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะผูบรหิาร ผูแทนคณะคร ูนกัเรยีน และพนกังาน โรงเรยีนอสัสมัชญั ถวายสกัการะ
เบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และรวมลงนามถวายอาลัย ณ หองสมุดมารติน เดอ ตูรส ชั้น 4 อาคารนักบุญหลุยส-มารีย 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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“... ยามที่เรามีความทุกข หากจิตของเราเกิดเมตตา บังเกิดความปรารถนาดีก็จะช�วยบรรเทาความทุกขได 
เพราะความปรารถนาดีเปนกุศลธรรมอยางหนึ่ง การสวดมนตหรือการนอมจิตใหสงบมีสมาธิ และสรางพลังบวก 
ในจิตใจของเรา ท่ีส�งไปถึง พระ� ทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะช�วยทําใหความทุกขในจิตใจของเรา
นอยลง เพราะในภาวะเช�นนั้น เรามีเมตตากรุณาบังเกิดขึ้นในใจ ใหเราทําในสิ่งที่เปนบวก นอมนึกถึงสิ่งที่เปนบวก 
ในความหมายคือ ทําความดีเพ่ือถวายพระองคทาน ภาษาชาวบานคือ แผเมตตาใหพระองคทานก็จะช�วยเยียวยาจิตใจ 
บรรเทาความทุกขความโศกเศราได...”

พระไพศาล วิสาโล เจาอาวาสวัดปาสุตะโต อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ
อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 22517

ที่มา http://news.thaipbs.or.th/content/256729
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“...พระ� ทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานคําแนะนําวาใหใฝรูใหเปดหูเปดตาและ
อยาจํากัดตัวเองเรียนอยูแตในหองเรียน ใหเรียนรูเรื่องอื่นดวย และการกลับมาทํางานใหความสําคัญเรื่องคน 
ความคิดของคน จิตวิทยาของคนดวย เพราะจะนําไปใช�งานไดอยางเต็มที่ จากการเขาเฝาฯ ทําใหเราเขาใจวา 
จะทําอะไรก็ได พระองคไมทรงบังคับวา จะตองทําในอาชีพใด ซึ่งเหลานี้ตองทําใหเราคิดอยูเสมอวา ไมวาจะอยู
ตรงไหน จะมีหลักงาย ๆ วา อันนี้ดีกับส�วนรวมหรือเปลา อันนี้ถูกตอง สมกับที่พระองคทานหวังพระราชหฤทัย 
ในการใหเราเปนนักเรียนทุนอานันทมหิดล...”

ดร.ประสาร   ไตรรัตนวรกุล
อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 23745
ผูรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร ป พ.ศ. 2519

ที่มา :รายงานพิเศษ : ทุน KING สูผูนําเศรษฐกิจไทย
ทีมขาวเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ช�อง 7

http://www.ch7.com
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“...ทานเปนทุกอยาง ทานอยูกับพวกเราทุกท่ีตอใหพวกเราไมเห็นพระบรมฉายาลักษณของพระองค แตทานอยูกับเรา 
ตราบใดท่ีพวกเรานําส่ิงท่ีพระองคเคยรับส่ัง เคยส่ังสอนไวอยูในตัวเรา ทานอยูกับเราตลอดเวลา ลองกลับฟง
พระบรมราโชวาทของพระองค และจะเขาใจวาทานเปนทุกอยางทุกส่ิงของพวกเราทุกคนผมรูอยางเดียววา ถาผมถวายชีวิต
ใหทานได ผมทํา...”

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 23974
ผูเคยถวายงาน พระ� ทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

อัสสัมชนิก 15530
ผูเคยถวายงาน พระ� ทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“...ไมวาพระองคจะทรงยางพระ� ทไปในพื้นท่ีใดบนผืนแผนดินไทย ทุกหนทุกแหง คือ ผืนแผนดินของพระองค
และพระองค คือ พระเจาแผนดินของประชาชน และประชาชนทุกหมูเหลาไมวาจะอยูในพื้นท่ีใดบนแผนดินนี้คือ 
พสกนิกรของพระองค ตั้งแตผมเริ่มถวายงาน พระ� ทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปนตนแบบ
ในทุกเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องการดําเนินชีวิต การใช�สติปญญา การทุมเทในการทํางานเพื่อผูอื่น พระองคทรงสอนหมด 
ถาพลาดเรื่องใด ก็จะทรงแนะนําเสมอ...”
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¾ÃÐºÔ´ÒáË‹§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹íéÒ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให ความสําคัญกับการพัฒนาและการจัดการ
ทรัพยากรนํ้า เพื่อแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของราษฎร ทั้งจากภัยนํ้าแลง ภัยนํ้าลน และภัยนํ้าเสีย ดวยแนว
พระราชดําริการพัฒนาแหลงนํ้าและระบบชลประทาน เพื่อใหราษฎรมีนํ้ากินนํ้าใชท่ีพอเพียงไมมากเกินความจําเปน 
ไม น อยกวาความตองการ และมีคุณภาพที่ดี เปลี่ยนจากสภาพปญหาที่มีอยู   ไปสู การดํารงชีวิตที่ เป  ยมสุข ด วย
พระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได สรางความปลาบปลื้มปติแกเหลาพสกนิกรเปนลนพน จึงไดพรอมใจกันถวายพระราช
สมญัญาสมกบัทีท่รงเปยมไปดวยพระปรีชาสามารถยิง่วา พระบิดาแหงการจดัการทรพัยากรนํา้
 การเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารในหลายภูมิภาค ปญหาที่พระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประจักษคือ เรื่องนํ้า กลาวคือ ราษฎรขาดแคลนนํ้าท้ังเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
เพื่อเกษตรกรรม มีสภาพการดํารงชีวิตอยางอัตคัดขัดสน ซึ่งสาเหตุของความขาดแคลนคือ การขาดประสิทธิภาพในการ
กักเก็บยามนํ้ามากไวใช แหลงน้ําตามธรรมชาติตื้นเขิน ทําใหขาดแคลนแหลงนํ้าในการอุปโภคบริโภคใหเพียงพอตลอดป 
จงึมพีระราชดํารแิกไขปญหาการขาดแคลนนํา้ทีน่บัวนัจะมข้ึีนทกุหนทกุแหงและรนุแรงมากข้ึนทกุป สามารถทาํใหพสกนกิรมนีํา้
เพียงพอแกการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเปนพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐท่ีมีคุณูปการตอประเทศชาติและประชาชน
ทั่วประเทศอยางลนเหลือ จึงเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าขึ้นมากมาย อาทิ

42
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ฝนหลวงพระราชทาน
 ใน พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรระหวางเสนทาง
กุฉินารายณและสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ จากคํากราบทูลของราษฎรทรงพบวาความเสียหายของเกษตรกร คือ ฝนตกใน
ชวงที่เก็บเกี่ยวผลผลิต จึงนําไปสูแนวพระราชดํารินําเทคโนโลยี สมัยใหมมาประยุกตใชในการควบคุมนํ้าฝนใหตกบนพื้นที่
เปาหมาย อันเปนที่มาของโครงการฝนหลวงพระราชทานซึ่งเปนชองทางที่จะใชบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกร 
ทรงทดลองปฏิบัติการครั้งแรกที่วนอุทยานแหงชาติเขาใหญจังหวัดนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2512
 ฝนหลวงพระราชทาน เปนการผสมผสานระหวางหลักธรรมชาติกับหลักวิทยาศาสตร ทรงใชสารเคมีมาโปรย
บนทองฟาเพื่อกระตุ นใหไอนํ้าในอากาศกอตัวเปนกอนเมฆ และเรงใหเมฆจับตัวกันหนาแนน แลวใชสารเคมีเพื่อให
เกิดภาวะไมสมดุลมากที่สุด เกิดเปนเม็ดนํ้าท่ีมีขนาดใหญมากตกลงมาเปนฝนในพื้นท่ีเปาหมายในชวงเวลาท่ีตองการ สารเคมี
เหลาน้ี พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชไดพระราชทานนามวา “สารฝนหลวง”  ใน พ.ศ. 2548 สาํนกัสทิธบิตัร
ยโุรป (EPO) ไดทลูเกลาทลูกระหมอมถวายสทิธบิตัรฝนหลวง “Weather Modification by Royal Rainmaking Technology” 
เลขที่ 1491088 

พระราชดําริดานการจัดการชลประทาน 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทางดานชลประทานโครงการแรก เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2506 คือ อางเก็บนํ้าเขาเตา 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ขนาดประมาณ 600,000 ลูกบาศกเมตร จากนั้นมาพื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธและ
จงัหวดัเพชรบรุไีดพฒันางานดานการจดัการแหลงนํา้ขึน้ทัว่ไป ขยายไปยงัพืน้ทีแ่หงแลงในภมูภิาคอืน่ ๆ  อยางกวางขวาง ปจจบุนั
มีอางเก็บนํ้า และเขื่อนเกิดขึ้นจากโครงการตามแนวพระราชดําริกระจายอยูทุกภูมิภาค

การจัดการนํ้าทวมตามแนวพระราชดําริ
 การจัดการนํ้าทวมในสวนภูมิภาค
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงศึกษาขอมูลหลายดานและมีพระบรมราชวินิจฉัยลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่ที่เกิดปญหา มีพระราชดําริเลือกใชวิธีการแกไขตาง ๆ ใหเหมาะกับสภาพทองท่ีและประสิทธิภาพของ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ รวมทัง้งบประมาณไดพระราชทานแนวพระราชดาํรใิหรฐับาลและเจาหนาทีท่องถ่ินรบัไปดาํเนนิการ ซึง่เปน
แนวพระราชดาํรเิพือ่แกปญหาเฉพาะหนาอยางเรงดวนและปญหาระยะยาว แนวพระราชดาํรแิกปญหานํา้ทวมเฉพาะพ้ืนที ่ไดแก 
พระราชดําริกอสรางคันดินกั้นนํ้า พระราชดําริกอสรางทางผันนํ้า พระราชดําริปรับปรุงลํานํ้าที่มีอยูเดิม พระราชดําริกอสราง
เขื่อนอเนกประสงค พระราชดําริโครงการแกมลิง  
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 การจัดการนํ้าทวมในเขตเมือง
 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงช้ีใหเหน็ถึงสาเหตสุาํคญัของปญหานํา้ทวมกรงุเทพฯ วาสบืเนือ่งจาก
ตั้งอยูบนที่ลุมปากแมนํ้าเจาพระยา และอยูสูงกวาระดับนํ้าทะเลปานกลางเพียงเล็กนอย อีกท้ังประเทศไทยยังมีที่ตั้งในเขต
มรสุมที่มีฝนตกชุก หากมีฝนตกหนักติดตอกันนํ้าเหนือจะหลาก เมื่อประกอบกับนํ้าทะเลหนุน ทําใหเกิดภาวะนํ้าทวมกรุงเทพฯ 
ได นอกจากปจจัยทางธรรมชาติแลว ความรุนแรงของนํ้าทวมในกรุงเทพฯ ยังเกิดจากการเติบโตของเมืองอยางรวดเร็ว 
คลองที่เคยใชเปนเสนทางระบายนํ้าไดถูกถมเปนถนนจํานวนมาก การสูบนํ้าบาดาลมาใชเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหแผนดิน
กรุงเทพฯ ทรุดตัวอยางรวดเร็ว กรุงเทพฯ ตองเผชิญกับนํ้าทวมซํ้าซาก
 แนวทางพระราชดําริปองกันนํ้าทวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล อยูบนพื้นฐานของการปองกันนํ้าจากภายนอกพ้ืนท่ี
ไหลเขามา นํานํ้าที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ออกไป และการสรางพื้นที่เก็บนํ้าที่มามากกอนระบายออก ทํานองเดียวกับการปองกัน
นํา้ทวมในสวนภมูภิาค เชน การกอสรางคันดินกัน้นํา้ ปองกันนํา้จากแมนํา้เจาพระยาและนํา้ตามคลองรอบ ๆ  กรงุเทพฯ ดานทศิเหนอื
และดานตะวันออก ไมใหไหลบาเขาทวมกรุงเทพฯ ช้ันใน การปรับปรุงลํานํ้าท่ีมีอยูเดิม ดังจะเห็นไดจากพระราชดําริโครงการ
ขุดลอกและปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ พรอมประตูระบายนํ้าที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประโยชนสําหรับ
เรงระบายนํ้าออกจากกรุงเทพฯ สามารถยนระยะทางการไหลบาของแมนํ้าเจาพระยา เพื่อลงสูอาวไทย จาก 16-18 กิโลเมตร 
เหลือเพียง 600 เมตร ทําใหบรรเทาวิกฤตนํ้าทวมใหญกรุงเทพฯ ได ในชวง พ.ศ. 2549 และที่สําคัญคือ การสรางจิตสํานึกของ
ประชาชนใหชวยกันดูแลรักษาแหลงนํ้าใหดีตลอดไป
 การจัดการนํ้าเสียตามพระราชดําริ
 ทรงคดิคนวธิกีารทีจ่ะสามารถบาํบดันํา้เสยีไดอยางมปีระสทิธภิาพและประหยดัคาใชจาย ทัง้โดยวธิกีารทางธรรมชาตแิละ
การใชเทคโนโลยงีาย ๆ  เพือ่ใหเปนตนแบบสาํหรบัการนาํไปใชในการบาํบดันํา้เสยีในพืน้ทีไ่ด ซึง่หลกัการสาํคญัของโครงการตาม
แนวพระราชดําริอาศัยวิธีการ 2 อยางคือ วิธีการทางชีวภาพและวิธีการทางกลศาสตร
 วิธีการทางชีวภาพ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดําริใหดําเนินการทดลองโครงการบําบัดนํ้าเสียใน 
พ.ศ. 2528 โดยทรงใชกลไกของธรรมชาติในระบบนิเวศ นั่นคือ การใชนํ้าดีไลนํ้าเสีย บนหลักการของปรากฏการณนํ้าขึ้น - นํ้าลง 
ดวยการควบคุมระดับนํ้าในคลองสายตาง ๆ ตามหลักทฤษฎีแรงโนมถวงของโลก และถายนํ้าดีจากแมนํ้าเขามาในลําคลอง 
ทาํใหน้ําเสยีมสีภาพเจอืจางลงและเมือ่นํา้ทะเลลดกร็ะบายออกสูทะเล เปนการนาํนํา้ดมีาขบัไลนํา้เสยีในคลองไดภายในหนึง่รอบ
การหนุนของนํ้าทะเล และใชเครื่องสูบนํ้าชวยในกรณีที่คลองสายนั้น ๆ อยูลึกเขาไปจากแมนํ้ามาก
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 นอกจากน้ีดวยพระปรีชาสามารถทรงพบวา ผักตบชวา มีสวนชวยในการบําบัดนํ้าเสียได โดยทําหนาที่ดูดซับความ
โสโครกและโลหะหนัก เชน สารตะกั่ว สารแขวนลอยในนํ้า เสมือนเปนเครื่องกรองนํ้าธรรมชาติและไดทรงทดลองในโครงการ
บําบัดนํ้าเสียบึงมักกะสัน ซึ่งเดิมใชเปนแหลงระบายนํ้าเสียจากชุมชนและโรงงานในพื้นที่ใกลเคียง โดยนําผักตบชวามาลอมดวย
คอกไมเปนระยะ ๆ  ตลอดตัวบงึ แตละกอจะทาํงานรวมกบัจลุนิทรยีในนํา้เมือ่ผกัตบชวาสงัเคราะหแสง จะทาํใหเกดิกาซออกซเิจน
จลุนิทรยีในนํา้จะนาํไปใชในการยอยสลายของเสยีและสารอนิทรยีได ซึง่การดาํเนนิงานบาํบดันํา้เสยีตามโครงการบงึมกักะสนัได
ผลเปนที่นาพอใจ
 วิธีการทางกลศาสตร
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงคิดคนเครื่องกลเติมอากาศหลายรูปแบบ ท่ีสําคัญคือ 
เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวนํ้าหมุนชาแบบทุนลอย ซ่ึงตอมาไดพระราชทานช่ือวา กังหันนํ้าชัยพัฒนา โดยพระราชทาน
หลักการและรูปแบบของเครื่องกลเติมอากาศแกกรมชลประทานเมื่อ พ.ศ. 2531 เพื่อนําไปประดิษฐเปนตนแบบสําหรับ
ทดลองใช จากนั้นไดพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตามลําดับ และไดนํามาใชกันอยางแพรหลายในขณะนี้ เครื่องกลเติมอากาศที่
ทรงคิดคนขึ้นน้ี ทรงไดแบบอยางมาจาก หลุก เครื่องมือพื้นบานในภาคเหนือ ท่ีวางขวางตามลําธารภาคเหนือ พระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงทดลองกังหันนํ้าชัยพัฒนาที่บึงพระราม 9 กรุงเทพฯ เมื่อไดผลดีจึงขยาย
การติดตั้งออกไปอีกหลายพื้นที่
 หลักการของกังหันนํ้าชัยพัฒนา คือ การเติมอากาศลงไปในนํ้าเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าใหมีมาก 
อันจะชวยบําบัดนํ้าเสียไดรวดเร็วยิ่งขึ้น วิธีการเติมอากาศมีหลายวิธีจึงมีการประดิษฐเครื่องกลเติมอากาศ ถึง 9 แบบ
ดวยกัน ซึ่งกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายสิทธิบัตรในการประดิษฐคิดคน
กังหันนํ้าชัยพัฒนาแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536 นับเปน
สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย พระองคแรกในประวัติศาสตรของชาติไทยและของโลก และนับเปน
สิ่งประดิษฐเครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ 9 ของโลกที่ไดรับการจดสิทธิบัตรในประเทศตาง ๆ รวมถึงองคกรบรัสเซลส 
ยเูรกา (Brussels Eureka) แหงราชอาณาจกัรเบลเยยีม ไดทลูเกลาทลูกระหมอมถวายรางวลัสิง่ประดษิฐดเีดน ประจาํ พ.ศ. 2543 
ในงานบรัสเซลส ยูเรกา 2000 : นิทรรศการสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และเทคโนโลยีสมัยใหมของโลก ครั้งที่ 49 มากถึง 5 รางวัล 
รวมถึงรางวัลจากองคกรตาง ๆ จํานวนมาก

ที่มา : http://www.nso.go.th/webstat/king/kfiles/k1-04.pdf
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¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª
¡Ñº¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ´ŒÒ¹¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ã 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดับทุกขใหแกราษฎรเนื่องจากปญหาการจราจรที่ติดขัด 
ไดพระราชทานแนวทางพระราชดําริแกไขปญหาการจราจรท่ีติดขัดข้ันวิกฤต โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ 
เนื่องจากรถบรรทุกขนาดใหญ โดยมีพระราชประสงคใหสรางเปนโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม สําหรับรองรับ
รถบรรทุกใหวิ่งอยู ในเสนทางที่เป นวงแหวน เช่ือมระหวางโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการทั้งสองฝ ง
แมนํ้าเจาพระยากับบริเวณทาเรือคลองเตย เพื่อมิใหรถบรรทุกวิ่งเขาไปในตัวเมืองหรือทิศทางอื่น ทําใหปญหาจราจร
บรรเทาลงได ซึ่งคณะรัฐมนตรีได มอบหมายใหกรมโยธาธิการในขณะนั้นเปนผู ดําเนินงาน และพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางศิลาฤกษ เมื่อวันจันทรท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 
เวลา 16.00 นาฬกา เปนสะพานแหงเดียวในประเทศไทยท่ีขามแมนํ้าเจาพระยาถึง 2 ชวงตอเนื่อง และเปนสะพานขึง
ดวยสายเคเบ้ิลแหงแรกในประเทศที่มีทางแยกตางระดับเช่ือมอยูกึ่งกลาง สะพานสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 45 เมตร 
ความกวาง 6 ชองจราจร สะพานดังกลาวเปดใชตั้งแตวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 เปนตนมา ทําใหการจราจร
การขนสงสินคาระหวางบริเวณปลายถนนปูเจาสมิงพราย บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณถนนพระราม 3 และทาเรือคลองเตย
สะดวกรวดเร็ว มีความคลองตัวมากขึ้น โดยไมตองรอแพขนานยนตขามฟากแมนํ้าเจาพระยาอยางในอดีตในนาม 
สะพานภูมิพล 1- สะพานภูมิพล 2
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 นับเปนโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีมุงคลี่คลายปญหาจราจร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะการอํานวยความสะดวกดานการจราจรและเปนเสนทางโลจิสติกส
เชื่อมโยงยานอุตสาหกรรมของพื้นที่เขตราษฎรบูรณะ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร และ อําเภอสําโรงใต จังหวัดสมุทรปราการ 
ผานโครงขายของถนนวงแหวนอุตสาหกรรมที่สามารถเชื่อมโยงระบบโครงขายอยางครอบคลุม
 โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมและสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 จัดเปนสะพานขึงขามแมนํ้าเจาพระยา 
2 ชวงตอเนื่องกันและเปนสะพานขึงขามแมนํ้าเจาพระยาแหงที่ 3 และ 4 ของประเทศไทย มีความยาวระยะทางประมาณ 
25 กิโลเมตร รูปแบบสะพานขึง สูงจากระดับนํ้าประมาณ 54 เมตร ตัวสะพานมีความกวาง 7 ชองจราจร ความยาวสะพาน
รวมทั้งสิ้น 4.2 กิโลเมตร พื้นที่ดานใตความยาวสะพานชวงกลางแมนํ้ายาว 398 เมตรและความยาวสะพานชวงหลัง 152 เมตร 
พื้นที่ดานเหนือ บริเวณถนนพระรามที่ 3 ความยาวสะพานชวงกลางแมนํ้า 326 เมตร และความยาวตัวสะพานชวงดานหลัง 
128 เมตร พื้นที่ดานทิศตะวันตก บริเวณถนนสุขสวัสดิ์โดยชวงจุดตอเช่ือมระหวาง 2 สะพานจะมีทางแยกเปนทางยกระดับ
ขนาดความกวาง 4 ชองจราจร ยาวประมาณ 2.2 กิโลเมตร ไปบรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์ทางทิศตะวันตกดวย
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สะพานพระราม 8
 สะพานพระราม 8 (อังกฤษ: Rama VIII Bridge) เปนสะพานขึงแบบอสมมาตรเสาเดี่ยว ขามแมนํ้าเจาพระยาแหงที่ 13 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวสายทางเช่ือมตอกับทางคูขนานลอยฟาบรมราชชนนี ขามแมนํ้าเจาพระยาบริเวณ
โรงงานสุราบางยี่ขัน (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และมูลนิธิชัยพัฒนา
ในปจจุบัน) เขตบางพลัด บรรจบกับปลายถนนวิสุทธิกษัตริย ใกลกับธนาคารแหงประเทศไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 สะพานน้ีเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2538 พระองคมีพระราชดําริใหกรุงเทพมหานครกอสรางสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาเพิ่มอีก 1 แหง เพ่ือบรรเทา
การจราจรบนสะพานสมเด็จพระปนเกลารองรบัการเดนิทางเชือ่มตอระหวางฝงพระนครกบัฝงธนบรุ ีและเปนจดุเชือ่มตอโครงการ
พระราชดําริตามแนวจตุรทิศ
 สะพานพระราม 8 จะชวยเชื่อมการเดินทางระหวางฝงพระนครกับฝงธนบุรีใหสะดวกสบายข้ึน ซ่ึงจะชวยระบายรถ
บนสะพานสมเด็จพระปนเกลาไดถึง 30%  และบนสะพานกรุงธน อีก 20% และยังสามารถลดมลพิษทางอากาศบริเวณ
ในเมือง โดยเริ่มเปดใหใชตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เวลา 07.00 น.

ขอมูล : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
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ทางคูขนานลอยฟาบรมราชชนนี
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงหวงใยบัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ และไดพระราชทาน
พระราชดําริในแนวทาง ตลอดจนวิธีการแกไขปญหาที่ไดผลสําเร็จมาแลวอยางตอเนื่อง “โครงการพระราชดําริทางคูขนาน
ลอยฟา” เปนอีกหนึ่งโครงการพระราชดําริ ที่แสดงใหเห็นถึงพระปรีชาญาณที่ทรงมองการณไกลเกี่ยวกับการแกไขปญหาจราจร
และนํา้พระทยัอนัเปยมลน ดวยพระเมตตากรณุาท่ีทรงมตีอพสกนกิร  เมือ่ครัง้ท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
เสด็จฯ เยี่ยมพระอาการประชวร ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่โรงพยาบาลศิริราชชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2538 
ไดทอดพระเนตรเหน็ปญหาการจราจรทีติ่ดขดัเปนอยางมากทีบ่รเิวณสะพานสมเดจ็พระปนเกลา ตอเนือ่งไปจนถงึถนนบรมราชชนนี  
จึงไดพระราชทาน แนวพระราชดําริใหกอสรางทางคูขนานลอยฟาจากเชิงสะพานสมเด็จพระปนเกลา ไปยังบริเวณสถานีขนสง
สายใตแหงใหม อีกทั้งยังทรงมีพระราชดํารัสเพิ่มเติมถึงการจราจรขาออกนอกเมืองตอนหนึ่งวา “... หากสรางสะพานยกระดับ
ขาออกใหยาวเลยไปจากขนสงสายใต จะมีประโยชนมาก ...” 
 จากแนวพระราชดํารินี้ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดเชิญผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(รอยเอกกฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา) และปลัดกรุงเทพมหานคร (นายประเสริฐ สมะลาภา) มาประชุมรวมกันเพ่ือสนอง
พระราชดําริในการแกไขปญหาการจราจรใหไดสมบูรณมากยิ่งข้ึน ผลการประชุมสรุปไดวา กรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ
กอสรางทางคูขนานลอยฟาจากแยกอรุณอมรินทรถึงคลองบางกอกนอย ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร และกรมทางหลวง
รบัผดิชอบกอสรางจากคลองบางกอกนอยไปจนถึงแยกพทุธมณฑลสาย 2 โดยใหรปูแบบสะพาน เสาและคานมลีกัษณะเปนรปูแบบ
เดยีวกนัหมด เปนระยะทาง 9.4 กโิลเมตรและจากบรเิวณทางยกระดบัสรินิธรไปจนเลยทางแยกพทุธมณฑลสาย  2 อกี 1 กโิลเมตร 
นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังไดกอสรางขยายชองจราจรระดับพื้นราบจากเดิมที่มี 8 ชองจราจร เพิ่มขึ้นเปน 12 ชองจราจรพรอม
ทั้งมีการปลูกตนไมที่เกาะกลาง 
 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงเหน็ชอบตามคาํกราบบังคมทลู และไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ 
เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษเริ่มโครงการดังกลาวในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2539 และเสด็จฯ ทรงเปดทางคูขนานลอยฟาถนน
บรมราชชนนี เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2541 และทรงประทับรถยนตพระที่นั่งเสด็จฯ ไปตามทางคูขนานลอยฟา
ถนนบรมราชชนนีดวย
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ลักษณะโครงการ 
 ลักษณะโครงการเปนสะพานยกระดับ สรางข้ึนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการจราจร จากบริเวณสะพาน
สมเดจ็พระปนเกลาจนถงึทางแยกตลิง่ชนั ถนนบรมราชชนนทีัง้ขาเขาและขาออก และเพือ่แยกการจราจรของยวดยานทีต่องการ
เดินทางระยะไกลออกจากยวดยานที่เดินทางในระยะใกล ตั้งแตสะพานสมเด็จพระปนเกลา จนถึงทางแยกตล่ิงชันบนถนน
บรมราชชนน ีเร่ิมทีเ่กาะกลางจากแยกอรุณอมรินทรถงึพทุธมณฑล สาย 2 โดยขาออกจะขึน้ทีแ่ยกอรณุอมรนิทร ลงได 3 จดุท่ีตล่ิงชัน 
หนาหมูบานกฤษดานคร และใกลวงแหวนฉมิพล ีไมมทีางข้ึนระหวางทาง สวนขาเขาข้ึนท่ีตนทางกอนถึงพทุธมณฑล สาย 2 ขึน้ไดที่
หนาหมูบานกฤษดานครและตลิง่ชนั และจะไมมทีางลงระหวางทาง ซึง่ทางคูขนานลอยฟา ถนนบรมราชชนนแีบงเปน 2 ชวง ไดแก
 ชวงที่หนึ่ง อยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 4.515 กิโลเมตร จากบริเวณสี่แยกอรุณอมรินทร
ถึงทางแยกตางระดับสิรินธร เปนทางยกระดับโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง บนถนนบรมราชชนนี 
สูงเหนือผิวจราจรเดิมประมาณ 12.00 เมตร กวาง 19.45 เมตร มีชองทางจราจร 4 ชองทาง ชองทางละ 3.50 เมตร ไหลทาง
ขางละ 1.25 เมตร แบงเปนชองทางขาออก 2 ชองทาง และชองทางขาเขา 2 ชองทาง พื้นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ปูทับหนาดวยแอสฟลทผสมรอนหนา 5 เซนติเมตร พรอมเกาะกลางเพื่อแยกทิศทางการจราจร
 ชวงที่สอง อยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ระยะทาง 9.363 กิโลเมตร ตอเนื่องกับทางชวงแรกจากทางแยก
ตางระดับสิรินธร-แยกพุทธมณฑล กม.3+386 ถึงถนนทางแยกตางระดับฉิมพลี กม.13+200 ไปสิ้นสุดโครงการบริเวณเลยจุด
ขามทางแยกพุทธมณฑล สาย 2 ไป 500 เมตร โดยลักษณะโครงการเปนสะพานยกระดับสูง 15.00 เมตร กวาง 19.50 เมตร 
ขนาด 4 ชองจราจร แยกทิศทางไปกลับขางละ 2 ชองจราจร กวางชองละ 3.50 เมตร มีทางขึ้นลง 2 แหง นอกจากนี้ ยังขยาย
ถนนในระดับพื้นลางเพิ่มจาก 8 ชองจราจร แบงเปน 12 ชองจราจร แบงเปนชองทางดวน 6 ชองจราจร กวางชองละ 3.50 เมตร 
และทางคูขนานดานละ 3 ชองจราจร กวางชองละ 3.00 เมตร พรอมทั้งกอสรางสะพานกลับรถอีก 2 แหงเพื่อใชกลับรถดวย

ขอมูล  :วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

          :  กรมทางหลวง http://www.doh.go.th/web/kingproject/kpj5.html
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“...เยาวชนทั้งหลายที่อยูในวัยเรียน ยอมมีความมุงมั่นที่จะศึกษาวิชาการตาง ๆ 
ใหไดมาก ๆ เพื่อนําไปใช�ทําประโยชนสรางสมความสุขความเจริญ ใหแกตัวเอง

ตลอดจนส�วนรวม แตการใช�วิชาความรูนั้นจําเปน จะตองใช�อยางถูกตอง ดวยคุณธรรม
และความสามารถ ที่เหมาะจึงจะไดผลเต็มเปยม...”

พระบรมราโชวาท พระ� ทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนาม เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ

ณ สนามศุภชลาศัย 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักดีวาการศึกษาของเยาวชนนั้นเปนพื้นฐาน
สําคัญของประเทศชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานพระราชทรัพยจัดต้ังมูลนิธิอานันทมหิดลใหเปน
ทุนสําหรับการศึกษาในแขนงวิชาตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีทุนออกไปศึกษาหาความรูตอ พระองคจึงมีพระราชดําริ
ริเริ่มโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ประกอบดวย
1. โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ
2. ทนุการศกึษาพระราชทาน ทรงพระกรณุาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระราชทรพัยสวนพระองคเพือ่กอตัง้กองทุน
การศึกษาหลายขั้นหลายทุน ตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ดังนี้
 - ทุนอานันทมหิดล/มูลนิธิอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงกอตั้งทุน
อานนัทมหดิลขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2498 เพือ่เปนอนุสรณแดสมเดจ็พระบรมเชษฐาธริาช พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร สําหรับพระราชทานแกผูสําเร็จการศึกษาวิชาแพทยศาสตรเปนประเดิม เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาท
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผูทรงศึกษาวิชาแพทยและการสาธารณสุข ตอมา พ.ศ. 2502 
ทุนอานันทมหิดลไดเปลี่ยนชื่อเปน มูลนิธิอานันทมหิดล ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระราชทรัพย
สวนพระองค จากนัน้จงึไดเพิม่ทนุสาํหรบัแผนกวชิาตาง ๆ  ทัง้วทิยาศาสตรและศลิปศาสตร นอกจากทนุทีไ่ปศกึษาตอตางประเทศ
แลว ยังมีทุนตอเนื่องเพื่อการคนควาและวิจัยดวย
 - ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เปนทุนที่ไมมีการประกาศรับสมัคร แตมีคณะกรรมการคัดสรรนํารายชื่อขึ้นทูลเกลาฯ 
ถวาย เพื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยชี้ขาด ทุนมูลนิธิอานันทมหิดลไมไดกําหนดระยะเวลาการเรียน แตใหผูที่ไดรับทุนสามารถ
เรียนตอถึงขั้นสูงสุดตามกําลังความสามารถ และไมมีขอผูกมัด ผูที่ไดรับทุนจึงไมตองกลับมาทํางานชดใชเหมือนทุนอื่น
 - ทุนเลาเรียนหลวง เปนทุนการศึกษาท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สละพระราชทรัพยสวนพระองค
จดัตัง้ขึน้จาํนวน 2 ทนุ สาํหรบัสงผูทีม่สีตปิญญาด ีมคีวามรูภาษาองักฤษดพีอ เปนคนสญัชาตไิทย สอบแขงขนัไปศกึษาวชิาการใน
ยโุรป ตอมาพระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหวั ไดพระราชทานเพิม่อกี 1 ทนุ สาํหรบัใหไปศกึษาตอทางวทิยาศาสตรโดยเฉพาะ 
จึงมีทุนเลาเรียนหลวง รวม 3 ทุน หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การพระราชทานทุนเลาเรียนหลวงไดหยุดไป
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 - ทนุภมิูพล/มูลนธิภิมิูพล พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ไดพระราชทานพระราชทรพัยสวนพระองค 
ตั้ง “ทุนภูมิพล” ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2495 เพื่อพระราชทานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตรที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย 
ตอมา พ.ศ. 2510 ไดเปลี่ยนชื่อเปน ทุนมูลนิธิภูมิพล สําหรับพระราชทานแกนิสิตนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีและไดคะแนน
ยอดเยี่ยมในสาขาวิชาตาง ๆ แตขาดทุนทรัพย ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ดวย
 ปจจุบัน ทุนมูลนิธิภูมิพลมีทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังรางวัล
เรียงความและบทความทุนภูมิพล นิสิตนักศึกษาสามารถติดตอขอรับทุนมูลนิธิภูมิพลในชวงเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน หรือ
ขึ้นกับวันเวลาที่มหาวิทยาลัยแตละแหงเปนผูกําหนด
  - ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ และมูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัย
 - ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
 - ทุนนวฤกษ
 - ทุนการศึกษาพระราชทานแกนักเรียนเฉพาะกรณี
3. โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเริ่มดําเนินงานเมื่อป พ.ศ. 2511 ปจจุบัน
โครงการฯ ไดจดัทาํหนงัสอืสารานกุรมไทยทีบ่รรจคุวามรูใน 7 สาขาวชิา คอื วทิยาศาสตร เทคโนโลย ีสงัคมศาสตร มนษุยศาสตร 
เกษตรศาสตร แพทยศาสตร และคณิตศาสตร ขณะนี้มีออกมาแลว 28 เลม โดยแตละเลมไดจัดแบงเนื้อหาของแตละเรื่องออก
เปนสามระดับ เพื่อที่จะใหเยาวชนสามารถศึกษาคนควาหาความรูไดตามพื้นฐานของตน
4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา 
ทุนการศึกษาพระราชทาน 
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณผานทางอัสสัมชนิก ที่ไดรับพระราชทานทุนการศึกษา ประกอบไปดวย
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล  มีอัสสัมชนิก ไดรับทุนการศึกษาพระราชทาน ไดแก
  ดร.เอกมล      วรรณเมธ อัสสัมชนิก เลขประจําตัว    35628   อดีตนักเรียนทุนอานันทมหิดล
  ดร.ประสาร    ไตรรัตนวรกุล อัสสัมชนิก เลขประจําตัว    23745   อดีตนักเรียนทุนอานันทมหิดล 
             แผนกวิศวกรรมศาสตร ป พ.ศ. 2519
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ระยะหน่ึง ครั้นถึง พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงฟนฟูการใหทุนเลาเรียนหลวง
ขึน้ใหม ทรงมพีระราชประสงคใหผูทีไ่ดรบัทนุไปศกึษาวชิาการ ไดรบัความรูและความเขาใจขนบประเพณขีองชาวตะวนัตกไปดวย 
เพราะอายุยังอยูในวัยที่ชวยตัวเองและสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมตะวันตกได
 ผูที่มีสิทธิไดรับทุนเลาเรียนหลวง ตองสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ดวยคะแนนยอดเยี่ยม 
ในแตละป จะมีทุนเลาเรียนหลวงจํานวน 9 ทุน สําหรับใหผูท่ีไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศในระดับอุดมศึกษา เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลว ผูที่ไดรับทุนจะตองกลับมาปฏิบัติงานในประเทศ ปจจุบันทุนเลาเรียนหลวงอยูในความดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.)
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นายพสพล เจริญพร 
อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 43837

บัณฑิตภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง
ผูไดรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร ประจําป 2559

“...สําหรับทุนอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร ประจําป 2559 ซึ่งตนไดรับ
พระราชทานเพ่ือไปศึกษาตอในแขนงวิชาภูมิศาสตรเศรษฐกิจ (Economic
Geography) ณ London School of Economics and Political 
Science (LSE) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ผมรูสึก “ดีใจ” ที่ไดรับ
พระราชทานทุนในคร้ังนี้ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณและเปนเกียรติอยางมาก 
เคยไดยินชื่อทุนนี้มาตั้งแตเด็ก ส�วนตัวเห็นวาเปนทุนที่ยิ่งใหญ ไมเคยคิดดวย
ซํ้าวาเราจะเปนผูหนึ่งที่ไดรับพระราชทานทุนฯ คติที่ผมทองจําขึ้นใจตั้งแตเด็ก 
คือ “Labor  Omnia Vincit” หรือ ความวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางสูความสําเร็จ 
ผมเชื่อวาเราจะสําเร็จไดตองอาศัยความเพียรพยายาม จึงยึดคตินี้ในการเรียน
และการใช�ชีวิตมาถึงปจจุบัน...”
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  ธนิษฐ  ปราณีนรารัตน   อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 36865 อดตีนกัเรยีนโอลมิปกวชิาการระหวางประเทศ เหรยีญทอง
    สาขาเคมี ปจจุบันไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร ศึกษาระดับ 
    ปรญิญาเอก ณ มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ - เมดสินั (University of Wisconsin-Madison)  สหรฐัอเมรกิา 
  พิชยพันธ   ชาญภูมิดล        อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 23171 อดีตนักเรียนทุนอานันทมหิดล 
     เอกอัครราชทูตจากาตาร
  ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท    อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 30232 อดีตนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 
     แผนกวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2538
  พสพล เจริญพร           อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 43837 นักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 
       แผนกอักษรศาสตร ประจําป 2559

ทุนภูมิพล มีอัสสัมชนิก ไดรับทุนการศึกษาพระราชทาน ไดแก
  รศ.ดร.เชษฐ  ติงสญัชล ี อสัสมัชนกิ  เลขประจาํตวั  31731 ไดรบัพระราชทานทนุภมูพิล (ประเภทรางวลัเรยีนด)ี พ.ศ. 2541 

ทุนเลาเรียนหลวง มีอัสสัมชนิก ไดรับทุนการศึกษาพระราชทาน ไดแก
   บาทหลวงพิเชฐ  แสงเทียน   อัสสัมชนิก  เลขประจําตัว  30061  อดีตนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง ป 2534
   รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ   อัสสัมชนิก  เลขประจําตัว  21798  อดีตนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง ป 2511
   ศิษฏ สิขรวิทย   อัสสัมชนิก  เลขประจําตัว  37705  อดีตนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง
   จารุพล  สถิรพงษะสุทธิ อัสสัมชนิก  เลขประจําตัว  37596  อดีตนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง
       ลําดับที่ 1 ของประเทศไทย
   นพ.ดร. เวสารัช  เวสสโกวิท   อัสสัมชนิก เลขประจําตัว   25302      อดีตนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง
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การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ที่นําแนวทางตามพระราชดําริ 
 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ไดนําแนวทางตามพระราชดําริ มาใหนักเรียนได
ศึกษาเรียนรู ผานการเรียนการสอน ในกลุมสาระฯ ตาง ๆ อาทิ
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ประกอบดวย
ระดับชั้น ป.1 ศึกษา เรื่อง โครงการแกมลิง
ระดับชั้น ป.2 ศึกษา เรื่อง โครงการหญาแฝก
ระดับชั้น ป.3 ศึกษา เรื่อง โครงการกังหันนํ้าชัยพัฒนา
ระดับชั้น ป.4 ศึกษา เรื่อง โครงการแกลงดิน
ระดับชั้น ป.5 ศึกษา เรื่อง โครงการฝนหลวง
ระดับชั้น ป.6 ศึกษา เรื่อง โครงการไบโอดีเซล

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการเรียนการสอน เกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย 
ใหแกนักเรียน ประกอบดวย
ระดับชั้น ป.4 ศึกษา เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยในสังคมไทย
ระดับชั้น ป.6 ศึกษา เรื่อง ประวัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 และราชวงศจักรี
รวมถึงโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่จัดการเรียนการสอนในทุกระดับ ตั้งแตชั้น ป.1 - ป.6
 นอกจากนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม รวมกับ ชมรมการศึกษาและการสอนแหงประเทศไทย มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม เขารวมการสาธิตการสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา โดยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) และโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) นําคณะครูและนักเรียนเขารวมในการเรียนการสอน ณ โรงเรียน
ไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ โดยเริ่มเขารวมโครงการในปการศึกษา 2542 จนถึงปจจุบัน
 การสอนเสริมทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ทําการสอนมาเปนประจํา ปละ 2 ครั้ง โดยได
รับความรวมมือจากครูผูสอน โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) และ English Native Speaker (ENS) โดยคุณครู
จะเตรียมบทเรียนที่จะสอน แผนการสอน คัดเลือกนักเรียน และสาธิตการสอนท่ีโรงเรียนไกลกังวล วิชาท่ีสอนไมใชเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษเทานั้น แตอาจเปนวิชาอื่น เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษา และคอมพิวเตอรดวย การสอนในแตละครั้ง 
จะนํานักเรียนไปรวม 18-25 คน
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  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในการถายภาพอยางจริงจังมาตั้งแตยัง
ทรงพระเยาว พระองคทรงศกึษาและฝกฝนการถายภาพอยางจรงิจงัดวยพระองคเอง จนเปนนกัถายภาพทีม่พีระปรชีาสามารถ-
ยิง่ พระองคทรงเชีย่วชาญแมกระทัง่การลางฟลม การอดัขยายภาพทัง้ภาพขาวดาํและภาพส ีโดยทรงสรางหองมดื (Dark Room) 
ขึ้นในบริเวณชั้นลางของตึกที่ทําการสถานีวิทยุ อ.ส. ดวยพระราชประสงคที่ทรง “สรางภาพ” ใหเปนศิลปะอยางถูกตองและ
รวดเร็วดวยพระองคเอง
 ภาพถายฝพระหตัถของพระองค สวนใหญจะเปนภาพของสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ และทลูกระหมอม
ทุกพระองค อีกทั้งเปนรูปที่พระองคทรงเสด็จราชการตามสถานที่ตาง ๆ เพื่อใชประกอบการทรงงาน
 ตลอดพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีกลองถายภาพคูพระบารมีอยูดวยกัน
หลายกลอง โดยกลองตัวแรกของในหลวงมียี่หอวา CORONET MIDGET เปนกลองที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงซื้อให 
ขณะพระชนมเพียง 8 พรรษา เพื่อใหทรงศึกษาดวยพระองคเอง ลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยมสีเขียวปะดํา ผลิตในประเทศอังกฤษ
 เมื่อครั้งที่ทรงดํารงพระฐานันดรศักดิ์เปนสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภูมิพลอดุลยเดช ยามเมื่อตามเสด็จ
สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชนิวัตประเทศไทยคราวใด ก็จะเห็นพระองคทรงสะพายกลองถายรูปบันทึกภาพเหตุการณตาง ๆ
ทุกแหง ตอมาหลังเสด็จฯ ขึ้นครองราชย ยังทรงฉายพระรูปสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนสมเด็จ-
พระเจาลูกยาเธอ  สมเด็จพระเจาลูกเธอ และไมวาจะเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎร ณ ท่ีแหงใด ก็จะเห็นไดวาทรงมีกลองถายภาพ
คูพระวรกายอยูเสมอ แลวจะทรงใชบันทึกภาพประชาชนและภาพเหตุการณตาง ๆ มากมาย เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
ประกอบงานที่ไดทรงปฏิบัติ

ÍÑÊÊÑÁªÑÞÊÒÊ¹56



57

 อาจารยจิตต  จงมั่นคง  ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (ศิลปะภาพถาย) ป พ.ศ. 2538/ 
อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 25148 (ปจจุบันทานเสียชีวิตแลว) ใหสัมภาษณไวใน นิตยสาร
โฟโตอินโฟ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 วา อาจารยจิตตและเพื่อนรวม 7 คน ไดรวมกัน
เชาพื้นที่บางสวนของ “โอสถาคาร” ซึ่งเปนรานขายยาที่มีชื่อที่สุดในสมัยนั้น เปดเปนแผนก
บริการลางอัดภาพขึ้นมา โดยตัวเขาเองรับหนาที่เปนชางทํางานอยูในหองมืด ในระหวางนั้นเอง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งยังดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จ 
พระราชดําเนินมาท่ีรานเพื่อสงฟลมใหลางแมจะมิไดเขาเฝาฯ รับเสด็จเปนการสวนพระองค 
แตเขาก็รูสึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได โดยตั้งใจทํางานสนองพระเดช
พระคุณอยูในหองมืดเรื่อยมา อาจารยจิตตไดเปดรานของตัวเองโดยใชชื่อวา “หองภาพจิตต 

จงมั่นคง” เปดบริการถายภาพโฆษณาสินคากับบริษัทตาง ๆ อีกดวย ในระหวางนั้นก็ยังคงรับใชเบื้องพระยุคลบาทอยูอยาง
ตอเน่ือง โดยในชวงหลังมหาดเล็กจะเปนผูนําฟลมสวนพระองคมาสงท่ีราน ในระยะหลังท่ีพระองคทานทรงเสด็จครองราชย
เปนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 แลว ทานทรงมีพระราชกรณียกิจมาก เสด็จพระราชดําเนินไปตามสถานที่ตาง ๆ 
บอย งานสวนใหญจึงเปนงานที่ทรงถายระหวางที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหลานั้น
 บางครั้งก็มีโอกาสไดเขาไปถวายคําแนะเก่ียวกับการถายภาพบาง เนื่องจากทานทรงมีหองมืดสวนพระองค และผลงาน
ฝพระหัตถสวนมากเปนฟลมขาว – ดํา ทรงชอบถายภาพขาว – ดํา มาตั้งแตสมัยแรกๆ ที่ยังทรงกลอง Contax ตอมาในภายหลัง
รูสึกวาจะทรงเปลี่ยนเปนกลอง Canon แตพระองคทานทรงมีกลองเยอะ หลายยี่หอ
 ในความปลาบปลื้มอยางหาที่สุดมิไดท่ีมีโอกาสทํางานถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อยางตอเน่ือง อาจารยจิตตยงัรูสกึประทบัใจในพระอจัฉรยิภาพดานการถายรปูของพระองคทานอยูอยางสมํา่เสมอ พระองคทานจะ
ทรงกลองถายภาพเหตุการณตาง ๆ เหลานั้นเพียงแคครั้งเดียว ไมเหมือนอยางนักถายภาพทั่วไปที่บางครั้งมุมเดียวกัน
ถายเผื่อไวมากถึง 4-5 รูป ซึ่งในที่สุดก็ไมคอยไดนําไปใช แตพระองคจะทรงถายแคครั้งเดียวในชวงจังหวะที่ดีที่สุดเทานั้น ซึ่งเรียก
วธินีีว้า  “การกะการณลวงหนา” วาประเด๋ียวคนนัน้จะตองเดนิมาตรงนี ้หรอืสิง่นัน้จะเคลือ่นทีไ่ปทางทศินัน้ทศินี ้พระองคทานทรง
ใชวิธีนี้ ซึ่งก็จะไดภาพที่ดีที่สุดเหมือนกันและไมสิ้นเปลืองฟลมมากอีกดวย

ขอมูลจาก : ไทยรัฐออนไลน 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (http://www.thairath.co.th/content/222637)

  : นิตยสารโฟโตอินโฟ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อมีพระชนมายุ 13 พรรษา ขณะที่
ประทับอยูที่ประเทศสวิตเซอรแลนด กับครูชาวอัลซาส ช่ือ นายเวยเบรชท โดยทรงเรียนการเปาแซกโซโฟน วิชาการดนตรี 
การเขียนโนต และการบรรเลงดนตรีสากลตาง ๆ ในแนวดนตรีคลาสสิค เปนเบื้องตน ตอมาจึงเริ่มฝกดนตรีแจส โดยทรงหัด
เปาแซกโซโฟน สอดแทรกกับแผนเสียงของนักดนตรีท่ีมีช่ือเสียงไดเปนอยางดี เชน Johnny Hodges และ Sidney Berchet 
เปนตน จนทรงมีความชํานาญ สอดแทรกกับแผนเสียงของนักดนตรีท่ีมีช่ือเสียงไดเปนอยางดี และทรงโปรดดนตรีประเภท 
Dixieland Jazz เปนอยางมาก
 พระองคทรงเครื่องดนตรีไดดีหลายชนิด ทั้งประเภทเครื่องลม เชน แซกโซโฟน คลาริเนต และประเภทเครื่องทองเหลือง 
เชน ทรัมเปต รวมทั้งเปยโน และกีตาร ที่ทรงฝกเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อประกอบการพระราชนิพนธเพลง และเพ่ือทรงดนตรี 
รวมกับวงดนตรีสวนพระองค ทรงเริ่มพระราชนิพนธเพลงเมื่อมีพระชนมพรรษาได 18 พรรษา
 ในป พ.ศ. 2489 ทรงพระราชนิพนธทํานองเพลง “แสงเทียน” เปนเพลงพระราชนิพนธเพลงแรก และจนถึงปจจุบัน
มีเพลงพระราชนิพนธ ทั้งสิ้น 48 เพลง  เพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรง
พระราชนิพนธทาํนองเพลง แลวจงึใสคาํรองภาษาองักฤษดวยพระองคเอง ไดแก Echo, Still on My Mind, Old Fashioned Melody, 
No Moon และ Dream Island ที่ทรงพระราชนิพนธทํานองใสคํารองภาษาไทย ไดแก เพลงความฝนอันสูงสุด และเราสู 
นอกจากนั้นก็เปนสวนหนึ่งที่ทรงพระราชนิพนธทํานอง และโปรดเกลาฯ ใหมีผูแตงคํารอง ประกอบเพลงพระราชนิพนธ
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1. แสงเทียน (Candlelight Blues)
2. ยามเย็น (Love at Sundown)
3. สายฝน (Falling Rain)
4. ใกลรุง (Near Dawn)
5. ชะตาชีวิต (H.M. Blues)
6. ดวงใจกับความรัก (Never Mind the Hungry Men’s Blues)
7. มารชราชวัลลภ (Royal Guards March)
8. อาทิตยอับแสง (Blue Day)
9. เทวาพาคูฝน (Dream of Love Dream of You)
10. คําหวาน (Sweet Words)
11. มหาจุฬาลงกรณ (Maha Chulalongkorn)
12. แกวตาขวัญใจ (Lovelight in My Heart)
13. พรปใหม
14. รักคืนเรือน (Love Over Again)
15. ยามคํ่า (Twilight)
16. ยิ้มสู (Smiles)
17. มารชธงไชยเฉลิมพล (The Colours March)
18. เมื่อโสมสอง (I Never Dream)
19. ลมหนาว (Love in Spring)
20. ศุกรสัญลักษณ (Friday Night Rag)
21. Oh I say
22. Can’t You Ever See
23. Lay Kram Goes Dixie
24. คํ่าแลว (Lullaby)

25. สายลม (I Think of You)
26. ไกลกังวล (When), เกิดเปนไทยตายเพื่อไทย
27. แสงเดือน (Magic Beams)
28. ฝน (Somewhere Somehow), เพลินภูพิงค
29. มารชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March)
30. ภิรมยรัก (A Love Story)
31. Nature Waltz
32. The Hunter
33. Kinari Waltz
34. แผนดินของเรา (Alexandra)
35. พระมหามงคล
36. ธรรมศาสตร
37. ในดวงใจนิรันดร (Still on My Mind)
38. เตือนใจ (Old-Fashioned Melody)
39. ไรเดือน (No Moon), ไรจันทร
40. เกาะในฝน (Dream Island)
41. แวว (Echo)
42. เกษตรศาสตร
43. ความฝนอันสูงสุด (The Impossible Dream)
44. เราสู
45. เรา-เหลาราบ ๒๑ (We-Infantry Regiment 21)
46. Blues for Uthit
47. รัก
48. เมนูไข

 Soprano Saxophone สวนพระองคในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหยมืมาจดัแสดง ณ โรงเรยีนอสัสมัชญั เนือ่งในงานฉลองครบรอบ100 ป AC Band : Assumption College Band Centenneal 
Celebration. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส-มารีย 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
(ขอบคุณภาพและขอมูลจาก สุทธิพล ศิริวัฒนเจริญ อัสสัมชนิก)
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการรวมนักดนตรีสมัครเลน 
มารวมกันตั้งเปนวงขึ้นเปนครั้งแรก ขณะที่ทรงประทับ ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน ประกอบดวยพระราชวงศผูใหญที่ทรงคุนเคย 
และเมื่อโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง สถานีวิทยุ อ.ส. (อัมพรสถาน) ขึ้นในปพุทธศักราช 2495 เพื่อใหเปนสื่อกลางที่ใหความบันเทิงและ
สาระประโยชนในดานตาง ๆ  พระราชทานชือ่วา “วงลายคราม” กไ็ดมกีารออกอากาศสงวทิยกุระจายเสยีงกบัวงดนตรตีาง ๆ  ดวย
 ตอมาโปรดเกลาฯ ใหนักดนตรีรุนหนุมมาเลนดนตรีรวมกับวงลายคราม จึงเกิดเปน วงดนตรี อ.ส. วันศุกร ขึ้น วงดนตรี 
อ.ส. วันศุกร มีลักษณะพิเศษคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรวมบรรเลงกับสมาชิกของวง 
ออกอากาศกระจายเสียงทางสถานีวิทยุประจําวันศุกร และยังทรงจัดรายการเพลงเอง ทรงเลือกแผนเสียงเองในระยะแรก 
บางครั้งก็โปรดเกลาฯ ใหมีการขอเพลง และจะทรงรับโทรศัพทดวยพระองคเอง
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปนคีตกวีและนักดนตรีท่ีชาวโลกยกยอง ทรงพระปรีชาสามารถ
ในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธเพลง แยกและเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเปนครูสอนดนตรีแกขาราชบริพารใกลชิดและ
ทรงซอมเคร่ืองดนตรีไดดวย ตลอดจนทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงตาง ๆ อยางแทจริง สมกับท่ีพสกนิกรชาวไทยนอมเกลาฯ 
ถวายพระราชสมัญญา  “อัครศิลปน”
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 เรืออากาศตรี ศาสตราจารยพิเศษ ดร. แมนรัตน ศรีกรานนท อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 11256 
ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พ.ศ. 2535 เปนสมาชิก วงดนตรี อ.ส. วันศุกร ได
รบัพระราชทานนามในภาษาไทยจากพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช “แมนรตัน ศรกีรานนท” 
ตอมาทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานทุนสวนพระองค สงไปเรียนวิชาเรียบเรียงเสียงประสานที่ โรงเรียน
การดนตรีเบิรกลี (Berkley School of Music) ที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา (ปจจุบันคือวิทยาลัยดนตรี
เบริกล ี- Berkley College of Music) เคยใหสมัภาษณในหนงัสอืธรรมลลีา ฉบบัที ่109 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 วา 
 “...ครอบครัวของเราจะมุงมั่นทําความดีและใหความรูดานดนตรีแกผูที่สนใจ เชนปจจุบันนี้ผมก็
ยังสอนดนตรีอยู และเปนผูเชี่ยวชาญดานดนตรีแจสของมหาวิทยาลัยศิลปากร การสอนดนตรีใหผูท่ีสนใจ 
ถือวาเปนภารกิจอันหนึ่งที่มีสวนชวยใหวงการดนตรีของไทยเจริญกาวหนา ทัดเทียมตางประเทศได การที่
ผมไดรับพระราชทานทุนใหไปเรียนดนตรีแจสที่เมืองนอก จนถึงปจจุบันก็ยังไดรับพระราชทานความ
ชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ จึงตั้งใจวาจะทําความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท...”

 เรือตรีไพศาล ลุนเผ หรือชื่อในวงการวา สันติ ลุนเผ  อัสสัมชนิก เลขประจําตัว 15713 
เป นข  าราชการทหารชาวไทย และศิลป นแห  งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) 
พ.ศ. 2558 ไดกลาวในรายการ ในหลวงในความทรงจํา ตอน เสียง “สันติ ลุนเผ” ถวายในหลวง ร.9 
ทางไทยรัฐทีวี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 วา “... ตอนคอนเสิรตกาชาด ไดรองเพลง Sweet 
Words และ Blue Day ซึ่งเพลง Sweet Words เปนเพลงที่รองยาก โดยหลังที่จบการแสดงทั้งหมดแลว 
ชวงที่สงเสด็จฯ เปนเหตุการณที่จําไมลืม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราชดาํเนนิประทบัอยูดานเบือ้งหนา พระองคทาน 
ทรงรับสั่งวา รองดีมาก  เพราะ แตหัดใหดีกวานี้นะ และอยาทิ้ง จนถึงทุกวันนี้ผมยังตองหัดอยู...”

สมาชิก วง อ.ส. วันศุกร ที่เปนอัสสัมชนิก ไดถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดแก
1. ม.ร.ว. เสนีย   ปราโมช  อัสสัมชนิก  เลขประจําตัว  3567  (อดีตสมาชิกวงลายคราม) 
2. เรืออากาศตรี ศ.(พิเศษ) แมนรัตน  ศรีกรานนท  อัสสัมชนิก  เลขประจําตัว  11256  ตําแหนง  เปยโน
3. พลโท ทันตแพทย ทวีศักดิ์   ทวีศรี  อัสสัมชนิก  เลขประจําตัว  16629  ตําแหนง  เปยโน
4. นนท  บูรณสมภพ  อัสสัมชนิก  เลขประจําตัว  16005  ตําแหนง  บาริโทนแซกโซโฟน
5. กวี  อังศวานนท  อัสสัมชนิก เลขประจําตัว  16141  ตําแหนง  เทนเนอรแซกโซโฟน
6. สุวิทย  อังศวานนท  อัสสัมชนิก  เลขประจําตัว  17336  ตําแหนง  เบส
7. ไพบูลย  ลีสุวัฒน   อัสสัมชนิก  เลขประจําตัว  12363  ตําแหนง  กลอง
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 การเสด็จพระราชดําเนินของพระมหากษัตริย นับแตโบราณกาลมา นอกเหนือจากการเสด็จพระราชดําเนิน
ทางบก ที่เรียกวา “พยุหยาตราสถลมารค” แลว การเสด็จพระราชดําเนินทางนํ้า คือ “พยุหยาตราชลมารค” ก็เปน
เสนทางทีส่าํคญัเชนกนั กระบวนพยหุยาตราชลมารค ในอดตีนอกจากใชในเวลารบทพัจบัศกึแลว ยงัจดัในคราวทีพ่ระมหากษตัริย
เสดจ็พระราชดําเนนิไปในการตาง ๆ  ทัง้สวนพระองคและทีเ่ปนพระราชพธิตีลอดจนโอกาสสาํคญั เชน พระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
การเสดจ็พระราชดําเนินไปนมสัการรอยพระพทุธบาท การอญัเชญิพระพทุธรปูทีส่าํคญัจากหวัเมอืงเขามาประดษิฐานในเมอืงหลวง 
การตอนรับทูตตางประเทศ เปนตน สําหรับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการจัดกระบวน
พยุหยาตราชลมารคมาแลว จํานวน 14 ครั้ง 
 ในป พ.ศ. 2539 กองทัพเรือ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กรมอู ทหารเรือ และกรมศิลปากร ไดมี
หนังสือกราบบงัคมทลูพระกรณุาขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต เพือ่สรางเรอืพระทีน่ัง่ลาํใหมเพือ่นอมเกลานอมกระหมอม
ถวายในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติปที่ 50 ในวันที่ 9 มิถุนายน 
พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหจัดสราง พรอมกับ
ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ พระราชทานชือ่เรือวา “เรอืพระท่ีนัง่นารายณทรงสบุรรณ รชักาลท่ี 9”  เรอืลาํดงักลาว มฐีานะเปนเรอื
พระทีน่ัง่รองทอดบลัลงักกญัญา
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 เรือพระที่นั่งนารายณทรงสุบรรณ รัชกาลท่ี 9 จัดเปนเรือพระท่ีนั่งก่ิง ลําเดิมสรางข้ึน ในสมัยรัชกาลที่ 3 แหง
กรุงรัตนโกสินทร มีชื่อวา “มงคลสุบรรณ” หัวเรือเปนรูป พระครุฑพาห มีชองกลมสําหรับติดตั้งปนใหญ อยูที่หัวเรือ
ใตตวัครฑุ มคีวามยาว 17 วา 3 ศอก กวาง 5 ศอก 5 นิว้ ลกึ 1 ศอก 6 นิว้ กาํลงั 6 ศอก 6 นิว้ พืน้ทองเรอืภายนอก ทาสีแดง 
ฝพาย 65 คน ตอมาในรัชกาลที่ 4 ไดมีพระราชดําริใหเสริมรูปพระนารายณยืนประทับบนหลังพญาสุบรรณ เพื่อความ
เปนสงางามของลําเรือ และเพื่อใหตองตามคติในศาสนาพราหมณ เทวรูป พระนารายณที่สรางขึ้นใหมในรัชกาลที่ 4 นั้น 
สรางดวยไมจําหลักปดทองประดับกระจกองคพระนารายณทรงเครื่องภูษิตาภรณและมงกุฎยอดชัยพระพักตรและ
พระวรกายประดับกระจกสีขาบ (สีนํ้าเงินเขม) มี 4 พระกร ทรงเทพศาสตรา คือ ตรี คทา จักร สังข ตามคติของพราหมณซึ่ง
ปรากฏในบทพระราชนิพนธเรื่องรามเกียรติ์ของรัชกาลที่ 1 ตอนกุมภกรรณตองศรพระรามสิ้นชีวิต
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 แลวขนานนามวา “เรือนารายณทรงสุบรรณ” ตอมาเรือไดเสื่อมสภาพลงคงเหลือแตโขนเรือเก็บรักษาไวใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
 ขั้นตอนการจัดสรางเรือพระที่นั่งนารายณทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 แบบเรือไดคงขนาดและลักษณะของลวดลาย
แกะสลักทั้งหลายไวตามแบบเรือพระที่น่ังนารายณทรงสุบรรณลําเกา แตไดปรับปรุงใหโขนเรือมีความสูงเพิ่มขึ้น และ
สวนที่เปนรูปพระครุฑพาหก็ออกแบบใหมีความงดงามยิ่งข้ึน พรอมท้ังไดขยายพื้นท่ีของลําเรือใหกวางขวางข้ึน โดยเฉพาะ
สวนทีท่อดบลัลงักกญัญาและประดบัเครือ่งสงูทัง้หลาย เริม่ดาํเนนิการสรางตัง้แตวนัที ่1 มถินุายน พ.ศ. 2537 กรมอูทหารเรือ
รบัเปนผูจดัสรางตัวเรอื พาย และคัดฉาก สวนกรมศลิปากรเปนผูดแูลการออกแบบแกะสลกัลวดลายตลอดจนการลงรักปดทอง
ประดับกระจก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรอมดวย สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางกระดูกงูเรือ ณ กรมอูทหารเรือ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2537 และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ( สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี10 ) 
เสดจ็พระราชดําเนินแทนพระองคในพิธปีลอยเรอืพระท่ีนัง่นารายณทรงสบุรรณ รชักาลท่ี 9 ลงนํา้เมือ่วนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2539
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ลักษณะเรือ
 ลักษณะโขนเรือ โขนเรือทําจากไมสักทองลงรักปดทองประดับกระจก จําหลักรูปพระนารายณ 4 กร ทรงเทพศาสตรา 
ตรี คฑา จักร สังข ทรงเครื่องภูษิตาภรณ และ มงกุฎยอดชัย ประทับยืนบนหลังพญาครุฑ ลายบริเวณหัวเรือมีลักษณะเปน 
กานขดใบเทศมีครุฑประกอบที่กัวกานขด
 สวนทายเรือ มีลักษณะคลายทายเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช แตสวนเหนือมาลัยทาย เปนสรอยหางครุฑ ปลายหางสุด
ของทายเรือเปนกนกหางครุฑ ทองลายของทอนหางเปนขนครุฑ
 ลําเรือ ทําจากไมตะเคียนทอง แกะสลักลงรักปดทองประดับกระจกตลอดทั้งลําเรือ มีลวดลายเปนลายพุดตาน สีพื้นเรือ
หรือสีทองเรือเปนสีแดงชาด ใชตัวบัลลังกกัญญาเรือ เชนเดียวกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส เปนลวดลายแกะสลัก ลงรักปดทอง 
ประดับกระจก
 แผงพนักพิง แกะสลักลวดลาย เปนรูปครุฑยุดนาค ลงรักปดทองประดับกระจก ภายในเหมือนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส 
ลูกแกวรับขื่อ เปนไมแกะสลัก ลงรักปดทอง ประดับกระจก เสาสองตนทาสีดํา
 สวนพายกับฉาก ลงรักปดทอง การวางฉัตร ใหเวน 2 กระทง ตอ 1 ฉัตร ผาดาดหลังคากัญญาเรือ เปนทอง
แผลวดลายโคมแยง ลงรักปดทอง ประดับกระจก พื้นแดงลายจั่ว และลายผามานโดยรอบ ประดับดวยทองแผลวด
 ขนาดของเรือ มีความยาว 44.3 เมตร ความยาวแนวนํ้าหนักบรรทุกเต็มที่ 34.6 เมตร ความกวาง 3.2 เมตร ความลึก 
1.1 เมตร กินนํ้าลึก 0.4 เมตร ระวางนํ้าบรรทุกขับเต็มที่ 20 ตัน มีฝพาย 50 นาย สิ้นคาใชจายประมาณ 11.9 ลานบาท

ขอมูลจาก       :  กองทัพเรือ : https://www3.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/1618

ขอบคุณภาพจาก  :  http://variety.thaiza.com/detail_255697.html

    :  https://th.wikipedia.org/wiki

    :  http://theicity.com/detailClubForum.do?clubId=21546&clubForumMenuId=42906&clubForumId=43610

    :  http://www.marinerthai.net/sara/viewsara1212.php

    :  http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2011/10/K11180420/K11180420.html        

      [จากคุณ : C.H.A.I.N.A.R.A.I พันทิป]
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โดย... กองบรรณาธิการ

 ความเศราโศกเสียใจของคนไทยทั้งแผนดิน เมื่อเวลา 18.45 น. แถลงการณจากสํานักพระราชวัง เรื่อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต นับเปนการสูญเสียของปวงชนชาวไทยที่จะบรรยาย
ความรูสึกออกมาเปนคําพูดมิได นํ้าตาของพสกนิกรท่ีรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิไดท่ีพระองคทรงงานหนัก
เพื่อพวกเรามาโดยตลอด สุดเกินจะกลั้นไว

แถลงการณสํานักพระราชวัง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 

บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแตวันศุกรที่ 3 ตุลาคม 
พุทธศักราช 2559 ตามที่สํานักพระราชวังไดแถลงใหทราบเปนระยะนั้น 
 แมคณะแพทยไดถวายการรักษาอยางใกลชิดจนสุดความสามารถ แตพระอาการประชวรหาคลายไม ไดทรุดหนักลงตาม
ลําดับ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬกา 52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ดวย
พระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได 70 ป

สํานักพระราชวัง
13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559
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 ตามโบราณราชประเพณีการสรงนํ้าพระบรมศพหรือพระศพเปนข้ันตอนแรกท่ีจํากระทําเมื่อเจานายพระองค
นั้น ๆ  เสด็จสูสวรรคาลัย หรือชาวบานเรียกวาเปนการอาบนํ้าศพ เปนการอาบนํ้าชําระศพใหสะอาด ธรรมเนียมนี้เปนเรื่อง
การทําความสะอาดใหผูตายไปอยูในภพภูมิอื่นในลักษณะบริสุทธิ์หมดจด บางทีก็เช่ือกันวาเปนการเตรียมตัวสําหรับไปไหว
พระจุฬามณีเจดีย
 วิธีปฏิบัติสืบตอกันมาคือ ตองตมนํ้าดวยหมอดิน เก็บเอาใบไมสดตมลงไปดวย อาบนํ้ารอนกอนแลวตามดวย
นํ้าเย็นฟอกดวยสมมะกรูดชําระลางใหสะอาดหมดจด
 สถานทีส่รงนํา้พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ใชพระทีน่ัง่พมิานรตัยา ในพระบรมมหาราชวัง 
 จากนั้นดําเนินการทํา “สุกําพระบรมศพ” เปนอีกข้ันตอนหนึ่งในงานพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพ หรือขั้นตอน
ในการหอและบรรจุพระบรมศพ เจาพนักงานภูษามาลาจะเชิญเครื่องพระมหาสุกํา หรือเครื่องพระสุกํา สําหรับแตงพระบรมศพ 
นบัตัง้แตรชัสมยัพระบรมศพของพระเจาอยูหวัในพระบรมโกศพระมหากษตัรยิครัง้กรงุศรอียธุยา อธบิายไววา “ครัน้สรงนํา้หอม
แลวจึงทรงสุคนธรสและกระแจะจวงจันทนท้ังปวง แลวทรงสนับเพลาเชิงงอนทองช้ันใน แลวทรงพระภูษาพื้นขาวปกทอง
ชัน้นอกแลว จึงทรงเครือ่งตนและเครือ่งทรง แลวจงึทรงฉลองพระองคอยางใหญ กรองทองสงัเวยีนหยกัและชายไหวแครงตาบทบิ
และตาบหนาสังวาลประดับเพ็ชร จึงทรงทองตนพระกรและปลายพระกรประดับเพ็ชร แลวจึงทรงพระมหาชฎาเดินหนมี 5 ยอด 
แลวจึงประดับเพ็ชร อยูเพลิงทั้ง 10 นิ้วพระหัตถและ 10 นิ้วพระบาท”
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 สาํหรับพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรรทมอยูบนพระแทน สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ( สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่10 ) ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยสําหรับพระบรมศพบูชาพระพุทธรูป
ประจาํพระชนมวาร ทรงจดุธปูเทยีนเครือ่งทองนอยกราบถวายบงัคมพระบรศพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
( สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่10 ) ทรงรับขวดนํ้าพระสุคนธจากเจาพนักงาน ถวายสรงท่ีพระบรมศพ แลวกราบถวายบังคม
พระบรมศพ ทรงรับหมอนํ้าพระสุคนธ โถนํ้าขมิ้น และโถนํ้าอบไทย จากเจาพนักงาน ถวายสรงที่พระบาทพระบรมศพ 
 ตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทรงหวีเสนพระเจาพระบรมศพขึ้นครั้งหนึ่ง ทรงหวีลงครั้งหนึ่ง แลวทรงหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
แลวหักพระสางนั้น วางไวในพานซึ่งเจาพนักงานเชิญอยู 
 จากน้ันทรงวางซองพระศรีบรรจุดอกบัวและธูปเทียน แผนทองคําจําหลักลายปดพระพักตร ทรงวางพระชฎาหายอด 
ขางพระเศียรพระบรมศพ เสร็จแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค 
เชิญพระหีบพระบรมศพ ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขึ้นประดิษฐานบนพระแทนแวนฟาหลังพระแทนสุวรรณเบญจดล
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 พิธีอัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ สูพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี
 สูพระทีน่ัง่ดุสติมหาปราสาท โดยเริม่เคลือ่นขบวนเวลาประมาณ 15.00 น. โดยอญัเชญิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช ออกจากโรงพยาบาลศิริราช ทางประตู 8 ในเวลา 15 นาฬกา เลี้ยวซายแยกศิริราช แลวเลี้ยวชวาเขาถนน
อรณุอมรนิทร ขึน้สะพานอรณุอมรนิทร ลงสะพานอรณุอมรนิทร ผานแยกอรณุอมรนิทร เลีย้วขวาขึน้สะพานสมเดจ็พระปนเกลา 
ลงสะพานสมเด็จพระปนเกลา เลี้ยวขวาเขาถนนราชดําเนินใน และเลี้ยวขวาเขาถนนหนาพระลาน เขาประตูวิเศษไชยศรี เขาสู
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งตลอดเสนทางอัญเชิญพระบรมศพ เนืองแนนดวยพสกนิกรผูเปยมไปดวย
ความจงรักภักดี เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
 จากน้ันไดเชิญพระหีบพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระแทนแวนฟาหลังพระแทนสุวรรณเบญจดล มิไดลงประทับ
ยังพระบรมโกศ ซึ่งไมใชการยกเลิกธรรมเนียมแตอยางใด แตเปนพระประสงคสวนพระองค พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเชิญพระบรมศพ ลงหีบพระศพ แทนการใสพระโกศ ซึ่งสามารถทําไดตาม
พระราชอัธยาศัย 
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: หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจออนไลน วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

: หนังสือพิมพไทยรัฐออนไลน วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 http://www.thairath.co.th/content/753612 

: หนังสือพิมพ โพสตทูเดย ออนไลน วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2559  http://www.posttoday.com/analysis/report/460534 

: หนังสือพิมพขาวสดออนไลน วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2559 https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_54913 

 พระโกศทองใหญที่ทรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนองคเดียวกับ
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนใหมเมื่อ พ.ศ. 2551 เพื่อทรงพระศพ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เปนพระโกศสําหรับพระมหากษัตริย 
พระมเหสี และพระบรมวงศชั้นผูใหญ
 ปจจุบัน พระโกศทองใหญ มีจํานวนทั้งสิ้น 3 องค โดยองคแรกนั้นสรางขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา-
จุฬาโลกมหาราช สวนองคที่ 2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดฯ ใหพระวรวงศเธอ กรมหมื่นปราบปรปกษ 
รองเสนาบดกีระทรวงวงัและผูบญัชาการกรมชางสบิหมูสรางขึน้ เรยีกวา พระโกศทองใหญ รชักาลที ่5 หรอื พระลองทองใหญ 
รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระโกศทั้ง 2 องคขางตนนั้น ผานการใชงานจนอยูในสภาพที่ทรุดโทรม
 ดงัน้ัน พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางพระโกศ
ทองใหญองคที่ 3 ขึ้นใหม โดยนํามาใชเปนเครื่องประกอบพระอิสริยยศของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เปนพระองคแรก
 สําหรับพระโกศที่ใชประกอบพระอิสริยยศพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร คือ พระโกศทองใหญ ซึ่งเปนลําดับ
พระยศสูงสุด โดยเครื่องประดับพระโกศทองใหญ จะลดหลั่นลงไปตามพระอิสริยยศ ตามปกติพระบรมศพจะมีดอกไม
เพชรพุมขาวบิณฑประดับยอดพระโกศ ดอกไมไหวประดับฝาพระโกศ ฝาพระโกศประดับเฟองและพูเงิน เอวพระโกศ
ประดับดอกไมเอว ลวดลายพระโกศทองใหญรัชกาลที่ 9 ทําดวยไมแกะสลักลวดลายทรงแปดเหลี่ยม หุมดวยทองคํา
ตลอดองคและประดับกระจกอัญมณี 

ขอบคุณขอมูลจาก  
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: หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจออนไลน วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

: หนังสือพิมพไทยรัฐออนไลน วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 http://www.thairath.co.th/content/753612 

: หนังสือพิมพ โพสตทูเดย ออนไลน วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2559  http://www.posttoday.com/analysis/report/460534 

: หนังสือพิมพขาวสดออนไลน วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2559 https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_54913 
ขอขอบคุณภาพถายจาก

-  คุณชาลินี ถิระศุภะ จาก Nation Photo

-  หนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน สื่อในเครือบริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

-  http:www.faccbook.com/VinBuddyWedding
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วารสาร อัสสัมชัญสาสน I S S N 1 5 1 3 - 4 9 8 9 

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เลขที่ 164 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท : 0-2675-6970-83 โทรสาร : 0-2212-2310

โรงเรียนอัสสัมชัญ เลขที่ 26 เจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท 0-2630-7111-25 โทรสาร 0-2237-7769

Website : www.assumption.ac.th Fanpage : www.facebook.com/AssumptionCollege1885

ถายภาพ

ม.เกียรติศักดิ์ เพ็ญพาน

มิสอรัญญา พิมพแกว

ม.กายสิทธิ์ รมไมล

ม.ชาญชัย  ศรีนิยม

มิสพิชชาอร ณ นคร

นักเรียนชมรม NETAC

พิมพที่ 

THE SUN GROUP

โทรศัพท 0-2433-4192

ที่ปรึกษา

ภราดาดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ

ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม

ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน

ภราดาวิทยา เทพกอม

ภราดานนทชา ศรีวิไล

ม.พรศักดิ์ ขาวพรหม

มิสจิราวรรณ เกิดผล

มิสขนิษฐา มากรักษา

ม.รุจ คเนจร ณ อยุธยา

มิสวิไลรัตน เพิ่มพูลบุญ

มิสวัชรินทร รัตตะมณี

มิสไพบูรณ สิงหครุ

มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ

ม.สุทิน นิติวัฒนานนท

ม.วิโรจน สุขประเสริฐ

มิสอรนิสา มิตรประสิทธิ์

ม.บันลือ จินดาศรี

ม.อาสา มรพงษ

 ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีตอชาวอัสสัมชัญ ทางกองบรรณาธิการหนังสือ “อัสสัมชัญสาสน” จึงไดรวบรวมและ

จัดทํา “อัสสัมชัญสาสน” ฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อเปนพื้นที่สวนเล็ก ๆ สวนหนึ่งที่เราชาวอัสสัมชัญ จะมีโอกาสไดนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

และบันทึกภาพ ขอความ เรื่องราวของพระองคทานไวตลอดไป

 ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย พระองคไมเคยละทิ้งพสกนิกรของ

พระองคทานแมแตวินาทีเดียว พระองคทรงแบบอยางของความเพียร ความวิริยะอุตสาหะ  ถาเราชาวอัสสัมชัญ พิจารณาใหดี ในทุกคําสอน 

ทุกเรื่องราวลวนเปน “แบบอยาง” ที่สามารถนํามาปรับใชกับชีวิตประจําวัน การเรียน การทํางาน และสามารถทําใหเราทุกคนมีความสุข

ตามรูปแบบของวิถีการดําเนินชีวิตของตนเอง และทายสุดตองไมลืมที่จะ “มองเห็นผูอื่น ทําเพื่อผูอื่น” ดวย ดังที่พระองค ทรงทอดพระเนตร

เห็นพวกเราทุกคน ดวยพระเมตตาเปยมลนตลอดเวลา
มาสเตอรโสภณ  สกุลเรือง

บรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ม.โสภณ สกุลเรือง

ม.ชาญสิทธิ์ วงศเสงี่ยม

กองบรรณาธิการ 

มิสศิวภรณ ละชั่ว

ม.เกียรติศักดิ์ เพ็ญพาน

ม.สาทิตย ถาวรสาลี

ม.ดํารงศักดิ์ วิเชียรดิลก

มิสศิริพร ศุระศรางค

มิสภัควิภา แยมศรี

มิสปรีดารัตน ไชยพัฒน

มิสชลันดา ฉายบานใหม 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนกประถมและมัธยม

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร แผนกประถมและมัธยม

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ แผนกประถมและมัธยม

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย แผนกประถมและมัธยม

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ แผนกประถมและมัธยม

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร แผนกประถมและมัธยม

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี แผนกประถมและมัธยม

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา แผนกประถมและมัธยม

หัวหนางานการสอนคอมพิวเตอร แผนกประถมและมัธยม

ผูชวยบรรณาธิการ

ม.กายสิทธิ์  รมไมล

มิสอรัญญา พิมพแกว

ม.เฉลิมพล เวทยานนท
กราฟกดีไซน

มิสวราภรณ ใจสุวรรณ

พิสูจนอักษร

มิสสุภาวดี  คําฝกฝน

มิสวิไลรัตน เพิ่มพูลบุญ

มิสลัดดา  เฉยยั่งยืน

มิสขนิษฐา  มากรักษา

มิสวรรณศิริ ผลประมูล

ม.เสกสรรค นิลสุวรรณโฆษิต






