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 สำาหรับธรรมเนียมการปลงศพของชนชั้นสูงยังสร้างความหมายอัน
สลับซับซ้อนขึ้นเพื่อให้วิถีทางของพิธีกรรมมีลักษณะที่แตกต่างไปจากปุถุชน
ธรรมดา ดังจะเห็นได้ว่าพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันกษัตริย์เพื่อแสดง
ความหมายทิพยภาวะที่แตกต่างไปจากมนุษย์ปุถุชน พิธีกรรมปลงศพจึงทวี
ความสลับซับซ้อนอย่างยิ่ง ดังที่แสดงออกผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรม
และศิลปะเกี่ยวเนื่องที่ตีความคติสัญลักษณ์ และจักรวาลทัศน์ตามแนว
ความคิดของลัทธิเทวราชา ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ใช้สอยตามหน้าที่แล้ว 
สถาปัตยกรรมเฉพาะกิจหลังนี้ยังทำาหน้าที่เป็น “ความหมาย” ที่ซับซ้อนของ
คติสัญลักษณ์ จักรวาลทัศน์ และความหมายในแง่ของการสร้าง “สิทธิธรรม” 
รวมถึงการประกาศพระราชอำานาจอันหาขอบเขตมิได้ ในฐานะ “สมมติเทพ” 
เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ตามคติความเชื่อสถาปัตยกรรมเฉพาะกิจ

เพื่อการเสด็จสู่สวรรคาลัย 
ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ

พระเมรุมาศ

จากหลักฐานทางโบราณคดีอันเก่าแก่ได้แสดงให้เห็นว่า
ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีต ก่อนหน้าที่จะ
มีปฏิสัมพันธ์กับอินเดียนั้นมีธรรมเนียมการปลงศพของ
ผู้วายชนม์ด้วยการฝัง ทั้งในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ 
ส�าหรบัธรรมเนยีมการปลงศพของพทุธศาสนกิชนทีแ่ม้ว่าจะมี
การเผาร่างไร้วญิญาณเช่นเดยีวกนักบัธรรมเนยีมฮนิด ูทว่า
จะเกบ็เถ้าอฐัิและองัคารบรรจใุนภาชนะดินเผาฝังดนิไว้ แล้วจงึ
สร้างมลูดนิไว้ด้านบนเพือ่เป็นหมดุหมาย ซึง่มลูดนิดงักล่าวได้
พัฒนาสู่การสร้างเจดีย์ไว้เป็นเครื่องหมายในภายหลัง ซึ่งส่ง
อิทธิพลต่อมายังธรรมเนียมการปลงศพ และการเก็บรักษา
อัฐิในดินแดนลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา และแทนที่ธรรมเนียมการ
ปลงศพแบบดั้งเดิมไป

รูปหน้าตรงข้าม : พระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป ็นปฐม
กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และสถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นศูนย์กลางราชธานี  
 ภาพจำาเมื่อครั้ง “บ้านเมืองยังดี”  
ก่อนที่จะมีสงครามจนแผ่นดินอยุธยาต้อง
ล่มลงนั้น ได้ถูกกล่าวขานและกล่าวถึงอยู่
เสมอในบรรดาผู้คนผู้เป็นเรี่ยวแรงหลักใน
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยผู้คนรุ่นนี้
ได้มีชีวิตอยู่ทันเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีทั้งสิ้น
 ในการสร้างกรุงเทพฯ ด้วยการ
ขุดคูเมืองล้อมรอบและใช้แม่นำ้าเจ้าพระยา
เป็นปราการทางธรรมชาติ ทำาให้กรุงเทพฯ
มีสภาพเป็นเกาะเช่นเดียวกับอยุธยา การ
สร้างปราสาทราชวังวัดวาอาราม ล้วนแต่
เป็นการนำาเอาคตเิก่ามาใช้ รวมทัง้การรือ้ฟ้ืน
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะ
พระราชพิธีในราชสำานักข้ึนเป็นการใหญ่ 
ด้วยเหตุว่านับวันผู้คนที่รู ้ธรรมเนียมเก่าจะ
ร่วงโรยลง พระราชพิธีที่สำาคัญพิธีหนึ่งที่ได้
รับการฟื้นฟู คือ “พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ” หรือที่เรียกกันสามัญว่า “งาน
พระเมรุ” 
 งานพระเมรทุีจ่ดัขึน้อยา่งเตม็ตำารา
ครัง้แรกกรงุรตันโกสนิทร ์คอื “พระเมรสุำาหรบั
ถวายพระเพลงิพระบรมอฐัพิระปฐมบรมราช
ชนก” ด้วยทรงพระราชดำารวิา่ เหตกุารณบ์า้น
เมอืงทีวุ่น่วายทำาใหม้ไิดท้รงกระทำาการถวาย
พระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมชนก
นาถ เพื่อแสดงออกแห่งพระราชกตัญญุตา
ต่อสมเด็จพระบรมชนกาธิบดีจึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างพระเมรุใหญ่ 
ณ ท้องสนามหลวงอย่างเต็มตำาราตามอยา่ง
การถวายพระเพลิงสมเด็จพระมหากษัตริยา 
ธิราชเจ้าแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีรูปแบบ
เป็นพระเมรุเอกทรงปราสาทยอดปรางค์เก้า
ยอด ภายในประดิษฐานพระเมรุมาศอีกชั้น
หนึ่งตามแบบแผนดั้งเดิมในสมัยอยุธยา

สถาปัตยกรรมพระเมรุแบบแผนอยุธยาจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
 หลักฐานธรรมเนียมการปลงศพ
ของชนชั้นสูงโดยเฉพาะท้าวพระยามหา
กษัตริ ย์  มีปรากฏกล่าวถึงในเอกสารที่
สันนิษฐานว่าเรียบเรียงข้ึนในสมัยสุโขทัย 
คือ “ไตรภูมิพระร่วง” ต่อมาพบหลักฐาน
ร่วมสมัยกับอยุธยา ได้แสดงถึงรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมอันเป็นภาพสะท้อน
ถึงความซับซ้อนของสังคมสมัยอยุธยา 
ทั้งนี้  ในสมัยปลายอยุธยามีการจำาแนก
ฐานานุศักดิ์พระเมรุเป็น 3 ประเภท คือ 
“พระเมรุเอก” เป็นพระเมรุที่มีฐานานุศักดิ์
สูงที่สุด มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมเฉพาะ
กิจซึ่งสร้างขึ้นช่ัวคราวในรูปแบบของอาคาร
ทรงปราสาทยอดปรางค์ มีปรางค์หลักและ
ปรางค์บริวาร ที่เรียกว่า “ปรางค์ทิศ” และ 
“ปรางค์แทรก” รวมเป็นปรางค์เก้ายอด และ
มีหน้าพรหมพักตร์ ภายในมีพระเมรุมาศ
ประดิษฐานจิตกาธานสำาหรับถวายพระ
เพลิงพระบรมศพอยู่ภายใน พระเมรุท่ีมี
ฐานานุศักดิ์รองลงมา คือ “พระเมรุโท” มี
ลักษณะเป็นอาคารทรงปราสาทยอดปรางค์
มีปรางค์บริวารรวมกันเป็นห้ายอด ภายใน
พระเมรุมีพระเมรุมาศ และลำาดับสุดท้าย คือ 
“พระเมรุตรี” มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรม
เฉพาะกิจซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวในรูปแบบของ
อาคารทรงปราสาทยอดปรางค ์มปีรางคห์ลกั
และปรางคบ์รวิารรวมกนัเปน็หา้ยอด ภายใน
ไม่มีพระเมรุมาศ

งานพระเมรุแบบแผนอยุธยาบนแผ่นดิน
รัตนโกสินทร์
 จ า ก เ ห ตุ ที่ บ ้ า น เ มื อ ง ที่ เ จ ริ ญ
รุ่งเรืองงดงามดุจดั่งสวรรค์ชะลอลงมาของ
ราชธานีอยุธยานั้นต้องยุติบทบาทลงไป
ด้วยไฟแห่งสงคราม แม้ว ่ารอยต่อหลัง
จากราชธานีอยุธยายุติบทบาทลงไปจะมี
กรงุธนบรุทีำาหน้าทีเ่ป็นสะพานเช่ือมต่อความ
สัมพันธ์ แต่ทว่าบ้านเมืองยังระสำ่าระสายนัก
ด้วยภาวะหลังสงคราม ต่อมาเม่ือพระบาท

พระเมรสุมเดจ็พระเทพศรินิทราบรมราชินี ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นการก่อสร้างเป็นทรงปราสาทยอดมณฑป 
จึงโปรดเกล้าฯ ให้แก้ส่วนยอดเป็นทรงปรางค์ 

ภาพเก่าพระเมรุที่สันนิษฐานว่าเป็นพระเมรุมาศใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระเมรุทรง
ปราสาทยอดปรางค์ห้ายอด

พระเมรสุมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้จันทรมณฑลโสภณ
ภัคควดี เมื่อปี พ.ศ. 2406



ภาพถ่ายเก่าพระเมรุทรงปราสาทยอดมณฑป
ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพระเมรุสำาหรับสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำาราบ
ปรปกัษ ์จากขอ้ความในราชกิจจานเุบกษา ฉบับที ่4

พระเมรุสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ยัง
ก่อสร้างเป็นพระเมรุใหญ่ทรงปราสาทยอดปรางค์
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 รั ช ส มั ย พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5 
กรุงรัตนโกสินทร์อยู่ภายใต้บริบทแวดล้อม
ท่ีสังคมโลกได้โอบล้อมเข้ามาอย่างใกล้ชิด 
อันนำาพาไปสู่การต้ังคำาถามในพระราช
หฤทัยของพระองค์ต่อการดำาเนินไปของงาน
พระเมรุ และรูปแบบพระเมรุที่เหมาะสมกับ
บริบทร่วมสมัยในรัชกาลของพระองค์
 ทว่าพระองค์ยังมิได้ดำาเนินการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนของงานพระเมรุที่
ถวายเป็นพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จ
พระราชบิดาของพระองค์ กล่าวคือ พระเมรุ
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รชักาลที ่4 (พ.ศ. 2412) ยงัคงรกัษาลกัษณะ
ทางสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างเป็นพระเมรุ
ทรงปราสาทยอดปรางค์ และพระเมรุใหญ่
อีกองค์ที่ถูกก่อสร้างขึ้นในรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ พระเมรุ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ซึ่งมี
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกันกับ
พระเมรุในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยูห่วั ทวา่แตกตา่งกนัตรงทีพ่ระเมรพุระบาท
สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจะมีเรอืนยอด
บริวารทรงปรางค์อยู่บนสันหลังคามุข ใน
ขณะที่พระเมรุในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ไม่มียอดปรางค์บริวาร 

งานพระเมรุ และสถาปัตยกรรมพระเมรุ
บนเส้นทางของความเปลี่ยนแปลง
 เ มื่ อ ก า ล เ ว ล า ผ่ า น ม า จ น มี
พัฒนาการสังคมวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับ
บรบิทแวดลอ้มตา่งๆ ทีเ่ขา้มารายรอบ หาได้
ผกูตนตดิอยูแ่ตเ่พยีงโลกทศันท์ีร่บัสบืทอดมา
จากอยธุยาเพยีงอยา่งเดยีว สำาหรบักรณขีอง
งานพระเมรุก็เช่นเดียวกัน 
 บทบาทของโลกทัศน์ความคิด
ท่ีสืบทอดลงมาจากสมัยอยุธยาในช่วง
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ค่อยๆ ผ่อนคลายลง 
เพราะผู้คนที่หอบสัมภาระทางความคิดจาก
สมัยอยุธยาก็เฒ่าชราและวายชนม์ไปจน
เกือบหมดสิ้น ที่กล่าวเช่นนี้มีหลักฐานให้
อนุมานจากงานพระเมรุในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 
กล่าวคือ ในคราวงานออกพระเมรุสมเด็จ
พระเทพศิรินทราบรมราชินี ในปี พ.ศ. 2405 
มีการก่อสร้างพระเมรุเป็นปราสาทยอด
มณฑป ทว่าก่อนจะสร้างแล้วเสร็จนั้น 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มี
โอกาสมาทอดพระเนตรเห็นจงึมพีระราชดำาริ
ให้เปลี่ยนส่วนยอดเป็นปรางค์ แสดงให้เห็น
วา่ความรูเ้กีย่วกบัธรรมเนียมและฐานานศุกัดิ์
ของพระเมรุสำาหรับพระมหากษัตริย์และ
พระมเหสีนั้นได้ผ่อนลง ทว่าพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นปราชญ์
นกัคน้ควา้จงึคงทราบธรรมเนยีมดงักลา่วอยู่

ภาพถ่ายเก่าพระเมรุทรงปราสาทยอดมณฑป
ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย 
กรมพระเทพนารีรัตน์ และสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2430

ภาพถ่ายเก่าพระเมรุทรงปราสาทยอดมณฑปซึ่งสันนิษฐานว่า
เป็นพระเมรุสำาหรับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลา 
กรมพระยาบำาราบปรปักษ์ จากข้อความในราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับที่ 4
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 ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
อย่างสำาคัญในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกประการคือ 
ความนิยมของรูปแบบสถาปัตยกรรมของ
พระเมรุทรงปราสาทยอดมณฑป ทั้งนี้จาก
ภาพถ่ายเก่าเท่าที่ปรากฏพบมีพระเมรุทรง
ปราสาทยอดมณฑปอย่างน้อย 5 องค์ 
 พระเมรุองค์แรกที่ได้ยกเลิกการ
ก่อสร้างพระเมรุใหญ่คงเหลือเฉพาะพระ
เมรุมาศทรงมณฑปเท่านั้น คือ พระเมรุ
สำาหรับพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ 
สยามมกุฎราชกุมาร ซ่ึงสวรรคตในปี พ.ศ.
2437 และจัดงานพระเมรุในปี พ.ศ. 2443  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงโปรดเกล้าให้ก่อสร้างเฉพาะ “พระเมรุมาศ” 
ไม่ก่อสร้างพระเมรุใหญ่ โดยมีลักษณะเป็น
อาคารทรงมณฑปผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ่ึงมีการ
ซ้อนชั้นเชิงกลอนเจ็ดชั้น และทำาเลในการ
ก่อสร้างอยู่ด้านตะวันออกของพระอุโบสถ
วัดบวรสถานสุทธาวาส จึงอาจแสดงนัยที่
แสดงว่าพระองค์เป็น “สยามมกุฎราชกุมาร” 
ซึ่งมีตำาแหน่งเดียวกับ “กรมพระราชวังบวร” 
ทีค่รองพระราชวงับวรสถานมงคลดว้ยนัน่เอง
 ความเปลี่ยนแปลงของพระเมรุ
สำาหรับองค์พระมหากษัตริย์ได้เปลี่ยนแปลง
ใหม่อย่างสิ้นเชิงในพระเมรุมาศสำาหรับ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ท่ี 5 ด้วยการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ยกเลกิการกอ่สรา้งพระเมรใุหญท่รงปราสาท
ยอดปรางค์สำาหรับงานพระเมรุในพระมหา
กษัตริย์ออกเสีย คงเหลือเพียงการก่อสร้าง
พระเมรุมาศทรงบุษบกไว้เท่านั้น รวมทั้ง
การออกแบบวางผังกลุ่มอาคาร ทั้งนี้ รูป
แบบ “พระเมรุมาศทรงมณฑป” ได้กลาย
เป็นแบบแผนของพระเมรุมาศสำาหรับ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระมหากษัตริย์สืบต่อมา กล่าวคือ 

พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  6 (ปี พ.ศ. 2468) ซึ่ง 
“สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์” 
เป็นผู้ “คิดอย่างและตรวจตรา” โดยมี “หลวง
สมิทธิเลขา (อู๋ ลาภานนท์)” เป็น “ผู้เขียน” พระ
เมรมุาศพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัท
มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ออกแบบโดย
ศาสตราจารย์พระพรหมพิจิตร (อู๋ ลาภานนท์)   
แ ล ะ พ ร ะ เ ม รุ ม า ศ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกแบบโดย
คณะทำางานจากสำานักสถาปัตยกรรม กรม
ศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ต่ างก็ ใช้
แบบแผนการก่อสร้างพระเมรุมาศเป็นทรง
บุษบกเฉกเช่นพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบต่อกันมา 

ภาพถ่ายเก่าพระเมรุทรงปราสาทยอดมณฑปซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าเป็นพระเมรุสำาหรับ

เจ้าฟ้านภาจรจำารัสศรี และพระองค์เจ้าสมัยวุฒิโรดม 

ภาพถ่ายเก่าพระเมรุทรงมณฑปในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารท่ีจัดขึ้นตรงบริเวณ
ด้านตะวันออกของพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ซึ่งในการ
พระราชพธีิคราวน้ีไดก้ำาหนดให้พระอโุบสถวดับวรสถานสทุธาวาส
เปน็พระเมรพุมิานประดษิฐานพระศพกอ่นการพระราชทานเพลงิ
พระศพ

ภาพจำาลองพระเมรมุาศของ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ออกแบบ

โดยคณะทำางานจากสำานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม



๙
พระราชดำารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเสด็จออก
มหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

“ตอ้งควบคมุสตใิหม้ัน่ ไมห่วัน่ไหวไปกบัวกิฤต ทำาความคิด 
จิตใจ ให้หนักแน่นและเที่ยงตรงเสมอกัน”
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Daimler Benz
ว่ากันว่ารถยนต์ Daimler Benz รุ่น
ปี พ.ศ. 2489-2500 เป็นรถยนต์
พระที่นั่งทางราชการคันแรกของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ปัจจุบันถูกเก็บ
รกัษาไวท้ีพ่พิธิภณัฑร์ถยนตพ์ระทีน่ัง่
โบราณ วังศุโขทัย โดยยังคงสภาพ
เดิมทุกประการ รถยนต์รุ่นนี้ถือ
เป็นรถยนต์ส�าหรับรับส่งผู้โดยสาร
ซีรีส์แรกที่ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 
เปิดตัวครั้งแรกในงานแสดงรถยนต์
ที่เบอร์ลิน ปี 1936

Daimler Benz

Jeep Grand Wagoneer
รถยนต์รุ่นน้ีถือเป็นรุ่นท็อปในสาย
การผลิต มีการปรับปรุงให้สะดวก
สบายในการใช้งาน ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ทรงขับคันนี้เองไปตามถิ่นทุรกันดาร
เพื่อทรงงาน ปัจจุบันรถคันนี้ถูก
เก็บรักษาไว้อย่างดี ณ หอรัชมงคล 
สวนหลวง ร.9 

Jeep Grand Wagoneer

รถยนต์พระที่นั่ง
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Delahaye 135M
รถยนตพ์ระทีน่ัง่ของในหลวงรชักาลที ่9 ในยุคแรกๆ 
ที่พระองค์ทรงใช้เมื่อกลับมาจากต่างแดน เป็นรถที่
พระองค์ทรงซื้อด้วยตัวเองเมื่อครั้งใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น 
คร้ันพอส�าเร็จการศกึษาเสด็จกลบัประเทศไทย ไดท้รง
น�ารถยนต์คันที่พระองค์โปรดกลับมาด้วย

รถยนต์ที่ว่านี้คือ Delahaye 135M แบบเปิดประทุน
สีแดง ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 6 สูบ 3 คาบิวฯ 
ตัวถัง Cabriolet โดย อองรี ชาปรอง (Henri 
Chapron) นอกจากเป็นรถที่พระองค์โปรดแล้ว ยัง 
ทรงใช้เม่ือคร้ังแรกพบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ ท่ีสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย 
นอกจากนั้นยังได้ทรงซื้อ Delahaye กลับมาอีก
หลายรุ่นหลายคัน เพื่อใช้ ในการทรงงานส�าหรับ
ประเทศไทย

Delahaye 135M
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Rolls Royce Phantom VI
พระราชพาหนะที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทรงใช้ในการเสด็จทรงงานเป็นระยะ
เวลายาวนานที่สุด คือ Rolls Royce 
Phantom VI สีขาวครีม กับป้าย
ทะเบียน ร.ย.ล. 972 ว่ากันว่าทรงใช้
คันนี้ยาวนานถึง 30 ปี

Rolls Royce Phantom VI

Toyota Soluna
เ ม่ือ มีข่ าว ว่า โต โยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทยจะปิดโรงงาน ส่งผลให้
พนักงานตกงานกว่า 5 พันคน ใน
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ซึ่ง
ตรงกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มย�า
กุง้ วนัถดัมาเลขานกุารสว่นพระองค์
ได้โทรศัพท์แจ้งกับทางโตโยต้าว่า 
พระองคท์รงมพีระราชประสงคส์ัง่ซือ้
รถยนตโ์ตโยตา้โซลนูา่ จ�านวน 1 คนั 
โดยให้พนักงานค่อยๆ ประกอบรถ 
ไม่ต้องรีบท�า เพื่อให้พนักงานได้มี
งานท�าไปนานๆ ประโยคดังกล่าว
สร้างความปลาบปลื้มแก่พนักงาน
โตโยต้า

ว่ากันว่าพระองค์ได้พระราชทาน
ทุนทรัพย์ 600,000 บาทในการ
ซื้อรถคันนี้  พร้อมรับสั่ ง ให้น� า
เงินนี้ จัดท� า โครงการช่วย เหลือ
สังคม จึงเป็นที่มาของ โรงสีข้าว
รัชมงคล ที่นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ี จ.ฉะเชิงเทรา ทุกวันน้ี
ได้กลายเป็นแหล่ง เ รียนรู้การท�า
โรงสีข้าวทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชน
ชาวไทย

Toyota Soluna

Cadillac DTS
พระราชพาหนะที่ประชาชนเห็นทาง
ทีวีบ่อยครั้ง ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทรงใช้รถยนต์พระที่ น่ังหมายเลข
ทะเบยีน ร.ย.ล. 960 โดยคนันีส้�าหรบั
พิธีถวายสัต ย์ปฎิญาณตนและ
สวนสนามของทหารรักษาพระองค์ 
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม
ของทุกปี รถยนต์พระที่น่ังคันน้ีเป็น
รถทีไ่ดร้บัการดดัแปลง โดยน�ามาตดั
หลงัคาใหเ้ป็นรถเปิดประทนุส�าหรบัใช้
ในการยืนบริเวณด้านหลัง

Cadillac DTS
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“ในบ้านเมืองนั้นมีท้ังคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำาให้ทุกคน
เป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำาให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย 
จึงไม่ใช่การทำาให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี 
ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำานาจ 
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ในพธิเีปดิงานชมุนมุลกูเสอืแหง่ชาต ิ
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี  
๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
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On the Royal Trail 
in Lausanne

บนเนนิเขาเหนอืสวนสาธารณะเขียวชอุ่มทีด่อกไม้แห่งฤดใูบไม้ผลิ
เบ่งบาน มอบทัศนียภาพกว้างไกลไปสู่ทะเลสาบเจนีวา (Lake 
Geneva หรือภาษาฝร่ังเศสคือ Lac Leman) ทะเลสาบน�้าจืด
ทีใ่หญ่ทีส่ดุของทวปียโุรป ซึง่อกีฟากฝ่ังทะเลสาบตระหง่านด้วย
แนวเทือกเขาแอลป์ของประเทศฝรั่งเศส เรือโดยสาร เรือล่อง
ทะเลสาบ เรือพาย และฝูงนกผกผิน ไปกับริ้วคลื่นของทะเลสาบ 
ผู้คนเดินบ้าง ปั่นสองล้อบ้าง วิ่งออกก�าลังบ้าง นั่งม้านั่งที่
วางเป็นแนวตลอดพรอเมอนาดริมทะเลสาบ เป็นภาพแห่งชีวิต
ชีวาของเขตอูชี (Ouchy) ย่านสันทนาการและเล่นกีฬาทางน�้า
ของเมืองโลซานน์ (Lausanne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ชวน
ให้เพลิดเพลินประทับใจต้ังแต่แรกเห็นคร้ังแรกเมื่อสิบกว่าปีก่อน 
ได้หวนกลับไปอีกหลายครั้งก็ยังความส�าราญใจได้ไม่รู้เบื่อ

เรื่อง / รูป ปิยะลักษณ์ นาคะโยธิน
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 ด้วยทัศนียภาพและบรรยากาศเดียวกันนี้เอง ที่ยุวกษัตริย์สองพระองค์
แห่งราชอาณาจักรไทยทรงพระเกษมสำาราญตั้งแต่ทรงพระเยาว์เม่ือสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีเลือกเมืองโลซานน์เป็นที่ประทับและอภิบาลพระธิดาและ
พระโอรสด้วยเห็นว่ามีสภาพอากาศดี เหมาะกับพระพลานามัยที่ไม่ค่อยแข็งแรงของ
พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้อานนัทมหดิล (พระยศในขณะนัน้) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์
เองวางตวัเป็นกลาง ทำาใหม้คีวามปลอดภยักวา่ประเทศอืน่ทีต่อ้งเผชญิสงครามทีก่อ่ตวั
คุกรุ่นจนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองในเวลาต่อมา ที่สำาคัญ เป็นประเทศที่มีระบบการ
ศึกษาดีเยี่ยม ซ่ึงพระบรมราชชนนีทรงเห็นเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดในห้วงแห่งการเจริญวัย 
ยังไม่นับว่าสมเด็จพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีเคยเสด็จเยือนโลซานน์และ
ตา่งประทบัใจในบรรยากาศของเมอืงศนูยก์ลางการศกึษาแหง่น้ี โลซานนจึ์งเหมาะสม
ดว้ยประการทัง้ปวง ซึง่นบัเปน็วสิยัทศันก์วา้งไกลและชาญฉลาดของสมเดจ็ยา่โดยแท ้
ดังจะเห็นได้จากพระธิดาและพระโอรสทรงเติบโตเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยความ
รู้ความสามารถนานัปการ เมื่อพระโอรสทั้งสองขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
พระองคท์ี ่8 และ 9 แหง่พระบรมราชจกัรวีงศ ์ทรงปฏบิตัภิารกจิอนัยิง่ใหญอ่ยา่งทุม่เท
เพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ของพระองค์ตลอดรัชกาล

Ouchy ย่านท่าเรือริมทะเลสาบเจนีวา ทิวเขาด้านหลังคือเทือกเขาแอลป์ฝั่งประเทศฝรั่งเศส

Le Pavillon Thailandais ศาลาไทยจัตุรมุข
ในสวนสาธารณะเดอน็องตู (Parc du Denantou)

หย่อนใจที่พรอเมอนาดริมทะเลสาบเจนีวา
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 เมืองโลซานน์ได้หล่อหลอมยุวกษัตริย์ด้วยคุณภาพชีวิตที่เอื้อต่อการเติบโต 
เล่าเรียน และใช้ชีวิต สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงตั้งพระทัยและปฏิบัติตนเยี่ยง
สามัญชน เพื่อให้พระโอรสผู้มีหน้าที่ปกครองราษฎร ได้สัมผัส คลุกคลี และเข้าใจ
วิถีชีวิตของคนธรรมดาสามัญ ขณะเดียวกัน พระโอรสผู้ยังทรงพระเยาว์ก็ทรงมี
โอกาสเจริญวัยเช่นเด็กในวัยเดียวกัน ตำาหนักหลังแรกที่ประทับเม่ือครอบครัวมหิดล
มาโลซานน์ในปี พ.ศ. 2476 เป็นแฟลตบ้านเลขที่ 16 ถนนติสโซต์ (Avenue Tissot 
16) ในย่านที่พักอาศัยอันเงียบสงบ ความที่พระธิดาและพระโอรสยังทรงพระเยาว์ จึง
เลือกเช่าแฟลตชั้นหนึ่ง เพื่อเสียงวิ่งเล่นของเด็กจะไม่รบกวนเพื่อนร่วมแฟลตมากนัก 
ปจัจบุนั อาคารหลงันีย้งัเปน็แฟลตทีพ่กัอาศยั ผูม้าเยอืนจากตา่งถิน่จำาตอ้งเคารพสทิธิ
ส่วนบุคคลของเจ้าบ้านโดยเพียงแค่ยืนดูอยู่นอกรั้ว ไม่ละลาบละล้วงเข้าไปในอาคาร
ส่วนบุคคล ไม่ส่งเสียงหรือทำากิริยาอาการเป็นที่รบกวน (ในทุกสถานที่) อย่างไรก็ดี 
ในวันที่ผู้เขียนไปยืนริมถนนติสโซต์หน้าบ้านเลขที่ 16 แค่เพียงเห็นม่านสีขาวที่เปิดอยู่
ตรงหนา้ตา่งแฟลตชัน้หนึง่ (สวติเซอรแ์ลนดน์บัชัน้ของอาคารเริม่จากชัน้ลา่ง (Ground 
Floor ช้ันหนึง่ในบ้านเรา) ช้ันต่อไปคือช้ันหนึง่ ซ่ึงบ้านเรานบัเป็นชัน้สอง) อนัเคยเปน็ที่
ประทับของครอบครัวมหิดล ความตื้นตันก็ปีติล้นพ้น
 ครอบครัวมหิดลย้ายไปอยู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิม โดยต้ังช่ือว่า “วิลล่า
วัฒนา” ณ บ้านเลขที่ 51 ถนนชองบลองด์ (Chemin de Chamblandes 51) 
เมืองพุยยี (Pully) ทางตะวันออกของโลซานน์ เพื่อให้สมพระเกียรติที่พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอานันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ปัจจุบัน วิลล่าหลังนี้รื้อทิ้งไปแล้วโดยเจ้าของบ้านทำา
เป็นบ้านให้เช่าหลังใหม่ ผู้เขียนจึงไม่ไปเยือน แต่เลือกเดินดูบรรยากาศของย่าน
รมิทะเลสาบเจนวีา ระหว่างสองเท้ายำา่ไปบนถนนทีเ่ป็นเนนิเขาทอดลงมายงัทะเลสาบ
เจนีวา ก็จินตนาการไปว่ารอยทางเดียวกันนี้เองที่สองยุวกษัตริย์เสด็จสำาราญ
พระราชอิริยาบถในสวนสาธารณะเดอน็องตู (Parc du Denantou ซึ่งมีศาลาไทย 
(Le Pavillon Thailandais) ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานให้แก่เมืองโลซานน์เมื่อปี ค.ศ. 1999 เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงห้วงเวลาอันรัก
และผูกพันที่ครอบครัวมหิดลเคยประทับร่วม 18 ปี) ระเรื่อยลงไปถึงพรอเมอนาดริม
ทะเลสาบ ผ่านพพิธิภณัฑ์และสวนสาธารณะโอลมิปิก โรงแรมโบ-รวิาจ (Beau-Rivage 
Palace ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 
พระบรมราชนินีาถ เสดจ็มาประทบัในวนัที ่10-17 มกราคม ค.ศ. 1961) มาจนถงึท่าเรอื
อูชี จุดขึ้นลงเรือโดยสาร เรือล่องทะเลสาบ จุดจอดเรือยอชต์ และจุดเช่าเรือพาย ซึ่ง
ในหลวงรัชกาลที่ 8 และ 9 ทรงเช่าเรือออกล่องทะเลสาบอยู่บ่อยครั้ง อันทำาให้ย้อน
ระลกึถงึกฬีาเรอืใบทีใ่นหลวงโปรด และความสำาราญพระราชหฤทยัเม่ือได้อยูท่่ามกลาง
ธรรมชาติ ทำากิจกรรมกลางแจ้ง ประดิษฐ์ของเล่น เรือรบจำาลอง ตลอดจนทรงต่อเรือ
ด้วยพระองค์เอง
 ในหลวงรัชกาลที่ 8 และ 9 ทรงศึกษาที่โรงเรียนเอกอล นูแวล เดอ ลา สวิส 
โรมองด์ (Ecole Nouvelle de la Suisse Romande) 10 ปีในช่วง พ.ศ. 2478-2488 
ทรงไดร้บัการยกยอ่งจากครผููส้อนทีบ่นัทกึลงสมดุการบา้นดว้ยคำาวา่ “เยีย่มยอด” และ
ทรงเป็นนักเรียนที่เอาใจใส่ เอกอล นูแวล ซึ่งชื่อมีความหมายว่าโรงเรียนใหม่ (ecole 
ภาษาฝรัง่เศสแปลวา่ โรงเรยีน nouvelle แปลวา่ ใหม)่ นีเ้ป็นโรงเรยีนสหศกึษาเอกชน
ในเมืองโลซานน์ ก่อตั้งปี ค.ศ. 1906 ภายใต้แนวคิดใหม่ในการเรียนการสอนแบบ

สวนบนเนินเขาที่ทอดลงสู่ทะเลสาบเจนีวา
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ยืดหยุ่น ไม่ใช่วิถีการสอนในยุคนั้นที่นักเรียนต้องทำาตามที่ครูสอน สิ่งที่ครูสอนนั้น
ถกูเสมอ แตเ่อกอล นแูวลเปดิโอกาสใหเ้รยีนรูว้ชิาการทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีนแตล่ะคน 
และเพิ่มทักษะทางสังคม เช่น ให้เล่นกีฬา ทำาสวนครัว ดูแลสัตว์ ทำางานช่าง พื้นที่ของ
โรงเรียนจึงกว้างขวาง นอกจากอาคารเรียนและอาคารหอพักสำาหรับนักเรียนประจำา
แล้ว ยังมีสนามกีฬา ลานกว้างทำากิจกรรม คอกม้า แปลงผัก สนามเด็กเล่น ซ่ึงแม้
ปจัจบุนั คอกมา้จะหายไป แทนทีด่ว้ยอาคาร เอกอล นแูวลกย็งัใหค้วามสำาคญักบัพืน้ที่
เรียนรู้นอกห้องเรียน สนามกีฬาหลากหลายประเภท กิจกรรมเสริมความรู้ เติมทักษะ 
และการที่โรงเรียนประกอบไปด้วยนักเรียนจากนานาประเทศทั่วโลก (อายุเฉลี่ย 12 ปี
ขึ้นไปจนจบมัธยมปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนชาย-หญิงประมาณ 60 คน โดยมีนักเรียน
ไทย 3 คน) กท็ำาใหไ้ดเ้รยีนรูน้สิยัใจคอ วฒันธรรมประเพณขีองผูค้นจากตา่งวฒันธรรม 
อันช่วยให้เกิดมิตรภาพไร้พรมแดน ความเข้าอกเข้าใจในความแตกต่างได้เป็นอย่างดี
 อาคารหลังใหม่ที่สร้างขึ้นระหว่างอาคารเรียนกับอาคารหอพัก มีป้าย
ด้านหน้าอาคาร สลักสัญลักษณ์ประจำาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช พร้อมด้วยข้อความภาษาฝรั่งเศสแปลได้ความว่า “พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดลฯ ทรงเข้ารับการศึกษาระหว่างปี ค.ศ. 1935-1945” โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร ซึ่งทาง
โรงเรียนเอกอล นูแวลถือเป็นเกียรติอย่างสูงและประวัติศาสตร์สำาคัญของโรงเรียน 
ขณะทีใ่นอาคารหอพกัทีม่ตีูโ้ชวแ์ละบอรด์ประกาศ กจ็ดัแสดงของทีร่ะลกึอนัเกีย่วเนือ่ง
กบัในหลวงรชักาลที ่8 และ 9 แสดงถงึความผกูพนัแนน่แฟน้ทีแ่นน่อนวา่ไดก้ลายเปน็
สถานที่สำาคัญในเส้นทางตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 8 และ 9 อย่างไรก็ดี ผู้
มาเยอืนตอ้งไมล่มืวา่ทีน่ีค่อืโรงเรยีน และเปน็สถานทีส่ว่นบคุคล พงึปฏบิตัตินดว้ยความ
เคารพและให้เกียรติในทุกสถานที่ อีกทั้งต้องเข้าใจด้วยว่าสิทธิส่วนบุคคลและความ
เป็นสว่นตัวคือสิง่ทีช่าวสวสิใหค้วามสำาคัญเป็นทีส่ดุ แต่ในอกีด้านหนึง่ ชาวสวสิกภ็าค
ภมูใิจทีป่ระเทศของเขาไดม้โีอกาสฟมูฟกัเจา้นายพระองคน์อ้ยผู้เติบโตข้ึนเป็นพระมหา
กษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรถึงสองพระองค์

Special appreciation to Switzerland Tourism (www.MySwitzerland.com), 
Lake Geneva Region (www.lake-geneva-region.ch), Lausanne Tourisme 
(www.lausanne-tourisme.ch), Ecole Nouvelle de la Suisse Romande 
(www.ensr.ch), Swiss International Air Lines (www.swiss.com), Swiss Travel 
System (www.swisstravelsystem.com), Embassy of Switzerland in Bangkok 
and Mr. Lysandre C. Seraidaris
Place to stay: Hotel Royal Savoy - Avenue d’Ouchy 40, 1006 Lausanne, 
Switzerland โทรศัพท์ +41 21 614 88 88 เว็บไซต์ www.hotelroyalsavoy.ch

ป้ายสลักที่อาคารใหม่ของโรงเรียนเอกอล นูแวล

Ecole Nouvelle de la Suisse Romande โรงเรียนที่ในหลวง
รัชกาลที่ 8 และ 9 ทรงศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2478-2488

ชีวิตชีวาในเขตเมืองเก่าโลซานน์

สวิตเซอร์แลนด์ | Switzerland
ถ่ายเมื่อปีค.ศ.1960 (พ.ศ. 2503)

Image Source: L’illustré, Switzerland
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“...ถ้าทุกคนยึดมั่นว่า เราต้องช่วยกัน 
และต้องพยายามที่จะปฏิบัติงานของตน
ด้วยความ ซ่ือสัตย์ สุจริต ด้วยความต้ังใจดี 
ดว้ยความเอาใจใสด่ใีนหนา้ทีข่องตน เชือ่
ได้ว่า ส่วนรวมจะอยู่ได้ อย่างมั่นคงและ
ถาวรแน่...”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช พระราชทาน
แก่คณะกรรมการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
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พระมหาชนก 2539
นบัได้วา่เป็นผลงานช้ินเอกของพระองค์ทา่น โดยงานเขยีน
เล่มนี้ได้ทำางานร่วมกับศิลปินระดับชาติแปดท่าน ที่ได้ร่วม
สร้างสรรค์ผลงานวาดภาพประกอบให้กับหนังสือเล่มนี้ 
พระองค์ทรงเป็นผู้ตรวจทานงานทุกชิ้นเอง

ศิลปินที่ได้มีโอกาสร่วมงานในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 
จินตนา เปี่ยมศิริ, ประหยัด พงษ์ดำา, พิชัย นิรันต์, ปรีชา 
เถาทอง, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ปัญญา วินิจธนสาร, 
ธีระวัฒน์ คะนะมะ และนิติกร ชินโย รวมทั้งยังมีภาพวาด
ฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านร่วมด้วย 

หนังสือมีการจัดทำาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่
ภายในเลม่เดยีวกนั พระองคท์รงแปลงานชิน้นีเ้สรจ็สมบรูณ์
เมื่อปี พ.ศ. 2531 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดพิมพ์ใน
โอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาลเมื่อปี พ.ศ.
2539 ทรงต้ังใจที่จะให้งานช้ินนี้เป็นเครื่องเตือนใจในเรื่อง
ความเพียรพยายาม ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค

ติโต 2537
งานแปลเล่มที่สองของในหลวงรัชกาลที่ 9 ติโต ทรงแปล
จากต้นฉบับเรื่อง TITO ของไฟลิส อูตี้ (Phylis Auty) : ซึ่ง
ประพันธ์ไว้เมื่อปี พ.ศ. 2519

ติโต เป็นนายกรัฐมนตรีคอมมิวนิสต์คนแรก เมื่อปี 2488 
รู้จักกันในนามของ จอมพลติโต แต่ช่ือเดิมมีช่ือว่า โจซิบ 
โบรซ (Josip Broz) ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็ประธานาธบิดขีอง
ยูโกสลาเวียในระหว่างปี พ.ศ. 2496-2523 ติโตเกิดที่เมือง
คุมโรเวค โครเอเชีย 

ติโตเป็นรัฐษุรุษของประเทศยูโกสลาเวีย ซ่ึงเป็นประเทศ
ที่มีความหลากหลายทางชนชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และความแตกต่างทางเชื้อชาติ แต่ติโต
สามารถทำาให้ความแตกต่างที่มีอยู่นั้นกลายเป็นแง่บวก 
อีกทั้งได้ใช้ความพยายามความอดทน ฝ่าฟันวิกฤตต่างๆ 
ในการทำาให้ประชาชนมีความสามัคคีรวมกันเป็นปึกแผ่น 

งานแปลเล่มนี้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมุ่งหวังที่จะให้
ผู้อ่านได้เรียนรู้ในเรื่องชีวิตของบุคคลที่ต่อสู้เสียสละเพื่อ
ชาติบ้านเมืองแล้ว ยังทรงต้องการส่งต่อความคิดเรื่องการ
เสียสละและการคิดถึงส่วนรวมและประชาชนเป็นสำาคัญ
สำาหรับการทำางานเพื่อประเทศ

นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ 2537
หนังสือเล่มนี้พระองค์ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ
ที่มีช่ือว่า “A Man Called Intrepid” ผลงานประพันธ์ของ
เซอร์วิลเลียม สตีเฟนสัน (William Stevenson) เป็นหนังสือ
ที่ติดอันดับขายดีมียอดจำาหน่ายกว่า 2 ล้านเล่มทั่วโลก ทรง
ใชเ้วลาในการแปล 3 ป ีเริม่ตัง้แตเ่ดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2520 
จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2523 หนังสือเม่ือเสร็จสิ้นแล้วมี
ความหนากว่า 501 หน้า ทว่ากว่าท่ีจะพิมพ์จำาหน่ายต้องรอ
ถึงร่วมสิบปี ในการพิมพ์พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ใหบ้รษัิทอมัรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จำากดั (มหาชน) จดั
พิมพ์และจัดจำาหน่ายทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2537 โดยมอบ
รายได้จากการจัดจำาหน่ายสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

เนื้อหาของ “นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ” เป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับนายอินทร์ หรือ Intrepid ซึ่งคือชื่อรหัสของ เซอร์
วิลเลียม สตีเฟนสัน ผู้เป็นหัวหน้าหน่วยราชการลับอาสาสมัคร
ของอังกฤษระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีหน้าท่ีล้วงความลับ 
ทางทหารของเยอรมัน นายอินทร์และผู้ร่วมปฏิบัติงานเป็น
ตัวอย่างของความกล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความ
ถูกต้องและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญ

ทองแดง 2545
นีค่อืหนงัสอืตดิอนัดบัขายดทีีส่ดุของประเทศในป ีพ.ศ. 2545 
“ทองแดง” เล่าถึงเรื่องราวของสุนัขทรงเล้ียง “คุณทองแดง” 
ซึ่งเป็นสุนัขที่ไม่ธรรมดา เพราะมีลักษณะพิเศษทั้งด้าน
กายภาพและอุปนิสัย มีความแสนรู้ ฉลาด คุณทองแดงเป็น
สุนัขตัวโปรดของในหลวงรัชกาลที่ 9 

เรื่องราวของคุณทองแดงเป็นที่ประทับใจของชาวไทย 
คุณทองแดงเป็นสุนัขทรงเลี้ยงตัวที่ 17 ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ติดตามถวายงาน
รับใช้ทุกครั้ง

ในหนังสือได้ทรงเล่าถึงเรื่องของความกตัญญูรู้คุณ ความมี
มารยาท แสนรู ้รวมไปถงึเรือ่งการสัง่สอนลูกของคณุทองแดง 
อีกทั้งยกทรงยกย่องคุณทองแดงในเรื่องความกตัญญูรู้คุณ
ของคุณทองแดงที่มีต่อแม่มะลิ พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์
เรือ่ง “ทองแดง” (The Story Of Thongdaeng) เผยแพรเ่ปน็
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน

ผลงานของ
หนังสือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙

“…หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์
ได้สร้างมา ทำามา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้หนังสือ
จึงเป็นสิ่งสำาคัญ เป็นคล้าย ๆ ธนาคารความรู้และเป็น
ออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำาให้ มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้...”
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช พระราชทานแกค่ณะสมาชกิหอ้งสมดุทัว่ประเทศ 
ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔



๙
“การจะเป็นเสือนั้นไม่สำาคัญ สำาคัญ
อยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน 
แบบพอมีพอกินน้ันหมายความว่า อุม้ชู
ตัวเองได้ ให้มีความพอดีกับตัวเอง 
อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ 
ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัว
จะตอ้งผลติอาหารของตัวเอง จะต้อง
ทอผ้าใส่เอง อย่างน้ันมันเกินไป แต่
ว่าในหมู่บ้านหรือในอำาเภอจะต้องมี
ความพอเพียงพอสมควร บางอย่าง
ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขาย
ได้...”

พระราชดำารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
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ถามว่า “เอ้อ…ทรงพระคันมานานแล้วหรือยัง
พะยะค่ะ”

ในหลวงก็ทรงพระสรวล ตรัสว่า “ฉันไม่ใช่
ผู้หญิงนี่ จะท้องได้ยังไง”

แล้วคงจะทราบว่าหมอคงจะไม่รู้ค�าราชาศัพท์
ทางด้านอวัยวะร่างกายจริงๆ ก็ทรงพระเมตตา 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตว่า “เอ้า พูด
ภาษาอังกฤษกันเถอะ”

เ ป็ นอั นว่ า ใ นวั นนั้ นก็ กร าบบั งคมทู ลซั ก
พระอาการกันเป็นภาษาอังกฤษไป

ถวายพระเพลิง
ในอดีต มีอยู่ ร ะย ะหนึ่ งที่พระบาทสมเด็จ
พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช
สูบพระโอสถซิการ์

วันหนึ่ง เมื่อทรงหยิบซิการ์ออกมา ผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดจะจุดให้ จึงกราบบังคมทูลว่า
“ขอถวายพระเพลิง”
ทรงพระสรวล แล้วตรัสว่า
“ยัง…ยังก่อน”

ฝล. ย่อมาจากอะไร?
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สุกสี อายุ ๑๖ ปี นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวังไกลกังวล 
บอกถึงความประทับใจในพระราชอารมณ์ขัน
ของในหลวงว่า ตลอดเวลาที่พระองค์ท่าน
ทรงรับสั่งสอนจะมีพระอารมณ์ขันแทรกขึ้นมา
เพื่อให้นักเรียนไม่เครียดด้วย อย่างตอนที่ไป
โครงการฝนหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์ที่
มีตัวอักษรปักว่า ‘ฝล’ พระองค์ตรัสถามว่า 
รู้ไหมย่อมาจากอะไร เด็กๆ ก็ตอบพระองค์ท่าน
ว่า ‘ฝนหลวง’ แต่พระองค์ท่านทรงบอกไม่ใช่ 
ย่อมาจาก ‘ฝูงลิง’

ลิเกเก่า
ครั้งหนึ่งที่ภาคอีสาน เมื่อเสด็จฯ ขึ้นไปทรงเยี่ยม
บนบ้านของราษฎรผู้หนึ่ง ท�าให้คณะผู้ตามเสด็จ
ทั้งหลายออกจะแปลกใจในการกราบบังคมทูลที่
คล่องแคล่ว และใช้ค�าราชาศัพท์ได้อย่างน่าฉงนของ
ราษฎรคนนั้น

เม่ือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระราชปฏิสันถารถึงการใช้ค�าราชาศัพท์ได้ดีนี้ 
จึงมีค�ากราบบังคมทูลว่า

“ข้าพระพุทธเจ้าเป็นโต้โผลิเกเก่า บัดนี้มีอายุมากจึง
เลิกรา มาท�านาท�าสวน พระพุทธเจ้าข้า…”

มาถึงตอนส�าคัญที่ทรงพบนกในกรงที่ เลี้ยงไว้
ที่ชานเรือน ก็ตรัสถามว่า “…เป็นนกอะไร และมี
กี่ตัว…”

พ่อลิเกเก่ากราบบังคมทูลว่า “…มีทั้งหมดสาม พระ
มเหสีได้บินหนีไป ทิ้งพระโอรสไว้สอง ตั้งแต่ยัง
เล็ก ตรัสอ้อแอ้อยู่เลยและทิ้งให้พระบิดาเลี้ยงดูแต่
ผู้เดียว”

เรื่องนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้เล่าว่าเป็นที่ต้อง
สะกดกลั้นหัวเราะกันทั้งคณะ ไม่ยกเว้นแม้แต่
พระองค์ท่าน

คนในแบงก์
เ มื่อคราวที่ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
เสด็จไปประทับที่โรงพยาบาลศิริราช ช่วงเช้าตรู่
มี เสียง โทรศัพท์ดังขึ้ น  พยาบาลที่ถวายงาน
อยู่จึง ไปรับสาย ก็มี เสียงปลายทางพูดมาว่า 
“ขอสายฟ้าหญิง”

พยาบาลที่รับสายจึงถามกลับไปว่า “ประทานโทษค่ะ 
ใครจะเรียนสายด้วยคะ”

“บอกเขาวา่คนในแบงกโ์ทรมา” อกีฝา่ยตอบกลบัมา

คุณพยาบาลก็ถามกลับไปอีกว่า “ธนาคารไหนคะ” 
และคิดในใจว่า ยังเช้าอยู่ โทรฯ มาเรื่องอะไร ออก
อาการงงอยู่ชั่วครู่ ก็เดินไปทูลฟ้าหญิง

แต่พอกลับมานั่งทบทวนว่า ‘คนในแบงก์’ ก็ถึงกับ
ตื่นเต้นตกใจ เพราะคนในแบงก์ก็คือพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั่นเอง

ดินเค็มไหม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสดจ็ฯ ไปเยีย่มเยยีนพสกนกิรทางภาคใต ้คอืจงัหวดั
นราธิวาส ทางใต้นี้มีปัญหาเรื่องดินเป็นกรด มีความ
เค็ม พระองค์จึงทรงรับสั่งถามชาวบ้านที่มาเฝ้าฯ 
รับเสด็จว่า “ดินหลังบ้านเป็นอย่างไร เค็มไหม”

ชาวบ้านก็มองหน้ากันแล้วท�าหน้างง ก่อนตอบกลับ
มาว่า “ไม่เคยชิมสักที”

ในหลวงก็ทรงรับสั่งกับข้าราชบริพารที่ตามเสด็จว่า 
“ชาวบ้านแถวนี้เขามีอารมณ์ขันกันดีนะ”

ทรงพระครรภ์
เมื่อหลายปีมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประชวรเล็กน้อยเกี่ยวกับ
พระฉว ี(ผวิหนงั) มพีระอาการคนั มหีมอโรคผวิหนงั
คณะหนึ่งไปเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายการรักษา

คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนัง แต่ไม่ได้
เชี่ยวชาญทางด้านค�าราชาศัพท์ ได้กราบบังคมทูล

อารมณ์ขัน
ของในหลวง
รัชกาลที่ ๙

ชื่อเดียวกัน
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการเคยเล่า
ให้ฟังว่า ด้วยพระบุญญาธิการและพระบารมีในพระองค์
นั้นมากล้นจนบางคนถึงกับไม่อาจระงับอาการกริยา
ประหม่ายามกราบบังคมทูล จึงมีผิดพลาดเสมอ แม้จะ
ซักซ้อมมาอย่างดีก็ตาม

ครั้งหนึ่งมีข้าราชการระดับสูงผู้หนึ่งกราบบังคมทูล
รายงานว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้า
ปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าพลตรีภูมิพลอดุลยเดช ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต กราบบังคมทูลรายงาน 
ฯลฯ

เมื่อกราบบังคมทูลจบ นายหลวงทรงแย้มพระสรวลอย่าง
มีพระอารมณ์ดีและไม่ถือสาว่า “ฮืมม์…ดี เราชื่อเดียวกัน”

วันนั้นผู้เข้าเฝ้าฯ ต้องซ่อนหัวเราะข�าขันทั้งศาลาดุสิดาลัย 
เพราะผู้กราบบังคมทูลรายงาน ตื่นเต้นจนกระทั่งจ�าชื่อ
ตนเองไม่ได้
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“เม่ือมีโอกาสและมีงานให้ทำา ควรเต็มใจทำาโดย
ไม่จำาเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็น
เครื่องกีดขวาง คนที่ทำางานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะ
จับงานสิ่งใดย่อมทำาได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ 
มีความขยนัซือ่สัตยสุ์จรติ กย็ิง่จะชว่ยให้ประสบผล
สำาเร็จในงานที่ทำาสูงขึ้น”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

“ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ทำาเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำาหน้าที่
เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็
ดำาเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้อง
พาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคน
จะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำา”

พระราชดำารสัของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช พระราชทาน
แก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓



๙
“คนเราจะเอาแตไ่ดไ้มไ่ด ้คนเราจะตอ้งรบัและจะตอ้งให ้
หมายความวา่ตอ่ไป และเดีย๋วนีด้ว้ย เมือ่รบัสิง่ของใดมา 
กจ็ะตอ้งพยายามให ้ในการใหน้ัน้ ใหไ้ดโ้ดยพยายามทีจ่ะ
สร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำาให้หมู่คณะ
และชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ 
ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑
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เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ลขาธกิารสำานกังานคณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ(สำานกังาน กปร.) พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีก่รมชลประทาน
เข้าเฝ้าฯ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา และได้พระราชทานพระราชดำาริให้
หนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ใหพ้จิารณาจัดทำาโครงการปา่สริเิจรญิวรรษอนัเนือ่ง
มาจากพระราชดำาร ิทีบ่รเิวณเขาชีโอน ตดิกบัเขตวดัญาณสงัวรารามวรวหิาร อยูใ่น
เขตตำาบลนาจอมเทยีน อำาเภอสตัหบี จังหวดัชลบุร ีซ่ึงมผีูมี้จติศรทัธาไดน้อ้มเกลา้ฯ 
ถวาย จำานวนประมาณ 360 ไร ่เพือ่เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา 
ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535

วัตถุประสงค์

1.เพือ่ดแูลรกัษาสวนป่าสริเิจรญิวรรษให้มคีวามอดุมสมบรูณ์และเป็นแหล่งอนรุกัษ์
ดินและนำ้า และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนตลอดไป
2.เพื่อให้เป็นแหล่งทัศนศึกษาและที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
3.เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์

ผ่านมาแล้วยี่สิบกว่าปี จากพื้นที่เสื่อมโทรมถูกพลิกฟื้นให้กลับกลายมาเป็น

ผืนป่าท่ีมีความหลากหลายทางธรรมชาติ ใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติอย่างย่ิง เรา

น่ังสนทนากับคุณมีชัย ลีลาเช่ียวชาญสกุล หัวหน้าโครงการป่าสิริเจริญวรรษ 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ อยู่บนตัวอาคารยกพ้ืนสูงใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่

ที่แผ่กิ่งก้านออกไปรอบทิศ คุณมีชัยเล่าเรื่องราวหลายมุมของป่าผืนนี้ให้

ฟัง เสียงแมลงในธรรมชาติร้องระงมเป็นช่วงๆ สอดแทรกการพูดคุยถึงป่า 

สิริเจริญวรรษ ราวกับว่าบรรดาแมลงเหล่านี้จะบอกกล่าวว่าที่นี่คือบ้าน

ในธรรมชาติที่มีความหมายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอย่างยิ่ง

“…พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�้า ฉันจะเป็นป่า 
ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน�้า… 

…พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน�้า ฉันจะ
สร้างป่า…”สวนป่าสริิเจรญิวรรษ 

“ป่าแห่งความรัก”

พระราชดำารัสตอนหนึ่งของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ หน่วยงานพัฒนาต้นนำ้าทุ่งจ๊อ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙

“...ควรจะปลกูตน้ไมใ้นใจคนเสยีกอ่นแลว้คนเหลา่นัน้
ก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้
ด้วยตนเอง...”
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“ตัง้แต่พระองค์ท่านทรงมพีระราชดำารใิห้ฟ้ืนฟปู่าผนืนี้
ให้กลับมาอีกครั้ง พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทาน
แนวทางในการดำาเนินการให้แก่ผู้ปฏฺิบัติงานด้วยว่า 
การปลูกป่านี้ต้องเป็นดำาเนินการให้ใกล้เคียงกับป่า
ธรรมชาตทิีส่ดุ คอืมป่ีา 3 อย่าง 1. มไีม้อยู ่ ซ่ึงหมาย
ถงึมีต้นไม้ที่เป็นไม้สำาหรับสร้างที่อยู่อาศัยจำาพวกไม้
เนื้อแข็ง 2. มีไม้กิน คือบรรดาต้นไม้ที่สามารถกินได้ 
อาทิ ต้นหว้า ต้นมะขามป้อม 3. ไม้ใช้สอย ซึ่งเป็น
จำาพวกไม้โตเร็ว เมื่อต้นไม้ทั้งหลายเหล่านี้หยั่งราก
ลึกลงในดิน เจริญเติบโต ต้นไม้ทั้งหลายจะทำาหน้าที่
ช่วยอนรุกัษ์ดนิและนำา้ นำาความชุม่ชืน้และฟ้ืนฟใูห้ดนิ
กลับมามีคุณภาพ” คุณมีชัยกล่าว

จากจุดเริ่มต้นกับพื้นที่ไม่กี่ร้อยไร่ จวบจนปัจจุบัน
ป่าสิริเจริญวรรษเติบโตขยายตัวเพิ่มพื้นที่ความอุดม
สมบูรณ์มีอาณาเขตถึงสองพันไร่ ชุมชนที่อาศัยอยู่
โดยรอบได้อิงอาศัยประโยชน์จากป่าผืนนี้

เมื่อผู้มาเยือนก้าวเข้าสู่พื้นที่ธรรมชาติของป่า
สิริเจริญวรรษ ทุกคนมักคิดว่านี่คือป่าธรรมชาติ แต่
ในความเป็นจริงแล้วสภาพแวดล้อมทั้งหมดนี้คือป่า
ที่เกิดขึ้นจากการปลูก ที่ปลูกดูแลอย่างมีองค์ความรู้ 
ความตัง้ใจ และความรกัจากทกุชวีติทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ความหมายของ “สิริเจริญวรรษ” ช่ือของป่าแห่งน้ีมี
ความหมายอันลึกซ้ึง ป่าที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมี
พระราชดำาริให้ปลูกข้ึน เพ่ือมอบเป็นของขวัญแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 
60 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2535 “สิริ” มาจาก
ชื่อย่อของสมเด็จพระนางเจ้าฯ คือสิริกิิติ์ ส่วนคำาว่า 
“วรรษ” นัน้หมายถงึอาย ุความหมายของชือ่ปา่แหง่นี้
คือขอใหม้อีายมุัน่ขวญัยนื นอกจากจะสือ่ความหมาย
อันดีงามให้กับผู้ท่ีได้รับแล้ว ยังหมายถึงให้ป่าแห่งน้ี
เติบโตเจริญงอกงามยั่งยืนให้ประโยชน์กับแผ่นดิน 
เป็นป่าที่ทุกคนร่วมกันดูแลด้วยความรัก

สำาหรบัหวัหน้ามชัียและเจ้าหน้าทีภ่ายในโครงการฯ ทกุคน
ต่างรู้สึกเป็นเกยีรติที่ได้ทำางานในโครงการพระราชดำาริ มี
โอกาสมาดแูลป่าผนืนี ้เพราะป่าผนืนีเ้ป็นเสมอืนของขวญั
อันลำ้าค่าที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มอบไว้ให้กับทุกคน

ทุกวันนี้ป่าสิริเจริญวรรษ มีหน้าที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง
คือ การเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติท่ีจะให้ความรู้เก่ียวกับ
ธรรมชาติ ป่าไม้ กับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชน

คุณมีชัยยำ้าว่า ในส่วนเรื่องของการให้ความรู้ ปลูกฝัง
ความรักธรรมชาติให้กับเยาวชนเป็นสิ่งที่สำาคัญ เป็น
เสมือนการปลูกป่าในใจคน หรือการปลูกต้นไม้ลงในใจ
คนเป็นเบือ้งต้น เมือ่เกดิความรกัความเข้าใจต่อธรรมชาติ
และป่าไม้แล้วความหวงแหนดูแลรักษาก็จะตามมา 

ทุกวันนี้ป่าสิริเจริญวรรษเปิดกว้างให้กับทุกคนได้เข้า
มาเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติ รวมถึงพักผ่อน โดยไม่มี
วันหยุด ล่าสุดทางโครงการฯ ได้ดำาเนินการจัดสร้างทาง
จักรยานรอบพื้นที่ป่าระยะทาง 18 กิโลเมตร เปิดให้กับ
ประชาชนได้เข้ามาใช้งาน ป่ันจักรยานเพ่ือออกกำาลังกาย 
พักผ่อน ศึกษาธรรมชาติ เส้นทางจักรยานนอกจากเพ่ือ
จุดหมายดังกล่าวแล้ว ยังทำาหน้าที่เสมือนเป็นแนวเขต
ของป่า เป็นแนวกันไฟ เป็นเส้นทางสำารวจตรวจตราของ
เจ้าหน้าที่ ตลอดเส้นทางมีความสวยงามได้เห็นถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสิริเจริญวรรษ

ป่าสิริเจริญวรรษเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดว่า ไม่ว่าจะเป็น
ผนืดนิเสือ่มโทรมทีไ่หนกต็าม เราสามารถดแูลฟ้ืนฟูใหป้า่
กลบัมาอดุมสมบรูณด์งัเดมิได ้เมือ่เราลงมือทำาด้วยความ
รัก เข้าใจ และตั้งใจ เฉกเช่นที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรง
ทำาให้ดูเป็นตัวอย่างกับโครงการในพระราชดำาริมากมาย 
และป่าสิริเจริญวรรษก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนของ
การคืนชีวิตที่สมบูรณ์ให้กับผืนป่า ด้วยความรักที่มีต่อ
ผืนแผ่นดินและประชาชนของในหลวงรัชกาลที่ 9 

มีชัย ลีลาเช่ียวชาญสกุล 
หัวหน้าโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



๙
“ฉนัฝากเด็กชาวเขาเหลา่นีด้ว้ย 
ตัวฉันอยู่ไกล ครูดูแลด้วยนะ” 

พระราชดำารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่โรงเรียนขอบด้ง ดอยอ่างขาง
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อ่างขาง

โครงการหลวงดอยอ่างขางมีผู้มาเยือน
ไม่ขาด นอกจากจะได้ซึมซับกับธรรมชาติ
ที่งดงาม ยังได้เข้าใจถึงความเป็นมาเป็นไป
ของโครงการหลวง ได้เห็นงานท่ีรัชกาลท่ี 9 
ได้ทรงริเริ่มเพื่อประชาชนและประเทศชาติ 
งานที่มองไปข้างหน้า งานที่สร้างความ
มั่นคงและมั่งคั่งให้กับประเทศและประชาชน
ของพระองค์อย่างแท้จริง

โครงการหลวงแห่งแรก
ของประเทศไทย
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โครงการหลวงแห่งแรก

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) พร้อม
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จ
พระราชดำาเนินเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านผักไผ่ อ.ฝาง 
จ.เชยีงใหม่ ทรงทอดพระเนตรเหน็ว่าชาวเขาส่วนใหญ่
ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ทำาการปลูกฝิ่นและยังยากจน 
ทั้งยังทำาลายทรัพยากรป่าไม้ต้นนำ้าลำาธารที่ถือเป็น
พื้นที่ทางธรรมชาติที่มีความสำาคัญต่อระบบนิเวศ 
ซึง่จะก่อให้เกดิความเสียหายต่อส่วนอืน่ของประเทศ
ได้ จึงทรงมีพระราชดำาริว่าพื้นที่นี้มีอากาศหนาว
เย็น มีการปลูกฝิ่นมาก ไม่มีป่าไม้อยู่เลยและสภาพ
พื้นที่ไม่ลาดชันนัก ประกอบกับพระองค์ทรงทราบ
ว่าชาวเขาได้เงินจากฝิ่นเท่ากับที่ได้จากการปลูก
ท้อพื้นเมือง อีกทั้งยังทรงทราบว่าที่สถานีทดลอง
ไม้ผลเมืองหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ทดลองวิธีติดตาต่อกิ่งกับท้อฝรั่ง จึงสละพระราช
ทรพัย์ส่วนพระองค์จำานวน 1,500 บาท เพื่อซื้อที่ดิน
และไร่จากชาวเขาในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่ง 
ทรงแต่งตั้งให้หม่อมเจ้าภีศเดช รชัน ี เป็นผู้รบัสนอง
พระราชดำารใินการตัง้ “โครงการหลวงพระบรมราชา
นุเคราะห์ชาวไทยภูเขา” ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 เพื่อ
แก้ปัญหาพร้อมกับศึกษาพืชเมืองหนาว ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2523 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการหลวง” ซึ่ง
พืน้ทีดั่งกล่าวนีไ้ด้เป็นสถานวีจิยัและทดลองปลกูพชื
เมืองหนาวชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ผัก ไม้ดอก
เมืองหนาว เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขา
ในการนำาพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพ 

บรรยากาศในการเสด็จเยี่ยมเยียนบริเวณดอยอ่างขาง
ในยุคแรกๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

การเดินทางจากตวัเมอืงเชยีงใหมม่ายงั
สถานีเกษตรหลวงอ่างขางในปัจจุบัน
มคีวามสะดวกสบายอยา่งมาก แตห่าก 
ย้อนเวลากลับไปเมื่อราวเกือบห้าสิบปี
ทีแ่ลว้ การเดินทางมายังจดุอันเปน็ทีต่ัง้
ของโครงการหลวงแห่งนี้ไม่ได้ง่ายดาย
เลย 

แต่ในหลวงรัชกาลที่  9 ได้เสด็จมา
เย่ียมเยียนและติดตามดูปัญหาของ
ราษฎรทีอ่าศยัอยูบ่นพืน้ทีส่งูตามเทอืก
ดอย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่า
ตา่งๆ ซึง่การทีพ่ระองคท์า่นไดเ้สดจ็มา
ถึงดอยอ่างขาง ได้เห็นและสัมผัสสิ่งที่
เกิดขึ้นบนดอยสูงแห่งนี้ด้วยพระองค์
เอง ต่อมาจึงได้ถือกำาเนิด“โครงการ
หลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวไทย
ภูเขา” ขึ้น 

บรรยากาศในการเสด็จเยี่ยมเยียนบริเวณดอยอ่างขาง
ในยุคแรกๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9
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บริเวณโครงการหลวงอ่างขางมีความสูงจากระดับ
นำ้าทะเล 1,400 เมตร มียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร 
มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 26.52 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 16,577 ไร่ ดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ที่ว่า “ให้
เขาช่วยตัวเอง” เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลง
เกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่า พื้นที่ของ
โครงการหลวงใช้ทำาการเกษตรประมาณ 1,800 ไร่ มี
หมู่บ้านชาวเขาที่สถานีฯ ให้การส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพรวม 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหลวง บ้านคุ้ม บ้าน
นอแล บ้านปางม้า บ้านป่าคา และบ้านขอบด้ง 
ซึ่งประกอบไปด้วยประชากร 4 เผ่าได้แก่ ไทใหญ่ 
มเูซอดำา ปะหล่อง และจนีฮ่อ อณุหภมูเิฉลีย่ตลอดปี
ประมาณ 17.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 
องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน และอุณหภูมิตำ่าสุด 
–3 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม ปริมาณนำ้าฝน
เฉลี่ย 2,075 มิลลิเมตรต่อปี

ทุกวันนี้สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มิเพียงทำาหน้าที่
เป็นศูนย์ศึกษา วิจัย และพัฒนาเท่านั้น แต่ยังเปิด
เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ 
ได้เข้ามาท่องเที่ยว ดูงาน มีโครงการเรียนรู้ต่างๆ 
มากมาย 

ด้วยความที่ดอยอ่างขางมีอากาศเย็นสบายเกือบ
ตลอดทั้งปี ที่นี่จึงมีผู้มาเยือนไม่ขาด นอกจากจะได้
ซึมซับกับธรรมชาติที่งดงาม ยังได้เข้าใจถึงความ
เป็นมาเป็นไปของโครงการหลวง ได้เห็นงานท่ีรัชกาล
ท่ี 9 ได้ทรงริเริ่มเพื่อประชาชนและประเทศชาติ งาน
ทีม่องไปขา้งหนา้ งานทีส่รา้งความมัน่คงและมัง่คัง่ให้
กับประเทศและประชาชนของพระองค์อย่างแท้จริง



๙
“…ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า ก็ด้วย
บ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคง เป็น
ปรกติสุข...ความเจริญมั่นคงทั้งนั้นจะสัมฤทธิ
ผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ มุ่ง
ท่ีจะปฎิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำาลัง ด้วย
สติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริต
จริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่า
ส่วนอื่น”

พระราชดำารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒



สมุดบัญชีเงินฝาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ บัญชีที่ ๑๙๖๙๕ วันที่ฝาก ๘ เมษายน 

พ.ศ. ๒๔๙๕ จ�านวนเงิน ๑๐๐.๕๐ บาท

“การใช้จา่ยอยา่งประหยดัน้ัน จะเป็นหลกัประกนัความสมบรูณพ์นูสุข

ของผู้ประหยัดเอง และครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนใน

วันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัด

เท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

ภาพนี้ที่สุดแห่งความประทับใจ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 

ทรงผกูเชอืกรองพระบาทดว้ยพระองคเ์อง กอ่น

เสด็จฯ ทรงงานต่อโดยไม่หยุดหย่อน

ภาพนี้ ถ่ ายขณะ เสด็จฯ ณ วัดค� าปร ะมง 

อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พฤศจิกายน ๒๕๓๓

เจ้าของภาพ : นางพรรณพร สมบัติทวี ฝ่าย

ช่วยอ� านวยการและปร ะสานงานราชการ 

กรมชลประทาน

ภาพและเรื่องราว
แห่งความประทับใจ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



๙
“การทำาดีนั้นทำายากและเห็นผลช้า แต่ก็
จำาเปน็ตอ้งทำา เพราะหาไม ่ความชัว่ซึง่ทำาได้
งา่ย จะเขา้มาแทนทีแ่ละจะพอกพูนข้ึนอยา่ง
รวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้อง
ตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำาลังในการ
สร้างเสริมและสะสมความดี”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำารวจ 

๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕



๒.ดอกกุหลาบ
ดอกกุหลาบ แสดงออกถึงสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ ด้วยอานุภาพแห่ง
ความจงรักภักดีของทวยราษฎร์ท่ีระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช และเพ่ือถวายความอาลัยเป็นคร้ังสุดท้ายแด่พระองค์ท่าน
กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวไทย

๓.ดอกพุดตาน
ดอกพุดตาน ถือเป็นสัญลักษณ์ของความม่ันคงและความอุดมสมบูรณ์ ชาวจีนมีความเช่ือ
ว่าพุดตานเป็นไม้มงคล ดอกพุดตานนั้นเปลี่ยนสีถึงสามสีภายในหนึ่งวัน เปรียบเสมือน
วัฏจักรของมนุษย์ ท่ีเริ่มต้นด้วยวัยเด็กเป็นเสมือนผ้าขาว เติบโตพร้อมด้วยสีสันที่ถูก
แต่งแต้ม เมื่อสูงวัยขึ้นก็พร้อมด้วยสีสันที่เข้มขึ้น จวบจนกระทั่งร่วงโรยจากไป

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกุศล อุทิศถวายคร้ังสุดท้ายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๔.ดอกลิลลี่
ดอกลิลล่ี เป็นดอกไม้ท่ีแสดงออกถึงความรักท่ีบริสุทธ์ิ เช่นเดียวกันกับดอกกุหลาบ
สีขาว นอกจากน้ันดอกลิลลี่สีขาวยังแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ และเทิดทูน
ด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

๕.ดอกกล้วยไม้
ดอกกล้วยไม้ เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความรักและความสง่างาม สมดัง
พระมหากรุณาธิคุณในการบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๖.ดอกชบาทิพย์
ดอกชบาทิพย์ เป็นดอกไม้สร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อสื่อถึงการดับสูญและความ
เป็นทิพย์ อีกท้ังยังเป็นการแสดงออกถึงการถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช

๗.ดอกชบาหนู
ดอกชบาหนู เปรียบเสมือนความอาลัยในการสูญเสียของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เป็น
สัญลักษณ์ท่ีแทนดวงใจไทยทุกดวง ในการน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุยเดช ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ความหมายของดอกไม้ท้ัง ๗ ชนิด 
ท่ีน�ามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์ 
เพ่ือใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พร ะบรมศพ พร ะบาทสม เด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช

๑.ดอกดารารัตน์
ดอกดารารัตน์หรือดอก Daffodil เป็นดอกไม้ทรงโปรดของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
พระราชทานดอกไม้ชนิดน้ีให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่
ที่สวิตเซอร์แลนด์

ดอกดารารัตน์ นิยมมอบให้กับบุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อแสดง
ความหมายว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน อีกทั้งยังหมายถึง
เกียรติยศ ความกล้าหาญ เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง ชื่อดอก
ดารารตันย์งัมคีวามหมายทีลึ่กซ้ึง คำาวา่ “ดารา” หมายถงึดวงดาว 
คือสิ่งที่อยู่สูงสุด คำาว่า “รัตน์” หมายถึงแก้ว คือสิ่งที่มีค่า



๙
“…ความจริง The King can do no wrong คือ การ
ดูถูกเดอะคิงอย่างมาก เพราะว่าเดอะคิงทำาไม can do 
no wrong ไม่ได้ do wrong แสดงให้เห็นว่าเดอะคิง
ไม่ใช่คน แต่เดอะคิงทำา wrong ได้ สำาคัญที่สุด ข้าพเจ้า
เป็นเดอะคิง และเขาบอกว่า do no wrong เราก็เห็น
ด้วยกับเขา เพราะการทำาอะไร ถ้าคนเราถือว่าต้องมีสติ 
คอื หมายความวา่ รู้วา่ทำาอะไร คดิอะไร และไมป่ลอ่ยให้
ผิดออกมา ก็ไม่ผิด ผิดไม่ได้ อันนี้เป็นการพูดว่าข้าพเจ้า
เองไม่ผิด ไม่มีวันผิด ถ้าสมมุติพูดผิดเพราะไม่รู้ แต่ผิด
โดยรู้ว่าผิด การทำาผิดโดยรู้ไม่ดี แต่บางทีไม่รู้เพราะว่า
ไมม่ ีขอโทษนะ พดูไมม่สีต ิขาดสต ิคอื ไมร่ะวังตัว ทหีลัง
ก็เสียใจ”

“เมื่อก่อน ก่อนจะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นคิง ก็เสียใจ
หลายคร้ัง แต่ตอนเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นคิงก็เสียใจ
หลายครั้ง แต่ตอนเป็นพระเจ้าแผ่นดิน แล้วเป็นคิง เป็น
คิงแบบไทยๆ ฝรั่งบอกเป็นเดอะคิง เข้าใจว่าน้อยคร้ัง
ที่ทำาผิด เพราะระวัง ถ้าไม่ระวังป่านนี้ตายแล้ว ลำาบาก  
ต้องระวัง ไม่ระวังก็ตาย เป็นเร่ืองธรรมชาติ ท่ีเรียกว่าการเมอืง 
หรือการอยู่ ในสายตาคน สายตาคนฆ่าได้ ถ้าเรา
ไม่ระวัง เราตาย ก็เลยถึงได้บอกได้ว่าทำาไมการที่บอกว่า 
The King can do no wrong เพราะตอ้ง can do no 
wrong…”

พระราชดำารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
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เสด็จสู่สวรรคาลัย
ผองพสกนิกรชาวไทยน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน 
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

e

เจ้าของ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

252/6 ชั้น 29

อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1

ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10320

โทร.0 2290 7575, 0 2693 2288

บรรณาธิการที่ปรึกษา

ทิพย์สุดา คืนคง

เมธี คุ้มเผ่า

ณัฐติกาญจน์ ธรรมธรสิริ

บรรณาธิการ

ทรงยศ กมลทวิกุล

พิสูจน์อักษร

พรพรหม บุญถนอม

ข้อเขียน บทความ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของ

ผู้เขียนโดยตรง ห้ามน�ารูปภาพ หรือข้อเขียน

ไปเผยแพร่ หรือพิมพ์ซ�้าโดยมิได้รับอนุญาต


