๒

89 พรรษาองค์พระภูมพิ ล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์พระองค์ที่
9 แห่งราชวงศ์จกั รี เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ทรงเป็นพระ
มหากษัตริย์ผู้เสวยราชย์นานที่สุดในโลก และ
ยาวนานที่สุดในประเทศไทย รวมเวลา 70 ปี
ทรงเป็นทีร่ กั ยิง่ และเทิดทูนของประชาชนชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพเมือ่ วัน
ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ในราชสกุล
มหิดลในราชวงศ์จักรี ณ โรงพยาบาลเมาต์
ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น
12 ค�ำ่ ปีเถาะ นพศก จุลศักราช 1289 ตรง
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2๔70
          เหตุที่พระราชสมภพในสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากพระบรมราชชนกและพระบรมราช
ชนนีก�ำลังทรงศึกษาวิชาการอยู่ที่นั่น
ทรงเป็ น พระโอรสองค์ ที่ ส ามใน
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลา
นครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย
เดชวิกรมพระบรมราชชนก ในกาลต่อมา) และ
หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา  (สกุลเดิม
ตะละภัฏ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ในกาลต่อมา)
        มีพระนามเมื่อแรกประสูติอันปรากฏ
ในสูติบัตรว่า เบบี สงขลา (Baby Songkla)
ต่อมาคือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพล
อดุลยเดช เมื่อได้รับพระราชทานนามมีพระ
เชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช 2
พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรมหาอานันทมหิดล ซึง่ สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ทรงออกพระนามเรี ย ก
พระองค์ว่า “เล็ก”
       พระนาม ภูมิพล ภูมิ หมายความว่า
“แผ่นดิน” และ พล ความหมายว่า “พลัง”
รวมกันแล้วหมายถึง “พลังแห่งแผ่นดิน”

อดุลยเดช อดุลย หมายความว่า “ไม่อาจ
เทียบได้” และ เดช หมายความว่า “อ�ำนาจ”
รวมกันแล้วหมายถึง “อ�ำนาจที่ไม่อาจเทียบ
ได้”
ในด้ า นพระพลานามั ย นั บ ตั้ ง แต่
เดือนกันยายน 2552 พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรง
เริ่มประชวร พระองค์แปรพระราชฐานจาก
พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน ไปโรงพยาบาล
ศิริราช อันเนื่องมาจากพระโรคไข้หวัดและ
พระปัปผาสะอักเสบในเดือนตุลาคม
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552
ส� ำ นั ก พระราชวั ง ออกแถลงการณ์ เ รื่ อ ง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เสด็ จ ฯ มา
ประทับ ณ โรงพยาบาลศิรริ าช ฉบับที่ 1 ความ
ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระปรอท
(เป็นไข้) และมีอาการอ่อนเพลีย ตลอดจน
เสวยพระกระยาอาหารได้นอ้ ยลง คณะแพทย์
จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชด�ำเนิน
มาเพื่อตรวจหาสาเหตุ พร้อมกับถวายการ
รักษาด้วยน�้ำเกลือทางหลอดพระโลหิต ร่วม
กั บ ยาปฏิ ชี ว นะ พระอาการของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่อย ๆ ดีขึ้นตามล�ำดับ  
โดยส�ำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ถึง 34 ฉบับ
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ส� ำ นั ก พระราชวั ง ออกแถลงการณ์ เ รื่ อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มา
ประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 36
ว่าทรงมีภาวะน�้ำไขสันหลังในพระโพรงพระ
สมองมากกว่าปกติ คณะแพทย์ก�ำหนดการ
ถวายการรักษาในคืนวันนัน้ ส่วนผลการตรวจ
ต่าง ๆ ในระบบอื่นอยู่ในเกณฑ์ปกติ
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เสด็ จ
พระราชด� ำ เนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินนี าถจากทีป่ ระทับชัน้ 16
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง แปรพระราชฐานไป
วิทยาลัยการปกครอง

ประทับ ณ พระต�ำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นพ.อุดม คชิ
นทร แถลงว่า ขณะที่ทั้งสองพระองค์ทรงมี
พระพลานามัยดีมาก ท�ำให้ทรงมีพระราชด�ำริ
อยากไปประทับทีว่ งั ไกลกังวล เพือ่ เปลีย่ นพระ
อิริยาบถ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา
18.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จ ฯ โดยรถยนต์พระทีน่ งั่ จากวังไกลกังวล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสด็จพระราชด�ำเนิน
มายังโรงพยาบาลศิริราชเพื่ อ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้คณะแพทย์ตรวจพระ
วรกายตามค�ำกราบบังคมทูลของคณะแพทย์
ผู้ถวายการรักษา การนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ โดยเสด็จด้วย กระทัง่ เวลา
20.42 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงพยาบาล
ศิริราช คณะแพทย์พบว่าอุณหภูมิพระวรกาย
การหายพระทัย ความดันพระโลหิต เป็นปกติ
เช่นเดียวกับพระอุระ พระปัปผาสะ (ปอด)
และภาวการณ์ ท� ำ งานของพระหทั ย อยู ่ ใ น
เกณฑ์ปกติ
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557
ส�ำนักพระราชวังได้แจ้งว่า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ นี น าถ เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น
กลั บ ไปประทั บ ณ วั ง ไกลวั ง กล อ.หั ว หิ น
จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ
เสด็จฯประทับรถตู้พระที่นั่ง จากที่ประทับ
ณ วังไกลวังวล กลับเข้าสู่โรงพยาบาลศิริราช
อีกครัง้ เบือ้ งต้นพระองค์ทรงมีพระปรอท (ไข้)
คณะแพทย์ถวายการรักษาดูแลใกล้ชิด
ต่อหน้า ๓

        ภายหลังคณะแพทย์ถวายการรักษา
ใกล้ชิด พระอาการดีขึ้นเป็นล�ำดับและเสด็จ
พระราชด�ำเนินกลับไปประทับ ณ พระต�ำหนัก
เปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน
จ. ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ส� ำ นั ก พระราชวั ง แจ้ ง ว่ า พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชด�ำเนิน
มาประทับ ณ ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลศิรริ าช ตามค�ำกราบบังคมทูลเชิญ
เพื่อตรวจพระวรกายของคณะแพทย์ ผลการ
ตรวจพบว่าพระโลหิต อุณหภูมิพระวรกาย
ความดันพระโลหิต พระหทัย และระบบการ
หายพระหทัยเป็นปกติ
       กระทั่งในเดือนสิงหาคม – กันยายน
พ.ศ. 2559 ส�ำนักพระราชวังแจ้งว่า พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอาการ พระ
ปัปผาสะ (ปอด) อักเสบ หายพระหทัยเร็ว
มี พ ระเสมหะมาก มี น�้ ำ คั่ ง ในช่ อ งเยื่ อ หุ ้ ม
พระปัปผาสะ (ปอด) ปริมาณพระบังคนเบา
(ปัสสาวะ) น้อย คณะแพทย์ฯ ถวายการรักษา
ด้วยวิธี CRRT พระโอสถปฏิชีวนะ และเฝ้า
ติดตามการท�ำงานของพระวักกะ (ไต) อย่าง
ใกล้ชิด
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ส�ำนัก
พระราชวั ง ออกแถลงการณ์ เรื่ อ งพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ มาประทับ ณ
โรงพยาบาลศิรริ าช ฉบับที่ 37 ว่า คณะแพทย์ผู้
ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ได้รายงานว่า ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559
คณะแพทย์ฯได้ขอพระราชทานถวายใส่สาย
สวนเข้าหลอดพระโลหิตด�ำ  เพื่อเตรียมการ
ส�ำหรับการฟอกพระโลหิต (Hemodialysis)
ระยะยาว และเปลี่ยนสายระบบน�้ำไขสันหลัง
ในโพรงพระสมองบริเวณบั้นพระองค์ (เอว)
ตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกา ถึง 16 นาฬิกา 40

ปรากฏภายหลังว่า มีความดันพระโลหิตลด
ต�่ำลงเป็นครั้งคราว คณะแพทย์ฯ จึงได้ถวาย
พระโอสถ และได้ใช้เครื่องช่วยหายพระหทัย
(Ventilator) เพื่อท�ำให้ความดันพระโลหิต
กลับสู่ระดับปรกติ จนกระทั่งเวลา 3 นาฬิกา
วันนี้ มีพระชีพจรเร็วขึน้ ความดันพระโลหิตลด
ลง ผลการตรวจพระโลหิต พบว่าพระโลหิตมี
ความเป็นกรดเพิ่มขึ้น ผลการตรวจพระหทัย
ด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiography)
พบว่ามีปริมาณพระโลหิตทีเ่ ข้าสูพ่ ระหทัยด้าน
ซ้ายช่องล่างลดลงมาก อันเป็นผลจากการที่มี
ความดันพระโลหิตในพระปัปผาสะ (ปอด) สูง
คณะแพทย์ฯ ได้ถวาย   พระโอสถขยายพระ
โลหิตในพระปัปผาสะ      (ปอด) เมื่อเวลา 15
นาฬิกา ท�ำให้พระชีพจรเริ่มลดลงและความ
ดันพระโลหิตดีขนึ้ คณะแพทย์ฯ ได้เฝ้าติดตาม
พระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากพระอาการประชวรโดยรวมยังไม่
คงที่ และได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้งดพระราชกิจ
          ต่อมา  ในแถลงการณ์ฉบับ ที่  38
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ความว่า
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่า เมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2559 ความดันพระโลหิตลด
ต�่ำลงอีกพระชีพจรเร็วขึ้น ร่วมกับพระโลหิต
มีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นอีกผลของการถวาย
ตรวจพระโลหิตบ่งชีว้ า่ มีภาวะติดเชือ้ และการ
ท�ำงานของพระยกนะ (ตับ) ผิดปรกติ คณะ
แพทย์ฯ ได้ถวายพระโอสถปฏิชวี นะและแก้ไข
ภาวะพระโลหิตมีความเป็นกรด ตลอดจน
ถวายพระโอสถควบคุมความดันพระโลหิตเพิม่
ขึ้น พร้อมทั้งถวายเครื่องช่วยพระหทัย (Ventilator) และถวายการรักษาด้วยวิธีทดแทน
ไต (CRRT) พระอาการประชวรโดยรวมยังไม่
คงที่ ต้องควบคุมด้วยพระโอสถ คณะแพทย์ฯ
ได้เฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษา
อย่างใกล้ชิด
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๓

กระทั่งเวลา 18 นาฬิกา 47 นาที วัน
ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ส�ำนักพระราชวัง
ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามา
ธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรม
นาถบพิตร สวรรคต ความว่า “พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิ ต ลาธิ เ บศรามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิ ตร เสด็ จ
พระราชด�ำเนินไปประทับรักษาพระอาการ
ประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วัน
ศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ตาม
ที่ ส� ำ นั ก พระราชวั ง ได้ แ ถลงให้ ท ราบเป็ น
ระยะแล้วนั้น
แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษา
อย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระ
อาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลง
ตามล�ำดับ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม
พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52
นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช
ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่
89 ทรงครองราชย์สมบัติได้ 70 ปี”
ที่มา นสพ.ข่าวสด ศ.14 ต.ค. 59 น.3
ปีที่ 26 ฉบับที่ 9452

๔

พระราชประวัติ
ในหลวง
รัชกาลที่ 9
พระราชประวัตขิ องพระบาทสมเด็จพระปร
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระราชสมภพ
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชทรงพระนามเดิ ม ว่ า “พระวรวงศ์ เ ธอ
พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระ
ราชโอรสในสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหิ ด ลอดุ ล ยเดช
กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้รับการ
เฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิ
เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และ
หม่อมสังวาลย์     ต่อมาได้รับการเฉลิมพระ
นามาภิไธยเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ล
อดุลยเดชทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมา
นท์ออเบอร์น (MOUNT AUBURN) รัฐแมส
ซาชูเซตส์ (MASSACHUSETTS) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การศึกษา
       เมือ่ พระชนมายุได้ 5 พรรษา ทรงเข้ารับการ
ศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร
ต่อจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศส
วิตเซอร์แลนด์ ในชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียน
เมียร์มองต์ (MERRIMENT) เมืองโลซานน์
(LASAGNA) ในปี พ.ศ. 2478 ได้ทรงเข้า
ศึ ก ษาต่ อ ที่ CEDE NOUBELLE DE LA
SUES ROMANCE CHILLY ซึ่งเป็นโรงเรียน
เอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติและทรงได้รับ
ประกาศนียบัตร บาเชอลิเย เอ แลทร์ จากการ
ศึกษาดังกล่าว ทรงรอบรู้หลายภาษา ได้แก่
อังกฤษ ฝรัง่ เศส เยอรมัน และ ละติน ในระดับ
อุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาใน แผนกวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโล
ซานน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้เสด็จนิวัติ
กลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมเชษฐา
ธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระนาง
เจ้าพี่นางเธอ
ครองราชย์
    เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช พระชนมพรรษา
18 พรรษา รัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญ
ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาล
ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 9
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ นั้น ทรงเฉลิมพระ

ปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุ ล ยเดช และรั ฐ บาลได้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส� ำ เร็ จ
ราชการ บริหารราชการแผ่นดินแทนพระองค์
เนื่องจากยังทรงพระเยาว์ และต้องทรงศึกษา
ต่อ ณ ต่างประเทศ
    เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ได้
เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น กลั บ ไปทรงศึ ก ษาต่ อ
ณ กรุ ง โลซานน์ แม้ พ ระองค์ จ ะทรงโปรด
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ แต่เพื่อประโยชน์ใน
การปกครองประเทศได้ทรงเปลี่ยนมาศึกษา
วิ ช าการปกครองแทน เช่ น วิ ช ากฎหมาย
อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ ทรงศึกษา และฝึกฝน
การดนตรีด้วยพระองค์เองด้วย
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2493 สมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชเสด็ จ
พระราชด�ำเนินกลับประเทศไทย โปรดเกล้าฯ
ให้ตงั้ การพระราชพิธถี วายพระเพลิง พระบรม
ศพพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว อานั น ท
มหิดล ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2493
และเมื่ อ วั น ที่ 28 เมษายน 2493 ทรง
ประกอบพิ ธี ร าชาภิ เ ษกสมรส กั บ หม่ อ ม
ราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ที่วังสระปทุม โดย
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพัน
วสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานหลั่งน�้ำพระมหา
สังข์ ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่น
เดียวกับประชาชน และได้ทรงสถาปนาหม่อม
ราชวงศ์สิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์
พระบรมราชาภิเษก
       วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2493 สมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราช
ประเพณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระ
มหาราชวัง เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกใน
พระสุพรรณบัฏว่า
        “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และ
ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็น
สัจวาจาว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพือ่
ประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม”
    ในการนี้ ไ ด้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินี
วิทยาลัยการปกครอง

สิริกิติ์ พระอัครมเหสีเป็น สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินี
     วันที่ 5 มิถุนายน 2493 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ เ สด็ จ พร้ อ มด้ ว ย สมเด็ จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปยังสวิตเซอร์
แลนด์อีกครั้งเพื่อทรงรักษาพระสุขภาพ และ
เสด็จพระราชด�ำเนินนิวัติพระนคร เมื่อ 2
ธันวาคม 2494 ประทับ ณ พระต�ำหนัก
จิตรลดารโหฐาน และพระที่นั่งอัมพรสถาน
        ทั้งสองพระองค์มีพระราชธิดา และพระ
ราชโอรส 4 พระองค์ดังนี้
      1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   เจ้าฟ้าอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติ
เมื่อ 5 เมษายน 2494 ณ โรงพยาบาลมอง
ซัวนี่ โลซานน์
         2. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิรา
ลงกรณ์ฯ ประสูตเิ มือ่ 28 กรกฎาคม 2495 ณ
พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน ต่อมา ทรงได้รบั สถาปนา
เป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา
วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ 28
กรกฎาคม 2515
       3. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริน
ธรเทพรัตนสุดา กิตวิ ฒ
ั นาดุลนโสภาคย์ ประสูติ
เมื่อ 2 เมษายน 2498 ณ พระที่นั่งอัมพร
สถาน ภายหลังทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2520
       4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อ
4 กรกฎาคม 2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
ทรงพระผนวช
        เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2499 พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระผนวช ณ วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจ�ำพรรษา ณ พระ
ต�ำหนักปัน้ หยา วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบตั พิ ระ
ศาสนกิจ เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างนี้ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ต่อมาจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ที่มา http://king.kapook.com/history.php

๕

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา
ธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร    
ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์ พระองค์จึงทรง
มีพระราชด�ำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ
“พออยู่ พอกิน” พระองค์ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ
พระราชทานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เพื่อประโยชน์
สุข แก่ทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา โครงการพระราชด�ำริ เป็น
โครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมด�ำเนิน
การตามพระราชด�ำริ จึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�ำริตา่ ง ๆ มากมายกระจายอยูท่ วั่ ทุกภูมภิ าคของประเทศไทย
       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริที่มีมากกว่าสี่พัน
โครงการ  ประกอบด้วยโครงการด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทุกด้านที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   ในโครงการ
เหล่านี  ้ มีโครงการทีน่ า่ สนใจและเป็นแนวความคิดด�ำเนินการเป็น
ครั้งแรกของโลก  คือ

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ให้ผแู้ ทนจากประเทศสิงคโปร์ชมวางแผน
ปฏิบตั กิ ารด้วยพระองค์เอง สามารถท�ำให้ฝนตกลงสูพ่ นื้ ทีเ่ ป้าหมาย
อ่างเก็บน�้ำได้อย่างแม่นย�ำภายในเวลาที่ก�ำหนด
      ภารกิจของส�ำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงมีเพิ่มมากขึ้นตาม
ล�ำดับ และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๕ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้รวมส�ำนักงานปฏิบัติการฝน
หลวงกับกองบินเกษตรเข้าเป็นหน่วยงานเดียว ชื่อว่า “ส�ำนักฝน
หลวงและการบินเกษตร”
           ในช่วงแรกของการเริม่ โครงการ  หน่วยงานของกองทัพได้เข้า
มามีส่วนร่วมส�ำคัญในการขยายผลโครงการประกอบด้วย กองทัพ
อากาศ และกองทัพเรือ  เพราะว่าทั้งสองหน่วยงานมีบุคลากรทั้ง
นักบินและเครื่องมือต่าง ๆ สามารถสนับสนุนได้ทันที   นอกจากนี้
ยังมีสว่ นในการพัฒนาวิธกี ารท�ำฝนหลวงจนมีประสิทธิภาพมากขึน้
การท�ำฝนเทียมหรือฝนหลวงเป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวน�ำน�้ำจากฟ้า
ใช้เครือ่ งบินบรรจุสารเคมีขนึ้ ไปโปรยในท้องฟ้า โดยดูจากความชืน้
ของเมฆและสภาพทิศทางลมประกอบกัน ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิด
ฝนคือ ความร้อนชื้นปะทะความเย็น และมีแกนกลั่นตัวที่มี

โครงการพระราชด�ำริฝนหลวง

ประสิทธิภาพในปริมาณที่เหมาะสม กล่าวคือ เมื่อมวลอากาศร้อน
ชื้นที่ระดับผิวพื้นขึ้นสู่อากาศเบื้องบน อุณหภูมิของมวลอากาศจะ
ลดต�ำ่ ลงจนถึงความสูงทีร่ ะดับหนึง่ หากอุณหภูมทิ ลี่ ดต�ำ่ ลงนัน้ มาก
พอก็จะท�ำให้ไอน�้ำในมวลอากาศอิ่มตัว จะเกิดขบวนการกลั่นตัว
เองของไอน�ำ้ ในมวลอากาศขึน้ บนแกนกลัน่ ตัว เกิดเป็นฝนตกลงมา
ฉะนัน้ สารเคมีทใี่ ช้จงึ ประกอบด้วย “สูตรร้อน” ใช้เพือ่ กระตุน้ เร่งเร้า
กลไกการหมุนเวียนของบรรยากาศ “สูตรเย็น” ใช้เพื่อกระตุ้น
กลไกการรวมตัวของละอองเมฆให้โตขึ้นเป็นเม็ดฝน และสูตรที่ใช้
เป็นแกนดูดซับความชื้น  เพื่อใช้กระตุ้นกลไกระบบการกลั่นตัวให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ขั้นตอนในการท�ำฝนหลวงประกอบด้วย  ๓  
ขั้นตอน คือ  ๑) ก่อกวน   ๒) เลี้ยงให้อ้วน  และ ๓) โจมตี
         ปัจจุบัน โครงการฝนหลวงที่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริไว้ ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๔๙๘ ได้กอ่ ให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่อาณาประชาราษฎร์
ช่วยให้พนื้ ทีท่ เี่ คยแห้งแล้งกลับมีความชุม่ ชืน่ ก่อให้เกิดความชุม่ ฉ�ำ่
แก่แผ่นดิน แม้แต่นำ�้ ในเขือ่ นต่าง ๆ ทีใ่ กล้จะหมดก็มปี ริมาณมากขึน้

      โครงการพระราชด�ำริฝนหลวง    เป็นโครงการที่ก่อก�ำเนิด
จากพระมหากรุณาธิคุณที่ห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกร
ในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน�้ำเพื่อ
อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้ง
ซึง่ มีสาเหตุมาจากความผันแปร และความคลาดเคลือ่ นของฤดูกาล
ตามธรรมชาติ
        นับตั้งแต่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ได้รับสนองพระราชด�ำริไป
ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้าทดลองโปรยสารเคมีดว้ ยเครือ่ งบินเป็นครัง้
แรก ณ วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อ ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๒ จาก
นั้นเป็นต้นมา ก็มีการขยายผลการปฏิบัติไปช่วยเหลือเกษตรกรใน
พืน้ ทีต่ า่ ง ๆ เป็นประจ�ำทุกปี จนรัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกา ก่อ
ตั้งส�ำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง ในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘
        พระราชกรณียกิจทีเ่ กีย่ วกับฝนหลวง เป็นวันทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่วางแผนสาธิตการท�ำฝนหลวงลงอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแก่ง
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ต่อหน้า ๖

๖
โครงการแก้มลิง
ความเป็นมาของโครงการแก้มลิง
       โครงการแก้มลิง เป็นแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย จาก
ความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๓๘  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมี
พระราชด�ำริ “โครงการแก้มลิง” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๓๘ โดยให้จัดหาสถานที่เก็บกักน�้ำตามจุดต่าง ๆ ใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับน�้ำฝนไว้ชั่วคราว เมื่อถึงเวลาที่คลอง
พอจะระบายน�ำ้ ได้จงึ ค่อยระบายน�ำ้ จากส่วนทีก่ กั เก็บไว้ออกไป จึง
สามารถลดปัญหาน�้ำท่วมได้
         ทั้งนี้ นอกจากโครงการแก้มลิงจะมีขึ้นเพื่อช่วยระบายน�้ำ 
ลดความรุนแรงของปัญหาน�้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
บริเวณใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์น�้ำและสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย โดยน�้ำที่ถูกกักเก็บไว้ เมื่อถูกระบายสู่คูคลอง จะไปบ�ำบัด
น�้ำเน่าเสียให้เจือจางลง และในที่สุดน�้ำเหล่านี้จะผลักดันน�้ำเสียให้
ระบายออกไปได้
แนวคิดของโครงการแก้มลิง
แนวคิดของโครงการแก้มลิง เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระราชด�ำริถงึ ลิงทีอ่ มกล้วยไว้ใน
กระพุ้งแก้มได้คราวละมาก ๆ จึงมีพระราชกระแสอธิบายว่า “ลิง
โดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกเปลือก เอาเข้าปาก
เคี้ยว แล้วน�ำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อน ลิงจะท�ำอย่างนี้จนกล้วยหมด
หวีหรือเต็มกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะค่อย ๆ น�ำออกมาเคี้ยวและ
กลืนกินภายหลัง” ด้วยแนวพระราชด�ำรินี้ จึงเกิดเป็น “โครงการ
แก้มลิง” ขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่กักเก็บน�้ำ  ไว้รอการระบายเพื่อใช้
ประโยชน์ในภายหลัง
ลักษณะและวิธีการของโครงการแก้มลิง
ลักษณะของโครงการแก้มลิงจะด�ำเนินการระบายน�ำ้ ออกจากพืน้ ที่
ตอนบน เพือ่ ให้นำ�้ ไหลลงคลองพักน�ำ้ ทีช่ ายทะเล จากนัน้ เมือ่ ระดับ
น�้ำทะเลลดลงจนต�่ำกว่าน�้ำในคลอง น�้ำในคลองจะไหลลงสู่ทะเล
ตามธรรมชาติ ต่อจากนั้นจะเริ่มสูบน�้ำออกจากคลองที่ท�ำหน้าที่
แก้มลิง เพือ่ ท�ำให้นำ�้ ตอนบนค่อย ๆ ไหลมาเอง จึงท�ำให้เกิดน�ำ้ ท่วม
พืน้ ทีล่ ดน้อยลง จนในทีส่ ดุ เมือ่ ระดับน�ำ้ ทะเลสูงกว่าระดับในคลอง
จึงปิดประตูระบายน�ำ 
้ โดยให้นำ�้ ไหลลงทางเดียว (One Way Flow)

กักเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะระบายลงสู่ล�ำน�้ำ  พื้นที่เก็บ
กักน�้ำเหล่านี้ได้แก่ เขื่อน อ่างเก็บน�้ำ ฝาย ทุ่งเกษตรกรรม เป็นต้น
ลักษณะสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะมีวัตถุประสงค์อื่นประกอบด้วย เช่น
เพื่อการชลประทาน เพื่อการประมง เป็นต้น
๒. แก้มลิงขนาดกลาง เป็นพื้นที่ชะลอน�้ำที่มีขนาดเล็กกว่า
ก่อสร้างในระดับลุ่มน�้ำ  มักเป็นพื้นที่ธรรมชาติ เช่น หนอง บึง
คลอง เป็นต้น
๓. แก้มลิงขนาดเล็ก (Regulating Reservoir) คือแก้ม
ลิงที่มีขนาดเล็กกว่า อาจเป็นพื้นที่สาธารณะ สนามเด็กเล่น ลาน
จอดรถ หรือสนามในบ้าน ซึ่งต่อเข้ากับระบบระบายน�้ำหรือคลอง
ทั้งนี้แก้มลิงที่อยู่ในพื้นที่เอกชน เรียกว่า “แก้มลิงเอกชน” ส่วน
ที่อยู่ในพื้นที่ของราชการและรัฐวิสาหกิจจะเรียกว่า “แก้มลิง
สาธารณะ”
ด้วยพระปรีชาญาณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีท่ รงห่วงใยพสกนิกร
ของพระองค์ “โครงการแก้มลิง” จึงเกิดขึ้น และช่วยบรรเทา
วิกฤต และความเดือดร้อนจากน�้ำท่วมรอบกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลให้เบาบางลงไปได้ โดยอาศัยเพียงแค่วิธีการทาง
ธรรมชาติ

ประเภทของโครงการแก้มลิง

โครงการแก้มลิงมี ๓ ขนาด คือ
๑. แก้มลิงขนาดใหญ่ ( Retarding Basin) คือ สระน�้ำ
หรือบึงขนาดใหญ่ ที่รวบรวมน�้ำฝนจากพื้นที่บริเวณนั้น ๆ โดยจะ
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รวมสาส์นไว้อาลัยจากผู้นำ�ประเทศต่าง ๆ แก่การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     “พวกเรารู้สึกเศร้าใจอย่างสุดซึ้งโดยการจากไปของพระเจ้าอยู่หัว และเราขอแสดงความเสียใจถึงพระบรมวงศานุวงศ์
และปวงชนชาวไทยทุกคน พระองค์คือแบบอย่างของชาวเอเชียสมัยใหม่ ภายใต้การปกครองของพระองค์ ประชาชน
ชาวไทยเติบโตจาก ๒๐ ล้านคนกลายเป็น ๖๗ ล้านคน และแน่นอนว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทาง
สังคมศาสตร์ได้พัฒนาไปอย่างมากมายเพราะพระองค์”
แมลคัม เทิร์นบุลล์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย
      “ประชาชนชาวอินเดียและข้าพเจ้าขอร่วมแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของหนึ่งในผู้นำ�ที่สูงสุด  พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  หรือรัชกาลที่ ๙   เป็นกษัตริย์ที่ประชาชนคนไทยนับถือกันทั่วทั้งประเทศ ข้าพเจ้าขอส่ง
กำ�ลังใจให้ครอบครัวและประชาชนของท่าน”
นเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย
      “ในนามของรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซีย ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โลกได้สูญเสียผู้นำ�ที่ใกล้ชิดกับประชาชน ผู้นำ�สันติภาพ ความสามัคคี
และผู้นำ�ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประชาชนชาวไทย”
โจโค วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
     “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งและมีจิตใจที่งดงาม พระมหากรุณาธิคุณอันล้น
เหลือและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระองค์ทำ�ให้ประเทศไทยพัฒนาและเจริญก้าวไกลขึ้นตามลำ�ดับและส่งผลให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คุณงามความดีอันล้นเหลือและความสัมพันธ์อันดีงามกับประเทศญี่ปุ่นนั้นจะทำ�ให้พวกเรา
จดจำ�ไปอีกนาน”
ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
        “ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่พระราชวงศ์และประชาชนคนไทยทุกคนสำ�หรับการสูญเสียต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”
นาจิบ ราซะก์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
      “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในโลก และเป็นผู้นำ�ในช่วงของ
การเติบโตการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่เห็นได้ชัดในประเทศไทย”
จอห์น คีย์ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์
      “ในนามตัวแทนประชาชนของจีน (ไต้หวัน) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งถึงราชวงศ์  และประชาชนไทย   ที่สูญ
เสียพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่”
ไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดีไต้หวัน
      “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่ราชวงศ์และประชาชนชาวไทยกับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงเป็นผู้นำ�ประเทศไทยที่มีเกียรติอันสูงสุด  ทรงทุ่มเทและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
พระองค์จะอยู่ในดวงใจของเราและเราจะคิดถึงพระองค์”
เทเรซ่า เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ
    “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเป็นพันธมิตรที่ดีของสหรัฐอเมริกาและเป็นเพื่อนที่ดีต่อประธานาธิบดีหลาย ๆ
คนของอเมริกามาตลอด ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เคยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์เมื่อครั้งปี ๒๐๑๒ และยังคง
รำ�ลึกถึงความกรุณาและคุณความดีของพระองค์ ดังเช่นความรักและความเมตตากรุณาที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทย
และพระปรีชาสามารถต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงมีนั้นสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มามากมายต่อประเทศไทยและทั่วโลก คุณ
งามความดีต่าง ๆ ของพระองค์จะอยู่ในใจประชาชนชาวไทย และสืบทอดไปตลอดจนถึงรุ่นลูกหลาน”
บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
      “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสหรัฐ   เป็นพันธมิตรแรกของเราในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ พระองค์คือผู้นำ�ที่แท้จริง ทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยสติปัญญา ความเข้มแข็ง ความอ่อนน้อมถ่อมตน และ
ความห่วงใยต่อประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง”
บิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ
ที่มา : http://www.catdumb.com/thai-king-717/
https://www.dek-d.com/board/view/3694206/
http://news.mthai.com/hot-news/world-news/525415.html
วิทยาลัยการปกครอง

๘

ธ ทรงเป็น ดวงใจ
ไทยทั้งชาติ
ธ เป็นปราชญ์ เลิศลํ้า
ทุกสถาน
ธ เป็นพ่อ แห่งผองไทย ระบือนาม
ทั่วเขตคาม ต่างประจักษ์ ราชทรงธรรม
		
มาบัดนี้
ธ ทรง ล่วงลับจาก		
		
ก้มลงกราบ องค์ราชันย์ กรรแสงไห้
			 น้อมศิระ เทิดทูน พระทรงชัย
			 ด้วยดวงใจ ที่จงรัก และภักดี
ข้าพระพุทธเจ้า วิทยาลัยการปกครอง
ประพันธ์ : นายนพพร วีระกุล

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

