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พระรำชประวตัิ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพิลอดลุยเดช รชักำลที่ 9 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์

ทรงพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอพระองค์

เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ 

(ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) 

และหม่อมสังวาล (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 

2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น (MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต์ (MASSACHUSETTS) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพระชนมายุได้ 5 พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี 

กรุงเทพมหานคร  

ต่อจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียน

เมียร์มองต์ (MERRIMENT) เมืองโลซานน์ (LASAGNA) ในปี พ.ศ. 2478 ได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่ CEDE 

NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติและทรง

ได้รับประกาศนียบัตร บาเชอลิเย เอ แลทร์ จากการศึกษา ดังกล่าว ทรงรอบรู้หลายภาษา ได้แก่ 

อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ละติน ในระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาใน แผนกวิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลชานน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทย

พร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระนางเจ้าพ่ีนางเธอ 

 

ครองราชย์ 

ขณะที่พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช พระชนมพรรษา 18 พรรษา รัฐบาลได้กราบ

บังคมทูลอัญเชิญขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 9 
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มิถุนายนนั้น ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และรัฐบาลได้แต่งตั้ง

ผู้ส าเร็จราชการ บริหารราชการแผ่นดินแทนพระองค์ เนื่องจากยังทรงพระเยาว์ และต้องทรงศึกษา ต่อ 

ณ ต่างประเทศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2489 ได้เสด็จพระราชด าเนินกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ กรุงโล

ซานน์ แม้พระองค์จะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่เพ่ือประโยชน์ ในการปกครองประเทศได้ทรง

เปลี่ยนมาศึกษาวิชาการปกครองแทนเช่น วิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ ทรงศึกษา และฝึกฝนการดนตรีด้วยพระองค์เองด้วย 

ในพ.ศ. 2491 ระหว่างทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดช ได้ทรงขับรถยนต์ไปทรงร่วมงานที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้ทรงพบและ

มีพระราชหฤทัยสนิทเสน่หาในหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาของหม่อมเจ้านักขัตมงคล กิติยากร 

เอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงปารีสในปีเดียวกันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ 

อย่างรุนแรงทรงบาทเจ็บที่พระพักตร์พระเนตรขวา และพระเศียรทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

มอร์เซส์ โปรดฯ ให้หม่อมเจ้าราชวงศ์สิริกิติ์มาเฝ้าฯ ถวายการดูแลอย่างใกล้ชิดพระสัมพันธภาพจึงแน่น

แฟ้นขึ้น และต่อมาได้ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2492 โดยได้พระราชทาน

พระธ ามรงค์วงที่สมเด็จพระบรมราชนกหมั้นสมเด็จพระราชชนนี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ทรงได้รับการอภิบาลอย่างดียิ่ง จากสมเด็จพระราชชนนี จึงมีพระปรีชาสามารถปราดเปรื่องและมี

พระจริยวัตรเปี่ยมด้วยคุณธรรมทุกประการซึ่งน้อมน าให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงด ารงสิริราช

สมบัติ เพียบพร้อมด้วยทศพิศราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรมและ ราชสังคหวัตถุทรงเจริญด้วยพระ

เกียรติคุณบุญญาธิการเจิดจ ารัส ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพ่ือประโยชน์สุขของปวงชน เป็นที่

แซ่ซ้องสรรเสริญ ทุกทิศานุทิศในเวลาต่อมาตราบจนปัจจุบัน 

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2493 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชด าเนินกลับ

ประเทศไทย โปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อานันทมหิดล ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2493 และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 ทรงประกอบพิธี

ราชาภิเษกสมรส กับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ที่วังสระปทุม โดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราช

เทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานหลั่งน้ าพระมหาสังข์ ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

เช่นเดียวกับประชาชน และได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ 
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หลังจากนั้น ได้เสด็จไปประทับพักผ่อน ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน และที่นี่เป็นแหล่งเกิด

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริโครงการแรกคือ พระราชทาน “ถนนสายห้วยมงคล” ให้แก่ “ลุง

รวย” และชาวบ้านที่มาช่วยกันเข็นรถพระที่นั่งขึ้นจากหล่มดิน ทั้งนี้เพราะแม้ “ห้วยมงคล” จะอยู่ห่าง

อ าเภอหัวหิน เพียง 20 กิโลเมตร แต่ไม่มีถนนหนทางชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการด ารงชีวิตมาก

ถนนสายห้วยมงคลนี้จึงเป็นถนนสายส าคัญ ที่น าไปสู่โครงการใน พระราชด าริ เพ่ือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข

แก่พสกนิกรอีกจ านวนมากกว่า 2,000 โครงการในปัจจุบัน 

พระบรมราชาภิเษก 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง เฉลิมพระ

ปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิต

ลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และได้พระราชทานพระปฐม

บรมราชโองการเป็นสัจวาจาว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพ่ือประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม” 

ในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ พระอัคร

มเหสีเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี วันที่ 5 มิถุนายน 2493 พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวได้เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปยังสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง เพ่ือทรง

รักษา พระสุขภาพ และเสด็จพระราชด าเนินนิวัติพระนคร เมื่อ 2 ธันวาคม 2494 ประทับ ณ พระ

ต าหนักจิตรลดารโหฐาน และพระที่นั่งอัมพรสถาน 
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ทั้งสองพระองค์มีพระราชธิดา และพระราชโอรส 4 พระองค์ดังนี้ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อ 5 เมษายน 

2494 ณ โรงพยาบาลมองซัวนี่ โลซานน์ 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ประสูติเมื่อ 28 กรกฏคม 2495 ณ พระที่นั่ง

อัมพรสถาน ต่อมา ทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เมื่อ 28 กรกฏคม 2515 

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลนโสภาคย์ ประสูติเมื่อ 2 
เมษายน 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ภายหลังทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2520 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อ 4 กรกฏคม 
2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

แนวพระราชด าริด้านการศึกษา 

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ของการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราช

หฤทัยในการศึกษาของพสกนิกรเป็นอย่างยิ่งทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่าง

ทั่วถึงและมีคุณภาพ ทรงเห็นว่าการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

และต่อการพัฒนาประเทศ 

แนวพระราชด าริด้านการศึกษาที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

ทรงสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงในทุกระดับ 

พระองค์มีแนวพระราชด าริให้วางรากฐานความรู้และการศึกษาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ซึ่งจะ

ส่งผลต่อการสร้างคนให้มาพัฒนาประเทศต่อไป โดย “สร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับความรู้” ในทุก

ระดับของการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยนับตั้งแต่ในระดับปัจเจก

บุคคล จนถึงระดับประเทศและทรง “สร้างรากฐานอย่างทั่วถึง” โดยพระราชทานพระราชด าริให้

ราษฎรที่ด้อยโอกาส ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ดังเห็นได้จาก

การพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์หรือที่ดิน ในการจัดสร้างโรงเรียนต่างๆ อาทิ การจัดตั้ง

โรงเรียนส าหรับเยาวชนชาวเขาและเยาวชนในชนบทห่างไกล และพระราชทานนามโรงเรี ยนว่า

“โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์” นอกจากนี้ ทรงจัดตั้ง“โรงเรียนร่มเกล้า” ส าหรับเยาวชนในท้องถิ่น
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ชนบทห่างไกลหรือพ้ืนที่เสี่ยงภัย ทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ และ

ทรงสนับสนุนให้จัดตั้ง “โรงเรียนราชประชาสมาสัย”เพ่ือเป็นสถานศึกษาอยู่ประจ าส าหรับเยาวชนที่

เป็นบุตรธิดาของคนไข้โรคเรื้อน ซึ่งมิได้ติดโรคจากบิดามารดา โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนในวัด

หลายแห่ง อาทิ ในจังหวัดสมุทรปราการ ราชบุรี นครพนม และน่าน โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนราช

วินิต และโรงเรียนราชวินิตมัธยม ส าหรับบุตรข้าราชบริพารในพระราชวังและประชาชนในท้องถิ่น 

รวมถึงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นโรงเรียนพระราชทานสาธิตแห่งแรกของกรุงเทพฯ 

ตลอดจนทรงรับโรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

รวมทั้งทรงริเริ่มให้มีสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหาร อันเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาประเทศ

โดยได้พระราชทานพระราชด าริให้ศึกษาแนวทางการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ  

NIDA 

พระราชทานทุนการศึกษาในทุกระดับ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานทุนการศึกษาและรางวัลต่างๆ ทุก

ระดับการศึกษา เช่น ทุนการศึกษาในมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลน ทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวเขา 

รางวัลแก่นักเรียนและโรงเรียนดีเด่นระดับประถมและมัธยมศึกษาทั้งประเทศ ทุนมูลนิธิราชประชานุ

เคราะห์เพ่ือเกื้อหนุนครอบครัวที่ประสบสาธารณภัย ทรงส่งเสริมการจัดตั้งและด าเนินกิจการโรงเรียน

ส าหรับเด็กพิการทุกประเภท ทรงพระกรุณาฟื้นฟูทุนเล่าเรียนหลวงและทรงก่อตั้งทุนภูมิพล และทุน

อานันทมหิดล ส่งเยาวชนไปศึกษาวิทยาการระดับสูงสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ 

จัดท าโครงการสารานุกรมส าหรับเยาวชน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ส าคัญแก่

เยาวชน ได้แก่ โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยทรงมีวัตถุประสงค์ให้เป็นหนังสือความรู้ที่

เหมาะแก่เด็กในวัยต่างๆ รวมทั้งผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยพระองค์ทรงก าหนดหลักการท า

ค าอธิบายเรื่องต่างๆ แต่ละเรื่องเป็นสามตอนหรือสามระดับ ส าหรับให้เด็กรุ่นเล็กอ่านเข้าใจระดับหนึ่ง 

ส าหรับเด็กรุ่นกลางอ่านเข้าใจได้ระดับหนึ่ง และส าหรับเด็กรุ่นใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่ผู้สนใจอ่านได้อีก

ระดับหนึ่ง เพ่ืออ านวยโอกาสให้บิดามารดาสามารถใช้หนังสือนั้นเป็นเครื่องมือแนะน าวิชาแก่บุตรธิดา 

และให้พ่ีแนะน าวิชาแก่น้องเป็นล าดับกันลงไป นอกจากนั้น เมื่อเรื่องหนึ่งเรื่อง ใดมีความเกี่ยวพัน
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ต่อเนื่องถึงเรื่องอ่ืนๆ ก็ให้อ้างอิงถึงเรื่องนั้นๆ ด้วยทุกเรื่องไป ด้วยประสงค์จะให้ผู้ศึกษาทราบและ

ตระหนักว่าวิชาการแต่ละสาขามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงกัน ควรศึกษาให้ครบถ้วนทั่วถึง 

พระราชทานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระราชด าริด้วยว่าราษฎรในชนบทโดยเฉพาะในท้องที่

ทุรกันดารควรได้รับการศึกษาเพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ ให้สามารถ

อยู่ได้โดยการ “พ่ึงตนเอง” ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยพระราชทานโครงการต่างๆ เพ่ือให้เป็น

แนวทางในการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในท้องถิ่นชนบทให้ช่วยตัวเองได้ 

สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้ราษฎรเรียนรู้ 

นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี  “ตัวอย่างของ

ความส าเร็จ” ในเรื่องการพ่ึงตนเอง มีพระราชประสงค์ท่ีจะให้ราษฎรในชนบทได้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นถึง

ตัวอย่างของความส าเร็จนี้และน าไปปฏิบัติได้เอง ดังนั้น พระองค์จึงพระราชทานศูนย์ศึกษาการพัฒนา

จ านวน ๖ ศูนย์ กระจายอยู่ในภาคต่างๆ ตามสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน  เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษา

สรรพวิชา ค้นคว้า ทดลอง สาธิตและดูงานทั้งของส่วนราชการและประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างจัดไว้ให้ผู้

เข้ามาศึกษาดูได้ในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” แล้วน าไปเป็นแนวทางประกอบอาชีพที่

เหมาะสม 

ทรงสอนให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 

ทรงตระหนักดีว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยพ้ืนฐาน ประชาชนที่ประกอบ

อาชีพการเกษตรต้องอาศัยธรรมชาติในการท ามาหากิน จึงจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้มาก

ที่สุด และไม่ท าลายธรรมชาติ ทรงมุ่งเน้นให้ประชาชนชาวไทยอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ไม่เบียดเบียนหรือก่อปัญหาให้เกิดขึ้นกับสภาวะแวดล้อม แนวพระราชด าริที่

พระราชทานดังกล่าว คือ การให้การศึกษาแก่เกษตรกรให้มีการท าการเกษตรอย่างยั่งยืน 

พระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” เพื่อเกษตรกร 

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเกษตรกร

ได้แก่ “ทฤษฎีใหม่” ว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การปฏิบัติตามทฤษฎี

ใหม่นี้ เกษตรกรจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในขั้นแรก และสามารถพัฒนาไปขั้นที่สอง เป็นการรวมพลัง
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กันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ในการขายผลผลิตและเมื่อผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว ก็สามารถพัฒนาไปขั้นที่สาม 

เพ่ือหาทุนหรือแหล่งเงินมาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 

กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “ครูแห่งแผ่นดิน” โดย

วิธีการสอนของพระองค์ คือ “ทรงท าให้ดู” ซึ่งรับสั่งอยู่เสมอว่า “ท าให้เขาดู” ดังจะเห็นว่า โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริต่างๆ จะทรงทดลองทดสอบ แล้วจึงแสดงให้ดูเพ่ือชักจูงให้ประชาชนสนใจ

อันเป็นลักษณะประชาธิปไตย และทรงมีความเป็นครูมากโดยจะพระราชทานค าอธิบายที่มีแง่มุมต่างๆ 

อย่างละเอียดทั้งนี้ จะทรงใช้ “อุบาย” เป็นการสอนแบบทางอ้อม เช่น บางสถานการณ์ที่เร่งด่วนและ

อาจมีภัยถึงประชาชน พระองค์จะทรงไต่ถามสถานการณ์ขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเกิด

ความรู้สึกและเข้าใจว่า ต้องรีบด าเนินการโดยทันที จะรอเวลาราชการไม่ได้เพราะความทุกข์ยากของ

ประชาชนไม่มีวันหยุดนอกจากนี้ ทรงตระหนักว่า การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ และทรงถือว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิต

มนุษย”์  

ดังกระแสพระราชด ารัส และพระบรมราโชวาทซึ่งได้พระราชทานไว้ ณ โอกาสต่างๆ ที่อัญเชิญ

มาบางตอนความว่า “...การพัฒนาให้ประชาชนทั่วไป มีความอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงด้วยการให้

การศึกษา การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ ให้เป็นทรัพยากรทางปัญญา

ที่มีค่าของชาติ...” 

“...งานด้านการศึกษา เป็นงานส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อม

ของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมือง เป็นข้อใหญ่...” 

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการศึกษาดังกล่าวแล้วนี้  ได้

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การด าเนินชีวิตพสกนิกรของพระองค์ เพ่ือสามารถมีการศึกษาเรียนรู้ในการ

ประกอบอาชีพ มีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีจริยธรรมคุณธรรม ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญ

ในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป และประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความผาสุก

ภายใต้ร่มพระบารมีตลอดไป 
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มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พรอ้มใจถวำยอำลัยพ่อหลวงปวงชนชำวไทย ยืน
สงบนิ่ง 9 นำทีส่งเสดจ็สู่สวรรคำลัย 

มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  จัด พิธีถวายอาลั ย  และส านึก ในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิน -
ทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี น าคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา  จ านวน 3,000 คน ประกอบพิธีถวายอาลัย 
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมยืนสงบนิ่ง  9 นาที น้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 

ในส่วนของพิธีถวายอาลัย อธิการบดี ม.อุบลฯ ประธานในพิธี ได้น าประกอบพิธีถวายอาลัย  
จุดเทียนธูปเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 
อ่านประกาศส านักพระราชวัง "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต" และกล่าวเทิดพระเกียรติส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยยืนสงบนิ่ง 9 
นาที พร้อมตั้งสัจจาธิษฐาน น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณของพระองค์เสด็จนิวัติสู่
สรวงสวรรค์ ทั้งนี้ อธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ได้ลงนามในสมุดถวายอาลัย และ
เข้ากราบถวายบังคม ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 

ส าหรับ การลงนามถวายอาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสถานที่ ณ บริเวณด้านหน้า
อาคารส านักงานอธิการบดี ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนาม
ถวายอาลัยโดยทั่วกัน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกประกาศเกี่ยวกับแนวทางการไว้ทุกข์ 
ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน และแต่งกายไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 



 

 
จดหมำยข่ำวประกันคุณภำพกำรศึกษำ ฉบับที่ 10 เดือนตุลำคม พ.ศ.2559 

 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ 

 

 

 

 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
โทร 045-353036 โทรสาร 045-535036  
http://www.ubu.ac.th/web/quality 

 

ข้อมูลติดต่อผู้จดัท า 

นางสาวเต็มศิริ ชิดด ี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร 045-353036-7 
โทรสำร 045-353036 
e-mail: temsiri.c@ubu.ac.th 


