


ทรงเป็นดวงธรรมนำ�ท�งให ้
ช�วธรรมศ�สตร์น้อมรำ�ลึกพระมห�กรุณ�ธิคุณ
พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช

ตร�บชั่วนิจนิรันดร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ต่อทั้งปวงชนชาวไทยและชาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนานัปการต่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น 

ในด้านวิชาการ การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา และการพัฒนาความเจริญก้าวหน้ามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 

ในด้านวิชาการและการศึกษา พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

นับเป็นระยะเวลาถึง ๔๘ ปี และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลที่ทรงเล็งเห็นความส�าคัญของการศึกษา พระองค์ได้พระราชทานทุนภูมิพล 

แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เรียนดีเยี่ยมและเป็นผู้ที่อัตคัดขัดสน รวมทั้งพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ เพื่อคัดเลือก 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชาแขนงต่างๆ เดินทางไปรับการศึกษาขั้นสูงเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ ทั้งยังได้พระราชทาน

เงินทุนเป็นทุนเริ่มแรกส�าหรับสร้างหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนท�าให้มีผู้สืบสานพระราชปณิธานให้การสนับสนุน ส่งผลให้หอสมุด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามาจวบจนปัจจุบัน 

นอกจากนี้ พระองค์ทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์มายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึง ๑๒ ครั้ง โดยครั้ง

ส�าคัญที่จดจารึกแนบแน่นในดวงใจชาวธรรมศาสตร์ก็คือ เมื่อครั้งเสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงดนตรีและโปรดเกล้าฯ  

ให้นักศึกษาได้เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด ทรงปลูกต้นยูงทองที่บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยและได้พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง

ให้เป็นเพลงประจ�ามหาวิทยาลัย สองสิ่งส�าคัญที่เป็นดังมิ่งขวัญของชาวโดมอีกด้วย 

เมื่อครั้งวาระครบรอบ ๕๐ ปี และ ๖๐ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. เพื่อประดิษฐาน ณ ฐานพระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย 

และยังได้มพีระมหากรณุาธคิณุเสดจ็ฯ มาทรงเททองพระพทุธรปูประจ�ามหาวทิยาลยั รวมทัง้ได้เสดจ็ฯ มาทรงประกอบพธิพีทุธาภเิษกพระกริง่ 

ภ.ป.ร.ธรรมศาสตร์ ๖๐ ปี และเหรียญพระพุทธสิหิงค์ ภ.ป.ร. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขยายสู่ศูนย์รังสิต พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโดมบริหาร ณ ศูนย์รังสิต และ

ในเวลาต่อมา ได้เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และทรงปลูกต้นยูงทอง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารโดมบริหาร พร้อมทั้งทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อีกด้วย น�ามาซึ่งความปลาบปลื้มอย่างยิ่งแก่ชาวธรรมศาสตร์ทุกคน

บัดนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย น�ามาซึ่งความวิปโยคโทมนัสอาดูรอย่างใหญ่หลวงของ 

ชนชาวไทย รวมทั้งชาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคน 

ปวงข้าพระพุทธเจ้า จักน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ชั่วนิจนิรันดร์ และจักด�าเนินตามรอยพระบาท สืบสานพระราช

ปณิธานเพื่อการท�าประโยชน์สืบต่อไป ท้ังในด้านการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการท�าประโยชน ์

เพื่อสังคมไทยโดยรวม 

           ข้�พระพุทธเจ้� 
          กองบรรณ�ธิก�รจุลส�รธรรมศ�สตร์



ส�รบัญ

ด้วยคว�มรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณห�ที่สุดมิได ้ ๔

พระร�ชประวัติโดยสังเขป ๘

พระมห�กรุณ�ธิคุณอเนกอนันต์ ๑๘

ในด้�นวิช�ก�รและก�รศึกษ�ต่อมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร

ยูงทอง...พระร�ชท�น

 อบอุ่นใจไปทุกก�ล เพลงพระร�ชท�น “ยูงทอง” ๒๔

 ทรงปลูก “ยูงทอง” ไว้เคียงโดม ๒๕

วันทรงดนตรี ๒๘

ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบ�ทช�วธรรมศ�สตร์ร่มเย็นด้วยพระบ�รมี ๓๒

บัณฑิตอ�ส�สมัคร สนองพระร�ชปณิธ�นเพื่อก�รพัฒน�ชนบท ๓๖

กิจกรรมถว�ยคว�มอ�ลัยและรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณ ๓๘



พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช พระภทัรมห�ร�ช�ผู้ทรงเป็นพลงัแห่งแผ่นดนิ  

ทรงอุทิศทุ่มเทปฏิบัติพระร�ชภ�รกิจอันบริบูรณ์พร้อมต�มแนวท�งแห่งทศพิธร�ชธรรมทรง 

นำ�พ�ประเทศไทยให้เจรญิก้�วหน้� ทรงเอ�พระร�ชหฤทยัใสบำ�บดัทกุข์บำ�รงุสุขของร�ษฎรพสกนกิรใต้

ร่มพระบรมโพธสิมภ�รล้วนอยู่เย็นเป็นสขุด้วยพระบ�รม ีโครงก�รในพระร�ชดำ�รกิว่� ๔,๐๐๐ โครงก�ร 

แสดงคว�มเป็นพระมห�กษัตริย์นักพัฒน�ผู้มีพระปรีช�ญ�ณลึกซึ้งมีพระวิสัยทัศน์กว้�งไกล  

ทรงเล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�คน ให้ดำ�รงตนด้วยคว�มพ�กเพียร คว�มพอเพียง 

รู้รักส�มัคคี เสียสละรู้จักใช้สติปัญญ�แก้ไขปัญห� จึงทรงมุ่งมั่นสงเสริมก�รศึกษ�ทุกระดับชั้น

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช มีพระมห�กรุณ�ธิคุณเป็นล้นพ้นแก่

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ทรงปลูกต้นห�งนกยูง และพระร�ชท�นให้เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำ�

มห�วิทย�ลัย ทั้งได้พระร�ชท�นเพลงพระร�ชนิพนธ์ยูงทอง และเสด็จทรงดนตรีด้วย พระองค์

ทรงพระเมตต�เสด็จพระร�ชดำ�เนินม�ทรงเยี่ยมมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์เป็นก�รสวนพระองค์

ถึง ๑๒ ครั้ง ทรงสนับสนุนภ�รกิจเพื่อก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์เป็นอเนกประก�ร

และเสด็จพระร�ชดำ�เนินม�ทรงปฏิบัติพระร�ชกรณียกิจในมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์อย่�ง 

ต่อเนือ่ง อ�ท ิเสดจ็พระร�ชดำ�เนนิม�ทอดพระเนตรโขนธรรมศ�สตร์ โดยเฉพ�ะก�รเสดจ็พระร�ชท�น

ปริญญ�บัตรให้แก่บัณฑิตผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�เป็นเวล� ๔๘ ปี พระองค์ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�

โปรดกระหม่อมพระร�ชท�นทุนภูมิพลแก่นักศึกษ�และพระร�ชท�นทุนอ�นันทมหิดลแก่บัณฑิต

ธรรมศ�สตร์ และทรงรับก�รทูลเกล้�ทูลกระหม่อม ถว�ยปริญญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำ�นวน 

๑๕ ส�ข� นอกจ�กนี้ ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมพระร�ชท�นเงินทุนเริ่มแรกสำ�หรับ

สร้�งหอสมุดมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ พระองค์ยังได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินม�ทรงว�งศิล�ฤกษ์

และทรงเป็นประธ�นเปิดอ�ค�รเพื่อก�รศึกษ�หล�ยอ�ค�ร อ�ทิ อ�ค�รโดมบริห�ร มห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์ ศูนย์รังสิต ตลอดจนมีพระมห�กรุณ�ธิคุณโปรดเกล้�โปรดกระหม่อมพระร�ชท�น 

พระน�ม�ภิไธยย่อ ภ.ป.ร. เพื่อประดิษฐ�น ณ ฐ�นพระพุทธรูป และเสด็จทรงเททองหล่อพระพุทธ

ธรรมทิฐิศ�สด� รวมทั้งทรงประกอบพิธีพุทธ�ภิเษกพระธรรมศ�สตร์ ๖๐ ปี เป็นต้น 

ด้วยคว�มรำ�ลึก
ในพระมห�กรุณ�ธิคุณห�ที่สุดมิได้
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บัดนี้ พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสูสวรรค�ลัยปวงข้�พระพุทธเจ้� 

มอิ�จพรรณน�คว�มอ�ดรูอ�ลยัได้หมดส้ิน ข้�พระพทุธเจ้� “ช�วธรรมศ�สตร์ขอเป็นข้�รองพระบ�ท

ทกุช�ตไิป” และจกัดำ�เนนิต�มรอยพระบ�ทน้อมนำ�พระบรมร�โชว�ทพระร�ชดำ�รสัสถติไว้เหนอืเกล้�

เหนือกระหม่อม เป็นแนวท�งครองชีวิต และก�รทำ�หน้�ที่เพื่อสร้�งคุณง�มคว�มดีและประโยชน์สุข

แก่สวนรวมดังพระบรมร�โชว�ทท่ีพระร�ชท�นไว้ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรของมห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์ วันที่ ๒๙ ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๒๓ คว�มว่�

...มห�วิทย�ลัยจึงเปรียบได้เสมือนโลกที่ย่อสวนลงให้บุคคลทั่วไปที่มีคว�มส�ม�รถท�งสมอง  

เข้�ม�ท่องเท่ียวศึกษ�ได้โดยสะดวก แล้วนำ�คว�มรู้คว�มชำ�น�ญไปสร้�งสรรค์จรรโลงบ้�นเมือง 

ตลอดจนคว�มดีง�มทั้งปวงให้วัฒน�ถ�วรสืบเนื่องไป

...จะทำ�สิ่งใดก�รใด ควรจะได้คำ�นึงถึงประโยชน์สวนใหญ่ที่ยั่งยืนเป็นสำ�คัญ และยึดถือ 

คว�มปรองดองเป็นปึกแผ่นของบ้�นเมืองของมนุษยช�ติเป็นหลัก ใช้สติ คือ คว�มระลึกรู้ ควบคุม

ประคองคว�มคิดอ่�นให้เที่ยงตรงยุติธรรม ใช้ปัญญ� คว�มฉล�ดรอบคอบในเหตุและผลเป็น

เครื่องวินิจฉัยตัดสินในทุกเรื่องทุกกรณี ไม่ให้มีอคติเข้�ครอบงำ� เชื่อว่�จะส�ม�รถพ�ตัวให้บรรล ุ

คว�มสำ�เร็จและคว�มเจริญมั่นคงในชีวิตดังมุ่งหวังได้เป็นแน่นอน

ปวงข้�พระพุทธเจ้� น้อมสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณอันห�ที่สุดมิได้

ตร�บนิจนิรันดร์

ข้�พระพุทธเจ้� ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

คณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัย 

คณ�จ�รย์ บุคล�กร ศิษย์เก่� และนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
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   ร�วส�ยฟ้�ฟ�ดลงตรงทรวงร�ษฎร์  ไทยทั้งช�ติเทวษถวิลสิ้นมิ่งขวัญ

พระภูมิพลมห�ชนกปกชีวัน    ทรงครองธรรมนำ�สุขสันต์นิรันตร�ย

ธ เสด็จสูสรวงสวรรย�     ปวงประช�นำ้�ต�รินไม่สิ้นส�ย

รำ�ลึกพระก�รุณย์อุ่นใจก�ย    ไม่เคลื่อนคล�ยจงรักภักดีนิรันดร์

กร�บถว�ยบังคมด้วยคว�มรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณห�ที่สุดมิได้

ข้�พระพุทธเจ้� รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุป�ณี พัดทอง ผู้ประพันธ์



พระร�ชประวัติโดยสังเขป
พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช
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ทรงพระร�ชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนาม

เดิมว่า “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็น 

พระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลา-

นครนิทร์ (ต่อมาได้รบัการเฉลมิพระนามาภไิธยเป็น สมเดจ็พระมหติลา- 

ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาลย์  

(ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระศรีนครินทรา- 

บรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ 

โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น (MOUNT AUBURN) รฐัแมสซาชเูซตส์ 

(MASSACHUSETTS) ประเทศสหรฐัอเมรกิา เมือ่พระชนมายไุด้ ๕ พรรษา  

ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร  

ต่อจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในช้ัน

ประถมศึกษา ที่โรงเรียนเมียร์มองต์ (MERRIMENT) เมืองโลซานน์  

(LASAGNA) ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้ทรงเข้าศึกษาต่อท่ี CEDE 

NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึง่เป็นโรงเรยีนเอกชน

ที่รับนักเรียนนานาชาติและทรงได้รับประกาศนียบัตร บาเชอลิเย  

เอ แลทร์ จากการศึกษา ดงักล่าว ทรงรอบรูห้ลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ 

ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ละติน ในระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษา 

ใน แผนกวทิยาศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเมอืงโลซานน์  

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วย 

พระบรมเชษฐาธริาช พระบรมราชชนน ีและสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ

พระร�ชประวัติโดยสังเขป
พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช
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ครองร�ชย์
ขณะที่พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพล-

อดุลยเดช พระชนมพรรษา ๑๘ พรรษา  

รฐับาลได้กราบบงัคมทลูอญัเชิญขึน้ครองราชย์ 

เป็นพระมหากษัตริย ์ รัชกาลที่ ๙ แห่ง

พระบรมราชจกัรวีงศ์ เมือ่วนัที ่๙ มถินุายนนัน้ 

ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ

รัฐบาลได้แต่งตั้งผู ้ส�าเร็จราชการ บริหาร

ราชการแผ่นดินแทนพระองค์ เน่ืองจากยัง

ทรงพระเยาว์ และต้องทรงศึกษา ต่อ ณ  

ต ่างประเทศ เมื่อ วันที่  ๑๙ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้เสด็จพระราชด�าเนินกลับไป

ทรงศึกษาต่อ ณ กรุงโลซานน์ แม้พระองค์

จะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แต่เพื่อ

ประโยชน์ ในการปกครองประเทศได้ทรง

เปลี่ยนมาศึกษาวิชาการปกครองแทน เช่น 

วิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ 

ทรงศกึษา และฝึกฝนการดนตรด้ีวยพระองค์

เองด้วย

ใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ระหว่างทรงศกึษาอยู ่ณ ประเทศสวติเซอร์แลนด์นัน้ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ได้ทรงขับรถยนต์

ไปทรงร่วมงานที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้ทรงพบกับหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาของหม่อมเจ้านักขัตมงคล กิติยากร  

เอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงปารีส ในปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ 

อย่างรุนแรงทรงบาดเจ็บที่พระพักตร์ พระเนตรขวา และพระเศียร เมื่อทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมอร์เซส์ โปรดฯ ให้หม่อมราชวงศ ์

สิริกิติ์มาเฝ้าฯ ถวายการดูแลอย่างใกล้ชิด ต่อมาได้ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยได้พระราชทาน 

พระธ�ามรงค์วงที่สมเด็จพระบรมราชชนกหมั้นสมเด็จพระราชชนนี 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงได้รับการอภิบาลอย่างดียิ่ง จากสมเด็จพระราชชนนี จึงมีพระปรีชาสามารถ 

ปราดเปรื่องและมีพระจริยวัตรเปี่ยมด้วยคุณธรรมทุกประการซึ่งน้อมน�าให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงด�ารงสิริราชสมบัติ เพียบพร้อม

ด้วยทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรม และราชสังคหวัตถุ ทรงเจริญด้วยพระเกียรติคุณบุญญาธิการเจิดจ�ารัส ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน เป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ ทุกทิศานุทิศในเวลาต่อมาตราบจนปัจจุบัน
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พระร�ชพิธีร�ช�ภิเษกสมรส
เมือ่วนัที ่๒๗ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดลุยเดช เสดจ็พระราชด�าเนนิกลบัประเทศไทย โปรดเกล้าฯ ให้ตัง้การพระราช- 

พิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  

ระหว่างวนัที ่๒๘-๓๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ และเมือ่วนัที ่๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓  

ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส กับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ที่วัง

สระปทุม โดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้า 

พระราชทานหล่ังน�า้พระมหาสังข์ ทรงจดทะเบยีนสมรสตามกฎหมายเช่นเดยีว 

กับประชาชน และได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จ 

พระราชินีสิริกิติ์ หลังจากนั้น ได้เสด็จไปประทับพักผ่อน ณ พระราชวัง 

ไกลกังวล หัวหิน และที่นี่เป็นแหล่งเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

โครงการแรกคือ พระราชทาน “ถนนสายห้วยมงคล” ให้แก่ “ลุงรวย” 

และชาวบ้านที่มาช่วยกันเข็นรถพระที่นั่งขึ้นจากหล่มดิน ทั้งนี้เพราะแม้  

“ห้วยมงคล” จะอยู่ห่างอ�าเภอหัวหิน เพียง ๒๐ กิโลเมตร แต่ไม่มีถนนหนทาง

ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการด�ารงชีวิตมาก ถนนสายห้วยมงคลนี้  

จึงเป็นถนนสายส�าคัญ ที่น�าไปสู่โครงการใน พระราชด�าริ เพื่อบ�าบัดทุกข์ 

บ�ารุงสุขแก่พสกนิกรอีกจ�านวนมาก
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 พระบรมร�ช�ภิเษก
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราช

ประเพณ ีณ พระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ ในพระมหาราชวงั 

เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า 

“พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  

มหติลาธเิบศร รามาธบิด ีจักรนีฤบดนิทร สยามนิทรา- 

ธิราช บรมนาถบพิตร” และได้พระราชทานพระปฐม 

บรมราชโองการเป็นสัจวาจาว่า “เราจะครองแผ่นดิน 

โดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม” 

ในการนี้ได ้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา

เฉลมิพระเกยีรตยิศ สมเดจ็พระราชนิสีริกิติิ ์ พระอคัร 

มเหส ีเป็นสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนิ ีวนัที่  

๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชนิ ีไปยงัสวติเซอร์แลนด์อกีครัง้ 

เพื่อทรงรักษาพระสุขภาพและเสด็จพระราชด�าเนิน 

นิวัติพระนคร เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ 

ประทบั ณ พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน และพระทีน่ัง่

อัมพรสถาน

ทั้งสองพระองค์มีพระร�ชธิด� และพระร�ชโอรส ๔ พระองค์ดังนี้

๑. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร�ชกัญญ� สิริวัฒน�พรรณวดี 

๒. สมเด็จพระเจ้�ลูกย�เธอ เจ้�ฟ้�วชิร�ลงกรณ์ฯ ต่อม� ทรงได้รับสถ�ปน�เป็น  

 สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชเจ้�ฟ้�มห�วชิร�ลงกรณฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร

๓. สมเด็จพระเจ้�ลูกย�เธอเจ้�ฟ้�สิรินธรเทพรัตนสุด� กิติวัฒน�ดุลนโสภ�คย์  

 ภ�ยหลังทรงได้รับสถ�ปน�เป็น สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� เจ้�ฟ้�มห�จักร ี

 สิรินธร รัฐสีม�คุณ�กรปิยช�ติ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

๔. สมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครร�ชกุม�รี 
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ทรงผนวช
เมือ่วนัที ่๒๒ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ได้ทรงผนวช  

ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจ�าพรรษา ณ พระต�าหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงปฏิบัติ 

พระศาสนกิจ เป็นเวลา ๑๕ วัน ซึ่งทรงได้รับสมญานามจากพระราชอุปัชฌาจารย์ ว่า “ภูมิพโล”  

ในระหว่างที่ทรงด�ารงสมณเพศ ทรงรับประเคนผ้าไตรจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ และทรงรับไทยธรรมจากสมเด็จพระบรมราชชนนี ตามล�าดับ 

ระหว่างที่ทรงด�ารงสมณเพศพระภิกษุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง

ปฏิบัติพระราชกิจเช่นเดียวกับพระภิกษุ ทั้งหลายอย่างเคร่งครัด เช่น เสด็จลงพระอุโบสถทรงท�าวัตร

เช้า–เย็น ตลอดจนทรงสดับพระธรรมและพระวินัยนอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติ 

พระราชกรณยีกจิพเิศษอืน่ๆ เช่น เสดจ็ฯ ไปยงัวดัพระศรรีตันศาสดาราม ทรงร่วมสังฆกรรมในพธิผีนวช

และอุปสมบทนาคหลวงในพระบรมราชินูปถัมภ์ เสด็จฯ ไปทรงรับบิณฑบาต จากพระบรมวงศานุวงศ์ 

และข้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในโอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งยังเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ได้เข้าเฝ้าทูลละออง

ธุลีพระบาทด้วย

13



พระร�ชกรณียกิจ
ตั้งแต่พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ ทั้ง 

ในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และ เอเชีย และได้เสด็จพระราชด�าเนินไป

ทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทุกภาค ทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎร  

ในชนบททีด่�ารงชวีติด้วยความยากจน ล�าเคญ็และด้อยโอกาส ได้ทรงพระวริยิะ

อุตสาหะหาทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า ทุกหน 

ทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยท่ีรอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัดทุกข์ยาก 

น�าความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู ่ของราษฎรให้ดีขึ้นด้วย 

พระบญุญาธกิารและพระปรชีาสามารถปราดเปรือ่ง พร้อมด้วยสายพระเนตร

อันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อความ

เจรญิพัฒนาของประเทศชาตติลอดระยะเวลาโดยมไิด้ทรงค�านงึถงึประโยชน์สขุ 

ส่วนพระองค์เลย 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได ้

พระราชทานโครงการนานปัการ ทัง้การแพทย์สาธารณสุข การเกษตร 

การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระศาสนา 

การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจ 

เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ทั้งยังทรงขจัดปัญหา 

ทกุข์ยากของประชาชนในชมุชนเมอืง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจร 

อุทกภัย และปัญหาน�้าเน่าเสียในปัจจุบัน ได้ทรงริเริ่มโครงการ 

การช่วยสงเคราะห์ และอนุรักษ์ช้างไทยอีกด้วย พระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชทรงตรากตร�าพระวรกายทรงงาน 

อย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย แม้ในยามทรงพระประชวร ก็มิได้ทรง 

หยุดยั้งพระราชด�าริเพื่อขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร กลาง

แดดแผดกล้าพระเสโทหล่ังชุ่มพระพักตร์และพระวรกายหยาดตก

ต้องผืนปฐพี ประดุจน�้าทิพย์มนต์ชโลมแผ่นดินแล้งร้างให้กลับคืน 

ความอดุมสมบรูณ์นบัแต่เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัติราบจนปัจจบุนั 

แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  

เป็นต้นมา กไ็ด้พระราชทานแนวทางด�ารงชพีแบบ “เศรษฐกจิพอเพยีง” 

และ “ทฤษฎีใหม่” ให้ราษฎรได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุประกอบอาชพีอยูก่นิตามอตัภาพซึง่ราษฎรได้ยดึถอื

ปฏิบัติเป็นผลดีอยู่ในปัจจุบัน
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พระอัจฉริยภ�พ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานความรักอันยิ่งใหญ่แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชภารกิจอันหนัก 

เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ได้ปรากฏเป็นท่ีประจักษ์เทิดทูนพระเกียรติคุณทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวโลก จึงทรงได้รับการสดุดี

และการทลูเกล้าฯ ถวายปรญิญากติตมิศกัดิเ์ป็นจ�านวนมากทกุสาขาวชิาการ ทัง้ยงัมพีระอจัฉรยิภาพด้านดนตรอีย่างสงูส่ง ทรงพระราชนพินธ์

เพลงอนัไพเราะนบัแต่พระเยาว์จนถงึปัจจบุนัรวม ๔๗ เพลง ซึง่นกัดนตรทีัง้ไทย และต่างประเทศน�าไปบรรเลงอย่างแพร่หลาย เป็นทีป่ระจกัษ์

ในพระอัจฉริยภาพจนสถาบันดนตรีในออสเตรเลียได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ แด่พระองค์ ทรงได้รับยกย่องเป็น “อัครศิลปิน” 

ของชาติ พระปรีชาสามารถด้านดนตรีแล้วยังทรงสร้างสรรค์งานจิตรกรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ 

เช่น ทรงพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง ติโต นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และพระราชนิพนธ์เรื่องชาดกพระมหาชนก พระราชทานคติธรรม 

ในการด�ารงชวีติด้วยความวริยิอตุสาหะอดทนจนพบความส�าเรจ็แก่พสกนกิรทัง้ปวง นอกจากนัน้ยงัทรงเป็นนกักฬีาชนะเลิศรางวลัเหรยีญทอง 

ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์อีกด้วย ปวงชนชาวไทยต่างมีความจงรักภักดีเป็นที่ยิ่ง ดังปรากฏในวาระส�าคัญ เช่น ศุภวาระเถลิงถวัลยราชสมบัต ิ

ครบ ๒๕ ปี พระราชพิธรีชัดาภเิษก ๙ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๑๔ พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ พระราชพธิ ี

รชัมงัคลาภเิษกทรงด�ารงค์สริริาชสมบตัยิาวนานกว่าพระมหากษตัรย์ิทกุพระองค์ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ มหามงคลสมยัฉลองสริริาชสมบตัิ 

ครบ ๕๐ ปี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐบาลและ

ประชาชนชาวไทยได้พร้อมใจกนั จดังานเฉลมิพระเกยีรตแิละถวายพระพรชยัมงคลด้วยความกตญัญกูตเวท ีส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุล้นเกล้า 

ล้นกระหม่อมอย่างสมพระเกียรติทุกวาระ 

ขอบคุณข้อมูลจาก : 

http://www.wrp.or.th 

ขอบคุณภาพจาก : 
http://www. เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/ 

http://www.photoontour.com 
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พระมห�กรุณ�ธิคุณอเนกอนันต์
ในด้�นวิช�ก�รและก�รศึกษ�ต่อมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ส�าหรับพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้แก่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์นั้น มีมากมายสุดพ้นพรรณนา แต่เท่าที่จะยกมาเป็นการเทิดทูนไว้ตามล�าดับต่อไปนี้ นับเป็นเพียงสังเขปเท่านั้น 
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พระร�ชท�นปริญญ�บัตร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จฯ มา

พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๔๙๓ ในครั้งนั้นมีจ�านวนบัณฑิตที่มีชื่อเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรจ�านวน ๒๐๓ คน ธรรมศาสตร์บัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยผู้ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งแรกนั้น คือ 

อดีตเอกอัครราชทูตสุโข สุวรรณศิริ ท่านได้ให้การเอาไว้ว่า “บัณฑิต 

รุ่นผมเรียนจบปี ๒๔๙๒ แต่ได้รับปริญญาบัตรวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 

๒๔๙๓ โดยทางมหาวทิยาลยัได้สร้างอฒัจนัทร์ขึน้มากลางแจ้งหน้าโดม ...  

เวลาเข้าไปรบัพระราชทานปรญิญาบตัรกต้็องเดนิเข้าไปทลีะคนไม่ใช่เดนิ

ต่อกันเป็นแถวอย่างทุกวันนี้......”

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ มา

พระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกนั้น ทางสภามหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯ ถวาย

ปรญิญารฐัศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์และจากนัน้มากไ็ด้เสดจ็พระราชด�าเนนิมา

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา

หลายสิบปี ในการเสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละครั้ง ทรง

พระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาท ซึ่งบัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้น้อมน�ามา

เป็นหลักคิดในการปฏิบัติที่ส�าคัญ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ได้เสดจ็ฯ ในพธิพีระราชทาน

ปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๑ นับเป็น

ระยะเวลาถึง ๔๘ ปี ที่ได้เสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เอง

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จฯ ม�พระร�ชท�นปริญญ�บัตร

แก่บัณฑิตของมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์เป็นครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๔๙๓

เสด็จฯ ม�พระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๓๙

19



ส่วนหนึ่งของพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ข้�พเจ้�ใคร่ขอให้ท่�นทั้งหล�ยจงมั่นอยู่ในคว�มซื่อสัตย์สุจริตถือเอ�ประโยชน ์

ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพร�ะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐ�นอันสำ�คัญที่จะยังคว�มเจริญ และ

คว�มเป็นปึกแผ่นแก่สังคม เป็นบ่อเกิดแห่งคว�มส�มัคคีกลมเกลียว คว�มซื่อสัตย์สุจริต

ที่ว่�นี้หม�ยถึง คว�มสุจริตซื่อตรงต่อหน้�ที่ก�รง�น ต่อตนเอง และต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

มีเจตน�บริสุทธิ์ไม่เอ�รัดเอ�เปรียบ สำ�หรับท่�นที่ใช้วิช�กฎหม�ย ย่อมกินคว�มถึง 

ก�รรักษ�คว�มเป็นธรรม ไม่บิดเบือนคว�มหม�ยของตัวบทกฎหม�ยเพื่อประโยชน์ของ

ตนเองด้วย คว�มซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นเสมือนหนึ่งเกร�ะคุ้มภัยแก่ท่�นตลอดไป  

ดังบทพระร�ชนิพนธ์ในพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวที่ว่�

สุจริตคือเกร�ะบัง ส�ตรพ้อง”

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
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ทั้ง น้ี เ ม่ือครั้งป ี พ.ศ. ๒๕๑๐ พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ 

พระราชทานปรญิญารฐัศาสตรดษุฎีบณัฑิตกติตมิศกัดิ์ 

แก่ ฯพณฯ ฟรานซ์ โยนาส ประธานาธิบดีแห่ง

สาธารณรัฐออสเตรีย เม่ือวันที่ ๑๘ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และทรงพระราชทาน

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่

ประธานาธิบดีมาร์กอส แห่งฟิลิปปินส์ เมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๑๑ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

เสด็จฯ พระร�ชท�นปริญญ�รัฐศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
แก่ ฯพณฯ ฟร�นซ์ โยน�ส ประธ�น�ธิบดีแห่งส�ธ�รณรัฐออสเตรีย เมื่อวันที่ ๑๘ มกร�คม พ.ศ.๒๕๑๐

เสด็จฯ พระร�ชท�นปริญญ�นิติศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ประธ�น�ธิบดีม�ร์กอส 
แห่งฟิลิปปินส์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑
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อกีหนึง่ในพระมหากรณุาธคิณุในการสนบัสนนุทางด้านการศึกษา

ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทีพ่ระราชทาน

แก่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์คอื การพระราชทานทนุการศกึษา ๒ ทนุ

คือ ทุนภูมิพล ซึ่งเริ่มพระราชทานครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุน “ภูมิพล” ไว้เป็นจ�านวนเงิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเก็บดอกผลจากทุนนี้ ส�าหรับท�านุบ�ารุงการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีพระราชประสงค์ให้พระราชทาน 

แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เรียนดีเยี่ยมและเป็นผู้ที่

สอบไล่ปีสุดท้ายเพื่อรับปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ซึ่งต่อมาได้ขยาย

ไปยังคณะอื่นๆ ตลอดจนมอบทุนให้แก่ผู้ท่ีสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้คะแนนเยี่ยมเป็นอันดับ ๑, ๒ และ 

๓ ในแต่ละคณะอีกด้วย 

พระร�ชท�นทุนภูมิพลและทุนอ�นันทมหิดล

ส่วน ทนุอานนัทมหดิล ครัน้เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ทรงมพีระกรณุาธคิณุ

สืบต่อมา โดยพระราชทานทนุอานนัทมหดิล แผนกธรรมศาสตร์ แก่บณัฑติ

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถสูงและได้รับการ 

คัดเลือกไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ เพื่อจะได้กลับมาเป็นก�าลัง

ส�าคัญในการพฒันาประเทศ และก่อนทีจ่ะออกไปศึกษาในต่างประเทศนัน้  

คณะกรรมการประจ�าแผนกธรรมศาสตร์จะน�าผู้ที่ได้รับพระราชทานทุน

เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดช เพือ่รบัพระราชทานพระบรมราโชวาท และเมือ่ส�าเรจ็การศกึษา

มาแล้ว ในโอกาสแรกที่ผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนกลับมาถึงประเทศไทย  

จะน�าเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานต่อพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกคน

นอกจากทุนที่พระราชทานให้แก่นักศึกษาแล้วน้ัน พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานเงินทุนหอสมุด เป็นทุนเริ่มแรกส�าหรับสร้างหอสมุด เป็น

เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท จากพระราชทรัพย์เริ่มแรกของพระองค์จ�านวนนี้  

เป็นอานิสงส์สืบเนื่องให้ท่านผู้มีจิตกุศลวิทยาทานบริจาคเงิน โดยเสด็จ 

พระราชกุศลสมทบอีกเป็นจ�านวนมาก หอสมุดของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสปฏิบัติการเจริญก้าวหน้าอ�านวยประโยชน์ 

อันยิ่งใหญ่ให้แก่การศึกษาเป็นล�าดับมา ตราบเท่าทุกวันนี้ 
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ทูลเกล้�ฯ ถว�ยปริญญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พระราชกรณียกิจท้ังปวงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สะท้อนพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งยวด 

ในหลากหลายศาสตร์ที่จ�าเป็นต่อการบริหารประเทศ ทั้งด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

รวมทัง้ด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ สภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จงึมมีตทิลูเกล้าฯ ถวายปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์แด่ พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งสิ้น ๑๔ ปริญญา ครอบคลุมทั้ง ๓ กลุ่มสาขาวิชาดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ให้ปรากฏสืบไป ดังนี้

๑. รัฐศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีก�รศึกษ� ๒๔๙๒  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภ�คม ๒๔๙๓

๒. เศรษฐศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีก�รศึกษ� ๒๕๒๔  เมื่อวันที่ ๕ สิงห�คม ๒๕๒๕

๓. ว�รส�รศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีก�รศึกษ� ๒๕๓๐  เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎ�คม ๒๕๓๑

๔. วทิย�ศ�สตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(ส�ข�วทิย�ศ�สตร์สิง่แวดล้อม) ปีก�รศกึษ� ๒๕๓๐ เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎ�คม ๒๕๓๑

๕. สังคมวิทย�และม�นุษยวิทย�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีก�รศึกษ� ๒๕๓๕  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎ�คม ๒๕๓๖

๖. วิทย�ศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส�ข�เทคโนโลยีชนบท) ปีก�รศึกษ� ๒๕๓๖  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎ�คม ๒๕๓๗

๗. สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีก�รศึกษ� ๒๕๓๗  เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎ�คม ๒๕๓๙

๘. วทิย�ศ�สตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(ส�ข�เทคโนโลยีส�รสนเทศ) ปีก�รศกึษ� ๒๕๓๘ เมื่อวันท่ี ๓๑ กรกฎ�คม ๒๕๓๙

๙. บริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส�ข�วิช�ก�รจัดก�ร) ปีก�รศึกษ� ๒๕๓๙  เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎ�คม ๒๕๔๐

๑๐. วิทย�ศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส�ข�เทคโนโลยีก�รเกษตร) ปีก�รศึกษ� ๒๕๔๐  เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎ�คม ๒๕๔๑

๑๑. นิติศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีก�รศึกษ� ๒๕๔๑  เมื่อวันที่ ๒๘ ตุล�คม ๒๕๔๒

๑๒. พัฒน�ชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีก�รศึกษ� ๒๕๔๒  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๔๓

๑๓. ทันตแพทยศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีก�รศึกษ� ๒๕๔๓  เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎ�คม ๒๕๔๔

๑๔. วศิวกรรมศ�สตรดษุฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ ์(ส�ข�วชิ�วศิวกรรมโยธ�) ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๒  เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงห�คม ๒๕๕๓

อ้างอิงข้อมูลจาก
หนังสือ ๘๔ พรรษา ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น

เว็บไซต์ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(http://cwweb2.tu.ac.th)23



อบอุ่นใจไปทุกก�ล เพลงพระร�ชท�น “ยูงทอง”

ยูงทอง...พระร�ชท�น

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ทรงมพีระมหากรณุาธคิณุโปรดเกล้าฯ

ให้บรรดาคณาจารย์และนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์เป็นครัง้แรก เมือ่วนัที ่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕  

ณ เวทลีลีาศ สวนอมัพร ในครัง้นัน้พระองค์ทรงรบัสัง่ว่า “ขอบใจทกุคนมาก ทน้ีีจะพดูถงึเรือ่งเพลง นักศกึษาอยากจะได้เพลงของมหาวิทยาลยั 

กย็นิดจีะเขยีนให้” เป็นพระราชด�ารสัทีเ่กีย่วกบัเพลงประจ�ามหาวทิยาลยัครัง้แรก 

ต่อมาเมือ่วนัที ่ ๙ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชรบัส่ังว่า “เน้ือร้องยงัไม่เสรจ็...ยงัไม่มนีะ  

ตอนนี้ฟังดนตรีไปก่อน” เม่ือเสด็จฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการส่วนพระองค์ครั้งแรก และในวันนั้นพระองค์ทรงบรรเลงเพลงนี้  

รวม ๑๐ คร้ัง ตามค�ากราบบงัคมทลูขอ

ครัน้เมือ่วนัที ่๑๕ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึง่เป็นปีทีส่ามทีโ่ปรดเกล้าฯ ให้นกัศกึษาเข้าเฝ้า เพลง “ยงูทอง” กก้็องกงัวานขึน้อย่างสมบรูณ์

แบบ คอื มทีัง้เนือ้ร้องและท�านอง โดยเป็นเพลงพระราชนพินธ์ ล�าดบัที ่๓๖ มนีายจ�านงราชกจิ (จรลั บณุยรตัพนัธุ)์ เป็นผูป้ระพนัธ์เนือ้ร้อง และ

ยกร่างโดย หม่อมราชวงศ์เสนย์ี ปราโมช และได้น�าขึน้ทลูเกล้าฯ ถวายเพือ่ทรงตรวจแก้ไขตามพระราชอธัยาศยั ซึง่เนือ้ร้องของเพลงยงูทองมี 

ความหมายตรงตามความประสงค์ของนกัศกึษาทีไ่ด้แสดงความคดิเหน็ออกมาในระหว่างนัน้ นกัศกึษาต่างร้องคลอตามด้วยความภมูใิจและตืน้ตนัใจ

ที่ม� : หอจดหม�ยเหตุ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
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ทรงปลูก “ยูงทอง” ไว้เคียงโดม
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช และสมเดจ็พระนางเจ้า- 

สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิมายงัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานและทรงปลูก “ต้นหางนกยูง” 

แก่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ไว้ ณ หน้าหอประชมุใหญ่ จ�านวน ๕ ต้น เมือ่วนัที่  

๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ ซ่ึงในกรณีน้ี ปวงนักศึกษาได้น้อมเกล้าฯ รับ 

พระเมตตาธคิณุถอืเอา “ต้นหางนกยงู” หรอื “ยงูทอง” เป็นสญัลักษณ์สวสัดิ์

มงคลล้นเกล้าฯ โดยทีน่อกจากต้นหางนกยงูจะมสีเีหลอืง แดง ซึง่เป็นสีประจ�า

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ยังเป็นนิมิตหมายให้ชาวธรรมศาสตร์ 

ทัง้ปวงมคีวามร่วมรกัสามคัคเีป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั และมคีวามพร้อมเพรยีง

กันปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 

ส�าหรบับรรยากาศในวนันัน้ ล้นเกล้าฯ ทัง้สองพระองค์เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ถึงมหาวิทยาลัย เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. ระหว่างที่เสด็จพระราชด�าเนิน 

ปลูกต้นหางนกยูงนั้น มีนักศึกษาเรียงรายรับเสด็จแน่นขนัดเมื่อทรงปลูก

ต้นหางนกยูงเสร็จแล้วเสด็จฯ หอประชุมใหญ่ อธิการบดีซึ่งในขณะนั้น 

ได้แก่ จอมพลถนอม กิตติขจร และยังมียศเป็นพลเอกอยู่ ได้กราบบังคมทูล 

พระกรุณาธคิณุ ต่อจากนัน้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงมพีระราชด�ารสั

กับนักศึกษาว่า “ตามที่อธิการบดีได้บอกว่า วันนี้มาเป็นการส่วนพระองค์  

ว่าเป็นกันเองก็ขอให้เจ้าหน้าท่ีไฟฟ้า ดับไฟนิดหน่อย เป็นกันเองควรได้ 

มองเห็นหน้ากัน” (นักศึกษาซึ่งมีประมาณ ๕,๐๐๐ คนหัวเราะ) 

“มาวันนี้เป็นเพราะเป็นหนี้หลายประการ ได้ใช้หนี้แล้วโดยปลูกต้น

หางนกยูงให้แต่เวลาน้ียังไม่มีดอก ไม่ทราบว่าสีอะไร แต่ถ้าบังเอิญเป็นสี

เหมอืนมหาวทิยาลยันยิมกจ็ะเป็นการด ีเพือ่จะให้มดีอกจะต้องบ�ารงุรกัษา

ให้ด ีปลกูให้แล้วหมดหน้าที ่เป็นหน้าทีข่องนกัศกึษาต้องดแูลกนัให้เหมอืน

คน ถ้าบ�ารุงให้ดีก็โตเร็ว เมื่อโตเร็วก็ท�าอะไรได้สมประสงค์ ต้นไม้นี่เมื่อโต 

ก็ควรหวงแหน ขอให้รักษาเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพราะจะ 

ปลูกขึ้นก็นาน แต่ด้วยก�าลังใจของนักศึกษาก็คงโตเร็ว

นักศึกษาเข้ามาในมหาวิทยาลัยก็เหมือนต้นไม้ มารับการบ�ารุง ไม่ใช่

บ�ารุงร่างกายเพราะโตกันแล้ว มาบ�ารุงเกี่ยวกับความรู้ สมองดีก็ได้ 

ความรูส้งูๆ ไปประกอบอาชพี ควรรูจ้กัสนบัสนนุความสามคัค ีเป็นคนไทย

ก็ให้พยายามรักษาบ้านเมืองของตน”

โดยต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูก

ต้นยงูทองอกีครัง้ ณ บรเิวณอาคารโดม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ 

เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิดอาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศนูย์รงัสติ พร้อมด้วยสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร เมือ่

วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

ทรงปลูกต้นห�งนกยูง ณ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิก�ยน พ.ศ.๒๕๒๙

ทรงปลูกต้นห�งนกยูง ณ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
ท่�พระจันทร์ เมื่อวันที่ ๙ กุมภ�พันธ์ พ.ศ.๒๕๐๖
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เสวยสวรรย�

 องค์เอกอัครศิลปิน เสด็จสู่พิม�นศิลปพิสุทธิ์

ปี่ประจงเจรียงธรรมพระสัมพุทธ เจิดกระจังสะพรั่งผุดผก�ยผก�

 ประคำ�กรองกรองร้อยสร้อยอักษร วิจิตรทิพย�ภรณ์พิทักษ�

สถิตยังฉัตรชั้นสวรรย� เสวยวิมุติ วิสุทธ� สถ�พร

 มยุร�เริงธรรม พระธรรมศ�สตร์ น้อมถว�ยอภิว�ทสัจจ�นุสรณ์

สืบส�นพระปณิธ�นนิรันดร ยุคลบ�ทบวร ภิวัฒน์ทวี

 มุ่งรับใช้มวลประช� คือภ�รกิจ พิทักษ์สิทธิ์อิสร� คือหน้�ที่

โดมดำ�รงธงธรรมสร้�งคว�มดี อุทิศพลี แด่พระองค์ ผู้ทรงธรรมฯ

กร�บถว�ยบังคมด้วยคว�มรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณห�ที่สุดมิได้

ข้�พระพุทธเจ้� เน�วรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ผู้ประพันธ์



วันทรงดนตรี 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดชเสดจ็พระราชด�าเนนิ

เยีย่มมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นการส่วนพระองค์ และโปรดเกล้าฯ

ให้นักศึกษาเข้าเฝ้าฯ เพื่อพระราชทานพระบรมราโชวาท ทรงอ�านวย

พรแก่นกัศกึษาก่อนเข้าสอบไล่ และทรงดนตรด้ีวยพระองค์เองทกุครัง้ 

โดยมีบรรดาอาจารย์ ข้าราชการ ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน 

“ภูมิพล” และ “อานันทมหิดล” และช่วยด้านสวัสดิการทหารและ

ต�ารวจซึง่ปราบปรามผูก่้อการร้ายตามจงัหวดัชายแดนทัง้นี ้ทรงโปรด

ให้นักศึกษาเข้าเฝ้าฯ ทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง (ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ สวนอัมพร และครั้งสุดท้ายเม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๑๖ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

ในครัง้แรกนัน้ มไิด้เสดจ็พระราชด�าเนนิมาทรงดนตรทีีห่อประชมุ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่โปรดเกล้าฯ ให้นักศึกษาเข้าเฝ้าท่ี 

สวนอมัพร เมือ่วนัที ่๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ในปีนัน้ พระบาทสมเดจ็ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดนตรีร่วมกับวงสโมสร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชโปรดการทรงดนตรแีทบทกุประเภท 

ไม่ว่าจะเป็นแซกโซโฟน เปียโน หรือคลาริเน็ต พระองค์ทรงได้ด ี

เท่าเทยีมกนั สมเดจ็พระบรมราชินนีาถกเ็ช่นกนั ทรงโปรดเปียโนมาก  

พระปรีชาสามารถล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ในทางดนตรีนี้ได้

ทรงพระมหากรุณาธิคุณถ่ายทอดตกไปถึงพระบรมราชโอรส และ 

พระราชธิดาด้วยดังที่ได้เห็นประจักษ์กันมาแล้ว 
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ส�าหรบัครัง้แรกทีโ่ปรดเกล้าฯ ให้นกัศกึษาเข้าเฝ้าทีส่วนอมัพรนัน้ 

นอกจากจะทรงม ีพระกระแสรบัสัง่กบันกัศกึษาโดยทัว่ถงึกนัอย่างเป็น

กันเองแล้ว ยังทรงรับที่จะพระราชนิพนธ์เพลงประจ�ามหาวิทยาลัย

พระราชทานให้อีกด้วยและหลังจากปีแรกเป็นต้นมา จึงได้เปลี่ยน

สถานที่เข้าเฝ้าฯ มาเป็นหอประชุมธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ทรงน�าเพลง 

“ยูงทอง” เพลงประจ�ามหาวิทยาลัยมาพระราชทานแก่นักศึกษา 

ตามทีไ่ด้ทรงสญัญากบันกัศกึษาไว้เมือ่ครัง้แรกทีโ่ปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้า  

โดยเป็นดนตรีบรรเลงและทรงมีกระแสรับสั่งว่า “เนื้อร้องยังไม่เสร็จ 

....ยังไม่มีนะ....ตอนนี้ฟังดนตรีไปก่อน” อีกท้ังยังทรงปลูกต้น 

“ยูงทอง” หรือต้นหางนกยูง พระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จ�านวน ๕ ต้น ซึ่งทรงปลูกด้วยพระหัตถ์

ของพระองค์เอง ท่ามกลางความชื่นชมโสมนัสโดยทั่วกันของบรรดา

นักศึกษา โดยในปีนั้น ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เลขาธิการสมัยนั้น 

รับหน้าที่เป็นโฆษกภายในหอประชุม ได้กราบบังคมทูลขอให้สมเด็จ

พระบรมราชนินีาถทรงเปียโนตามทีน่กัศกึษาขอพระราชทานซึง่กม็ไิด้

ทรงปฏเิสธ เหตนุีไ้ด้น�าความช่ืนชมมาสูน่กัศกึษาเป็นล้นพ้น เมือ่เสรจ็

จากการทรงดนตรี พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  

ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพรแก่นักศึกษาโดยทรง

เตือนว่า “ใกล้เวลาสอบไล่เข้ามาแล้ว พวกท่ียังดูหนังสือไม่พอ

เพยีง กข็อให้รบีดเูสยี ส่วนพวกทีด่มูากแล้ว กข็ออย่าได้ละเลย ให้ด ู

ให้มากยิง่ขึน้ ขณะสอบกข็ออย่าให้กลวัคร ูอย่าหวัเสยี จงใช้ความรู้ 

ความสามารถในการสอบให้เต็มที่ และขอให้ทุกคนจงพยายามให้

สอบไล่ได้โดยทั่วกัน” 

ครั้งต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ เสด็จฯเยี่ยมตึก

เลขาฯ ห้องสมดุ โรงพมิพ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และทอดพระเนตร 

อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

หลังจากนั้นจึงได้เสด็จพระราชด�าเนินเข้าหอประชุมเพื่อทรงดนตรี 

เพลง “ยูงทอง” ซึ่งได้บรรจุเนื้อร้องแล้ว ได้ก้องกังวานขึ้นอีกครั้ง

หนึ่ง นักศึกษาต่างเปล่งเสียงร้องเพลงด้วยความตื้นตัน ใจคลอไปกับ

ดนตรีที่ทรงบรรเลงร่วมกับวง อ.ส. ก่อนเสด็จพระราชด�าเนินกลับ

ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและทรงอวยพรให้นักศึกษาทุกคน

สอบไล่ได้

ครั้งที่สี่ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นการส่วนพระองค์เพื่อให้บรรดานักศึกษาได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลี 

พระบาทอย่างใกล้ชิด ดังเช่นที่เคยเสด็จฯ มาทุกปี นับตั้งแต่ปี  

พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นต้นมา ในการนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่ชั้นผู ้ใหญ่ของ

มหาวิทยาลัยและนักศึกษารับเสด็จฯ เข้าเฝ้าเป็นจ�านวนมาก
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เมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จฯ ไปถึง และเสด็จเข้าท่ีประทับแล้ว พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้กราบบังคมทูลในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า  

“ข้าพระพุทธเจ้า ในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รู ้สึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็น 

ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาทีส่ดุมไิด้ ทีใ่ต้ฝ่าละอองธลุพีระบาท พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนินมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการ 

ส่วนพระองค์ อีกวาระหนึ่งในวันนี้ เพื่อพระราชทานพระบรมราโชวาท และทรงอ�านวยพร 

แก่นักศึกษาก่อนเข้าท�าการสอบไล่ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๐๗ พร้อมทั้งพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตให้วงดนตรี อ.ส. มาบรรเลงด้วย ทั้งน้ี นับเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล 

เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม และยังความชื่นชมโสมนัสแก่บรรดานักศึกษาหาที่สุดมิได้”

หลังจากนั้น เลขาธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กราบบังคมทูล ในนามของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความว่า 

“ข้าพระพุทธเจ้า ในนามของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รู ้สึกเป็นพระ

มหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสให้นักศึกษาท้ังชายหญิงให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวาย 

ความจงรักภักดีในวันนี้อีกวาระหนึ่ง ซึ่งความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนี้  

ข้าพระพุทธเจ้าสามารถกราบบังคมทูลได้ว่าบรรดานักศึกษาทั้งหลายมีอยู่แล้วอย่างท่วมท้น

มิได้คลาย”
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กรณีที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระมหากรุณาพระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสให้นักศึกษาเข้าเฝ้าเบื้องยุคลบาทโดยใกล้ชิด

เช่นนี ้ย่อมเป็นมิง่ขวญัและศิรมิงคลแก่นกัศึกษาทัง้หลาย และจกัเป็น

ก�าลังใจอย่างประเสรฐิในอนัทีจ่ะศึกษาเล่าเรยีน เพือ่ให้เกดิประโยชน์

แก่ประชาชาต ิทัง้ยงัเป็นเครือ่งบ�ารงุใจให้ตัง้มัน่อยูใ่นความจงรกัภกัดี

ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสืบตลอดไปชั่วนิรันดร์กาล”

ในโอกาสเดียวกันนี้ อธิการบดีและเลขาธิการมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ได้น้อมเกล้าถวายเงินรายได้จากการแสดงกิจกรรมของ

ชุมนุมนาฏศิลป์ และการละคอนสโมสร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ซึ่งบรรดานักศึกษาได้ร่วมกันบริจาคเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล 

สมทบทนุ “ภมูพิล” ซึง่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ตัง้เป็นทนุส่งเสรมิการศกึษา

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลังจากนั้น พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท และ 

ทรงอ�านวยพรแก่นักศึกษา ความว่า “ที่จะมีพระราชกระแสรับสั่ง 

ต่อไปนี้ อย่าได้ถือว่าเป็นพระบรมราโชวาทเลย เพราะฉะนั้น ขอให้

นัง่ฟังกนัตามสบาย” พระองค์ทรงรบัสัง่ถงึการเรยีนว่า “ถ้านกัศึกษา

อยากสอบไล่ได้ ก็ต้องท่องหนังสือตลอดปี อย่ากลัวห้องสอบและ 

ครบูาอาจารย์ว่าเป็นยกัษ์” แล้วทรงยกตวัอย่างทลูกระหม่อมเจ้าฟ้าชาย

ให้นกัศกึษาว่า “เมือ่วานซนืลกูชายก�าลงัจะสอบ ป.๗ เขากเ็ดอืดร้อน 

มาถามว่าจะท�าอย่างไร ก็แนะน�าตามที่ว่านี้ รู้สึกว่าได้ผล”

ทรงรับส่ังถึงการน�าวัฒนธรรมประเพณีของต่างประเทศเข้ามา

ใช้ว่า เมื่อเห็นดีและเอามาใช้ ก็ให้ใช้ด้วยเหตุผล และตรึกตรอง 

ให้รอบคอบและที่ส�าคัญที่สุด คือ ต้องรักษาวัฒนธรรมประเพณี

ของเราไว้ แม้แต่น�้าพริกของเราก็ต้องรักษาไว้

หลงัจากนัน้ ได้ทรงดนตรร่ีวมกบัวงดนตร ีอ.ส. โดยทรงแซกโซโฟน  

และคลาริเน็ต สลับกันไป จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. ทั้งสองพระองค ์

จึงเสด็จพระราชด�าเนินกลับ

ครั้งต่อมา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ในปีนี้ นอกจาก

ชาวธรรมศาสตร์จะได้เข้าเฝ้าฯ ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์อย่าง 

ใกล้ชดิแล้ว ยงัได้โปรดเกล้าฯ ให้ทลูกระหม่อมฟ้าหญงิทัง้สามพระองค์

ตามเสดจ็พระราชด�าเนนิมาด้วย นบัเป็นปีแรกทีท่รงโปรดฯ ให้สมเดจ็

เจ้าฟ้าหญิงเสด็จมาร่วมทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลังจากน้ันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็ฯ เยีย่มมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ และทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์เป็นประจ�าทุกปี 

จนกระทั่งปี ๒๕๑๖ เป็นปีสุดท้าย 

นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาท่ีสุด

มิได้ ที่พระองค์ทรงมี “น�้าพระทัย” แก่ชาวธรรมศาสตร์เสมอมา 

พระองค์ทรงพร้อมอยู่เสมอที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความ

เต็มพระราชหฤทัย แม้จะทรงเหน่ือยยากล�าบากพระวรกายเพียงใด

ก็มิได้ทรงเบื่อหน่าย หรือทรงปฏิเสธ เป็นการเหมาะสมแล้วอย่างยิ่ง 

ที่พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญอันควรแก่การเทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯ 

ของชาวไทยทั้งมวล
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เสด็จฯ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
ศูนย์รังสิต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�าเนิน

ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโดมบริหาร ณ ศูนย์รังสิต เม่ือวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน  

พ.ศ. ๒๕๒๘ หลงัจากนัน้ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ได้เสดจ็

พระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อ 

ทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อีกทั้งยังทรงประกอบ

พิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในวันจันทร์ที่  

๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ อีกด้วย

ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบ�ท
ช�วธรรมศ�สตร์ร่มเย็นด้วยพระบ�รมี

เสด็จฯ ง�นพิธีเททองหล่อพระพุทธ
ธรรมทิฐิศ�สด�

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�าเนิน

ทรงเททองหล่อ “พระพทุธธรรมทฐิิศาสดา” พระพทุธรปูประจ�ามหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ เม่ือวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เวลา ๑๕.๑๙ น. ณ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์จัดสร้างเป็นพระพุทธสิหิงค์จ�าลอง หน้าตักกว้าง ๓๑.๕ นิ้ว  

จ�านวน ๔ องค์ ตั้งไว้ส�าหรับบูชาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ศนูย์รงัสติ ศนูย์พทัยา และทีส่มาคมธรรมศาสตร์ ซึง่ได้ขออนญุาตกรมศลิปากรแล้ว

เพื่อจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสฉลอง ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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เสด็จฯ ง�นพิธีเปิดอ�ค�ร
สม�คมธรรมศ�สตร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสมาคม

ธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม 

๒๕๒๓ ณ ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ และทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้ศิษย์เก่าชาวธรรมศาสตร์เข้าเฝ้าฯ อย่าง

ใกล้ชิด

๔. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ

พระราชด�าเนนิทรงเป็นประธานในการอภปิราย เรือ่ง “สงัคมนยิม

ในสังคมไทย” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

เสด็จฯ ง�นอภิปร�ยท�งวิช�ก�ร
 ๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ

โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรกับทรงสดับการโต้วาที ระหว่างนักหนังสือพิมพ์และนักแสดง ในญัตติ “คนหนังสือพิมพ์

เหนื่อยกว่าคนศิลปิน” พร้อมทั้งมีการแสดงพิพิธทัศนาประกอบ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ ๒๘ 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๐๘ เวลา ๒๐.๓๐น. จดัโดยคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เพื่อหารายได้บ�ารงุสถานวีทิยกุระจาย

เสียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งตั้งขึ้นส�าหรับใช้ด�าเนินการศึกษาตามหลักสูตรวิชาวารสารศาสตร์

๒. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงฟัง 

การอภปิรายเร่ือง “พทุธศาสนามอิีทธพิลต่อสงัคมอย่างไร” โดยนายสญัญา ธรรมศกัดิ ์ม.ร.ว.เสนย์ี ปราโมช นายควง อภยัวงศ์ คณุหญงิอัมพร มสีขุ  

และนายเสถยีร พันธรงัษ ีเมือ่วนัที ่๒๓ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ตัง้แต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชมุใหญ่ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์

๓. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ 

ไปทรงเป็นประธานในการอภิปราย เรื่องอุดมการณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่  

๖ กรกฎาคม พศ. ๒๕๑๕ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่าพระจันทร์ 
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เสด็จฯ ทอดพระเนตรก�รแสดง ณ หอประชุมใหญ่ 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ท่�พระจันทร์

 ๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนิน

ทอดพระเนตรการแสดงโขนธรรมศาสตร์และละครพระราช

นพินธ์ในงานครบ ๒๐๐ ปี ของพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้า

นภาลยั โดยชมุนมุวรรณศลิป์ เมือ่วนัที ่๒๗ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐  

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๒. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนิน

ทอดพระเนตรการแสดงโขน ชดุพรหมาสตร์ เมือ่วนัที ่๕ มนีาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๑ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ท่าพระจนัทร์

๓. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนิน

ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เนื่องในงานสมโภชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๔. พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เสดจ็ฯ

ทอดพระเนตรละครพูด เรื่อง เสน่ห์พ่อแม่ ณ หอประชุมใหญ่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐
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เสด็จฯ ง�นฟุตบอลประเพณีธรรมศ�สตร์-จุฬ�ฯ

 ๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอล

ประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๐๗

๒. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอล

ประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช ทอดพระเนตรการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล

ระหว่างชุดสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศมาเลเซีย

กับชุดสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยและ

พระราชทานถ้วย “วชริาลงกรณ์” เมือ่วนัที ่๒๙ ธนัวาคม 

พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ สนามศุภชลาศัย

๔. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ ทอด

พระเนตรการแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ณ สนามศุภชลาศัย
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บัณฑิตอ�ส�สมัคร มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
สนองพระร�ชปณิธ�นเพ่ือก�รพัฒน�ชนบท

ประเทศไทยมพีืน้ทีก่ว้างใหญ่และมลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างกนัไป

ในแต่ละพ้ืนที ่การท�าให้ประเทศเจรญิด้วยการสร้างพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม

ในเขตเมืองใหญ่หรือแม้แต่การรวมศูนย์สิ่งอ�านวยความสะดวกและ

สาธารณูปโภคไว้ที่เมืองหลวงเพียงอย่างเดียวนั้นจะก่อให้เกิดผล 

กระทบต่อสงัคมเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะผลกระทบทีเ่กีย่วกบัคน นัน้คอื  

ผู ้คนจะหลั่งไหลเข้ามาหางานและความเจริญในเมือง โดยละทิ้ง

วัฒนธรรมและอาชีพดั้งเดิมของพวกเขาท่ีมีคุณค่าต่อสังคมไม่แพ้กัน  

ส่งผลให้เกิดสภาวะจ�านวนประชากรในเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  

การแย่งใช้ทรัพยากร และความไม่สมดลุในด้านต่าง ๆ  อกีมากมาย ดงันัน้  

การแก้ไขปัญหาจึงไม่ใช่เพียงแค่การสร้างทุกอย่างในเมืองให้ใหญ่ 

มากขึน้ หากแต่เป็นการพฒันาเมอืงควบคูไ่ปกบัการพฒันาชนบทอย่าง

ยัง่ยนื อย่างไรกต็าม การท�างานพฒันาชนบทเป็นงานทีเ่หนือ่ยยากและ

เตม็ไปด้วยอปุสรรคต่าง ๆ มากมาย แม้กระนัน้ งานด้านการพฒันา

ชนบทอย่างยัง่ยนืทีว่่านีก้ถ็อืเป็นหนึง่ในพระราชกรณยีกจิทีพ่ระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติมาอย่าง

ต่อเนือ่งยาวนาน โดยไม่ย่อท้อต่อความล�าบากใด ๆ ทัง้สิน้ พระองค์ 

จงึเป็นแรงผลกัดนัอนัยิง่ใหญ่ทีท่�าให้กลุม่ต่าง ๆ ในสงัคมได้ลุกขึน้มา 

ช่วยกนัท�างานเพือ่ประชาชนในชนบทอยูเ่สมอ ซึง่หนึง่ในกลุม่นัน้ คอื 

กลุม่บณัฑติอาสาสมคัรจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ทีมุ่ง่มัน่สนอง

พระราชปณธิานของพระองค์อย่างแท้จรงิ

ตลอด ๗ ทศวรรษแห่งการครองแผ่นดนิโดยธรรม พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมุ่งม่ันอุทิศพระวรกายไปท่ี

การพฒันาความเป็นอยูข่องราษฎรเป็นหลกั โดยพระองค์เสดจ็ไปตาม

พืน้ทีห่่างไกลต่าง ๆ เพือ่ศึกษาความเป็นอยูข่องราษฎรด้วยพระองค์

เอง กจิกรรมแรกทีน่บัว่าเป็นจดุเริม่ของโครงการพระราชด�ารต่ิาง ๆ  นัน้

คอื โครงการสร้างถนนเข้าไปสูห่มูบ้่านห้วยมงคล อ�าเภอหวัหนิ จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ์ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ และโครงการอ่างเกบ็น�า้เขาเต่า 

อ�าเภอหัวหิน ซ่ึงเป็นโครงการเกี่ยวกับแหล่งน�้าแห่งแรกอันเนื่องมา

จากพระราชด�าร ิหลงัจากนัน้ พระองค์กม็พีระราชด�ารจิดัท�าโครงการ

ต่าง ๆ อกีมากมายนบัไม่ถ้วนสบืเนือ่งมา เพือ่สนบัสนนุความเป็นอยู ่

ของพสกนกิรของพระองค์ จงึจะเหน็ได้ว่า พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงสนพระทยังานพฒันาเกอืบทกุสาขาทีเ่กีย่วข้อง 

กบัชวีติของประชาชน ทีจ่ะท�าให้ความเป็นอยูข่องประชาชนดขีึน้ โดย

ทรงยดึหลกัการและแนวทางปฏบิตัทิีส่ะท้อนให้เหน็ถงึพระปรชีาญาณ

ทีล่กึล�า้ยิง่

ย้อนกลับมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ 

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ได้รเิริม่โครงการบณัฑติอาสาสมคัร

ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงถือเป็นโครงการการศึกษาที่ด�าเนินการ 

ร่วมไปกบัการท�างานเสียสละบ�าเพญ็ประโยชน์แก่ประเทศชาตแิละส่วน

รวมไปพร้อม ๆ กนั โดยโครงการนีม้วีตัถปุระสงค์ทีจ่ะฝึกอบรมบณัฑติ 

ให้มคีวามคุน้เคยกบัสภาพสงัคมชนบท เพือ่ให้บณัฑติสนใจปฏบิตังิาน
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ในชนบท ไม่ใช่เพยีงแค่อยูส่ขุสบายรายล้อมด้วยสิง่อ�านวยความสะดวก

แต่เพยีงในเมอืงหลวง ทัง้นี ้บณัฑติทีเ่ข้ามาจากสถาบนัต่าง ๆ  เมือ่มาอยู่

ในโครงการจะได้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา ๑๐ สปัดาห์ ทีม่หาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ในวชิาทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่การปฏบิตังิานในพืน้ทีช่นบท 

เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชน มานุษยวิทยาและ

มนุษยสัมพันธ์ หลังจากน้ัน กรมวิสามัญศึกษาและกรมอนามัยจะ 

ฝึกอบรมต่อให้ในวชิาเฉพาะด้าน เช่น การสอนหนงัสอื และการอนามยั 

อีก ๓ สัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมท้ังหลายจากในห้องเรียนแล้ว  

จงึได้เวลาทีบ่ณัฑติอาสาสมคัรจะไปปฏบิตังิานในภาคสนามเป็นเวลา  

๖ เดอืน โดยได้รบัเบีย้เลีย้งจาก “งบประมาณแผ่นดนิ” จ�านวนเลก็

น้อยทีเ่พียงพอแก่อตัภาพ และเมือ่เสรจ็สิน้การปฏบิตังิานในภาคสนาม

แล้วนัน้ บณัฑติอาสาสมคัรทกุคนต้องกลบัมาเขยีนสารนพินธ์ทีร่ายงาน

สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นที่ตนเองได้ไปปฏิบัติงาน 

เพือ่ให้เป็นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่ราชการและบคุคลทีส่นใจ

ด้วยปณิธานดังกล่าวของเหล่าบัณฑิตอาสาสมัครที่ตั้งใจท�า

ประโยชน์เพื่อสังคมชนบท สอดคล้องกับพระราชปณิธานของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีได้ด�าเนินการ 

ผ่านโครงการในพระราชด�าริต่าง ๆ น้ัน พระองค์จึงได้มีพระมหา 

กรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บัณฑิตอาสาสมัคร

ทุกคนได้เข้าเฝ้าก่อนออกไปปฏิบัติหน้าท่ีในภาคสนาม ซ่ึงนอกจาก

พระองค์จะพระราชทานขวญัก�าลงัใจให้แก่บณัฑติทกุคนแล้ว พระองค์

ยังได้ทรงก�าชับถึงความจ�าเป็นท่ีเราทุกคนจะต้องช่วยกันพัฒนา

ชนบทให้ควบคู่กับการพัฒนาเมือง ดังพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งที่

พระราชทานแก่บัณฑิตอาสาสมัครรุ่น ๔ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ที่ว่า

“...ทีไ่ด้รายงานว่าจะไปปฏบิตักิารในด้านการสอนและการรกัษา

อนามยัแก่นกัเรยีนนัน้ กเ็ป็นสิง่ทีต้่องท�า และเป็นงานทีม่คีวามจ�าเป็น 

ทีม่คีวามต้องการมาก ทีน่กัศกึษาได้ศกึษามาในมหาวทิยาลยั แนวทาง

ของการศกึษาส่วนมากกไ็ม่ได้เป็นการสอนในโรงเรยีนหรอืการแนะน�า

อนามยั ฉะนัน้ กน่็าคดิอยูว่่าประโยชน์ทีจ่ะได้ จะได้อย่างไร กเ็ข้าใจ

ว่าการออกไป จะไปช่วยในฐานะบุคคล และพยายามใช้ความรู้ที่ได้

เรยีนมาไปปฏบิตั ิในการปฏบิตันิีเ้องกม็คีวามแตกต่าง มกีารขัดกนัอยูว่่า  

การสอนในโรงเรียนกับที่ได้เรียนมาระดับต่างกัน คือ การสอนใน

โรงเรียนจะต้องไปสอนเดก็ ไปสอนผูท้ีย่งัมคีวามรูน้้อยให้มคีวามรูม้ากขึน้ 

เลก็น้อย เพราะว่ายงัเยาว์ ฉะนัน้ การทีจ่ะสามารถใช้ความรูท้ีไ่ด้เรยีน

มาชัน้สงูไปปฏบิตั ิกอ็าจดเูหมอืนว่าเสยีแรง แต่ถ้าดอูกีแง่หนึง่ คนเราที่

เรยีนสงูเท่าไหร่ ๆ  กม็คีวามจ�าเป็นทีจ่ะสนใจในปัญหารากฐานของมนษุย์

นีเ่อง เพราะว่าคนทีม่คีวามรูส้งูปานใด กไ็ม่พ้นเป็นคน เป็นมนษุย์ ซึง่

ต้องอาศยัสิง่ทีเ่ป็นรากฐานเช่น จตปัุจจยั ซึง่ทกุคนไม่มใีครหลกีเลีย่งได้  

จะต้องอาศัย จะเป็นคนที่มีปริญญายืดยาวหรือไม่มีปริญญาใดก็ต้อง

อาศยัทัง้นัน้ ฉะนัน้ คนทีม่ปีรญิญา หรอืคนทีม่คีวามรูม้าก หรอือ้างว่ามี

ความรู้มาก หรือจะใฝ่ทีจ่ะมีความรูม้าก จ�าเป็นทีจ่ะเริม่ต้นทีจ่ดุรากฐานนี้  

และว่ากนัส่วนมาก ผูท้ีเ่รยีนมาก ผูท้ีอ่ยากจะรูว้ชิามากนัน้ ค่อนข้าง

จะลืมในหลักส�าคัญของชีวิตอันน้ี การท่ีท่านท้ังหลายออกไปปฏิบัติ 

ในภมูปิระเทศ คอืทีใ่นทีท่ีถื่อว่าไม่มกีารพฒันาพอ ไปช่วยให้ประชาชน

ผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะหาความรู้ที่สูงขึ้นมาได้ ก็เป็นประโยชน์ทั้งในด้าน

ประชาชน ทัง้ในด้านตนเอง ซึง่กลับไปดส่ิูงทีเ่ป็นรากฐานแท้ ๆ  ของชวีติ 

และโดยทีก่ลบัมาต้องท�าสารานกุรมเพือ่ได้รบัปรญิญานัน้ กห็มายความ

ว่าจะต้องได้สังเกตชวีติของคนว่าเป็นอย่างไร และปัญหาของคนทัว่ไป 

มอีะไรบ้าง ไม่ใช่เฉพาะว่าอ่านในต�าราจะส่งเสรมิในด้านเศรษฐกจิหรอื

ในด้านวิศวกรรม แต่ว่าจะใช้ไม่ได้ เพราะว่าประชาชนเป็นอย่างที่ว่า 

ว่ามีความรู้และฐานะไม่ถึงที่จะรับประโยชน์จากแผนเศรษฐกิจหรือ

แผนการทางวศิวกรรม...”

ทัง้นี ้ บณัฑติอาสาสมคัรทีไ่ด้รบัพระราชทานพระบรมราชานญุาต

ให้เข้าเฝ้า มทีัง้หมด ๘ รุน่ ได้แก่ รุน่ ๔-๖ (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๗) และ

รุน่ ๙-๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) ถอืเป็นความสริมิงคลแห่งชวีติทีเ่ตมิ

เต็มก�าลังใจของบัณฑิตอาสาสมัครทุกคนให้เปี่ยมล้นไปด้วยแรงกล้า 

ในการอทุศิตนท�างานเพือ่สงัคมชนบทอย่างแท้จรงิ

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือราษฎร 

ในพืน้ทีช่นบทมจี�านวนเพิม่ขึน้มากมายสดุคณานบั ซึง่หากเปรยีบเป็นดัง่

ต้นไม้ กค็งเปรยีบได้เสมอืนต้นไม้ทีเ่ตบิใหญ่แผ่กิง่ก้านสาขาออกไปไม่รูจ้บ  

โดยให้ร่มเงาและให้ไม้ผลแก่ผู้คนได้พักพิงอาศัย พระองค์ทรงเป็น

แรงบันดาลใจและเป็นแนวทางให้บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ที่ซึ่งปัจจุบันเป็นรุ่นที่ ๔๘ แล้ว ได้ยึดถือในการปฏิบัติ

หน้าที ่เพือ่พฒันาชนบทและพฒันาสังคม อย่างแน่วแน่สืบต่อไป นบัเป็น 

พระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย 

และเหล่าบณัฑติอาสาสมคัร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อย่างหาท่ีสดุไม่ได้

ขอบคณุข้อมูลจาก : 

http://www.ku.ac.th/e-magazine/jun๔๙/agri/people.htm 

เอกสารค�ากราบบงัคมทลูของอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ

พระบรมราโชวาท ในโอกาสทีค่ณาจารย์และบณัฑิตอาสาสมคัรเข้าเฝ้าทลูละอองธลีุ

พระบาท ณ พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน เมือ่วนัที ่๒๑ สงิหาคม ๒๕๑๕
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เมือ่วนัที ่๑๗ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ น�าโดย ศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมสักการะพระบรม

ฉายาลกัษณ์ และถวายความอาลยั พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  

เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ท่าพระจันทร์

จากนั้นได้จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ครบ ๗ วัน) เพื่อถวายเป็น 

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๐ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย ชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ร่วมกบั องค์การนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สภานกัศกึษา และ

ชมรมพฒันาศกัยภาพ ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ โดยกจิกรรมช่วงเช้า 

เริ่มด้วย การตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ รอบสระน�้าอาคาร 

โดมบริหาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายการนกัศกึษาและการเรยีนรู ้เป็นประธานน�ากล่าวค�าอาราธนาศลี และค�าถวาย

สงัฆทาน จากนัน้ พระภกิษสุงฆ์กล่าวสมัโมทนยีคาถาและให้พร และเริม่พธิตีกับาตร

พระภกิษสุงฆ์ ๘๙ รูป และกจิกรรมในช่วงเยน็ได้จดัให้มกีารลงนามถวายความอาลัย 

สวดมนต์ท�าวตัรเยน็ เจรญิสมาธภิาวนาเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล จดุเทยีนร�าลกึถงึ 

พระมหากรณุาธคิณุ ร่วมร้องเพลงพระราชนพินธ์แผ่นดนิของเรา และเพลงของขวญั 

จากก้อนดิน ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความอาลัยที่มีต่อ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมร�าลึกถึงพระมหา- 

กรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมถว�ยคว�มอ�ลัย และ รำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณ

ถว�ยคว�มอ�ลัย พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำ�ลึก
ในพระมห�กรุณ�ธิคุณ ณ ตึกโดม มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ท่�พระจันทร์

กิจกรรมบำ�เพ็ญกุศลสัตตมว�ร (ครบ ๗ วัน) เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่ 
พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม 

“ชาวธรรมศาสตร์ขอเป็นข้ารองพระบาททกุชาตไิป” 

พร้อมแปรอักษรภาพครั้งประวัติศาสตร์ขึ้นเมื่อวันท่ี 

๒๘ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามฟตุบอล มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยร่วมกับ สมาคม 

ธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย พระบาท-

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยงาน 

ดังกล่าวประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอ่าน 

บทกวี และค�าแสดงความอาลัย โดยอธิการบดี

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ  

ดร.อภิชาติ  ด�าดี  ศิษย ์ เก ่าคณะเศรษฐศาสตร ์  

การบรรเลงบทดนตรเีพือ่น้อมร�าลกึและถวายความอาลยั 

ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ยูงทอง” เพลงประจ�า 

มหาวิทยาลัยและเพลงสรรเสริญพระบารมี โดย 

ชุมนมุดนตรไีทย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย 

การแปรอักษรครั้งประวัติศาสตร์ ชุด “ทรงเป็น

ดวงธรรมน�าทางให้” การร่วมแปรอักษรพระบรม

ฉายาลักษณ์ และเรื่องราวพระราชกรณียกิจตลอด 

๗๐ ปี ที่ทรงครองราชย์ของ “พ่อหลวง” พ่อผู้เป็นดั่ง 

ดวงธรรมน�าทางให้ประชาชนชาวไทยทั้งปวงให้มี

วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านการเรียงร้อย 

เรื่องราว ด้วยเพลทแปรอักษรอย่างสมพระเกียรต ิ

โดยชาวธรรมศาสตร์ร่วมใจกันกว่า ๒,๐๐๐ คน
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กิจกรรมชวงเย็น ลงน�มถว�ยคว�มอ�ลัย สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น เจริญสม�ธิ
ภ�วน�เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศล จุดเทียนรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณ 
ร้องเพลงพระร�ชนิพนธ์แผ่นดินของเร� และเพลงของขวัญจ�กก้อนดิน 

ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศ�สด�
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และในช่วงเยน็ของวนัเดยีวกนันี ้ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต ยังได้จัดพิธีร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมตั้งจิต

อธิษฐานเนื่องในวันปัณรสมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมเขียนค�าปณิธานในการท�าภารกิจ

เพื่อประชาชนตามรอยพระยุคลบาท ประดับบนต้นไม้แห่ง

ปณิธานของชาวธรรมศาสตร์ ทั้งหมด ๙ ต้น เพื่อแปรความระลึก

ถงึพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชให้เป็นพลงั

ในการสืบสานพระปณิธานต่อไป

นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกบั กรงุเทพมหานคร 

และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เปิดศูนย์

ประสานงานอาสาสมคัร (Volunteers For DAD) ณ หอประชุม 

ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นการ

อ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มาแสดงความ

อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และเพื่อประสานงานอาสาสมัคร ทั้งที่เป็นหน่วยงาน และบุคคล 

ที่มาบริการประชาชนในด้านต่างๆ โดยมีภารกิจหลัก คือ บริหาร

จัดการงานอาสาสมัคร โดยเป็นตัวกลางประสานงานระหว่าง

ประชาชนที่เป็นจิตอาสากับหน่วยงานที่มาให้บริการประชาชน 

โดยผู้ที่สนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร สามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง 

ในเวลาท�าการ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่าพระจันทร์ 
กิจกรรม “ช�วธรรมศ�สตร์ขอเป็นข้�รองพระบ�ททุกช�ติไป” 

พร้อมแปรอักษรภ�พครั้งประวัติศ�สตร์ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ สน�มฟุตบอล มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ท่�พระจันทร์
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น้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณและถว�ยคว�มอ�ลัย
พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช

ณ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

ใจเอ๋ยใจ คนไทย ใจจะข�ด

ธรรมศ�สตร์ ยูงทอง ต่�งร้องไห้

เจ้�พระย� สะอื้นรำ่� ย�กทำ�ใจ

มิ่งขวัญไทย หัวใจช�ติ นิร�ศแล้ว

คิดถึง พระกรุณ� นำ้�ต�ริน

ขวัญแผ่นดิน โอ้...พระทูล กระหม่อมแก้ว

ปลูกยูงทอง ไว้เคียงโดม ง�มเพริศแพร้ว

เพลงยังแว่ว ลอยม� จ�กฟ้�ไกล

“ทรงธรรม ป�นดัง ตร�ชูเด่น

ทรงเป็น ดวงธรรม นำ�ท�งให้”

ธรรมศ�สตร์ น้อมถว�ย คว�มอ�ลัย

อัสสุชล ล้นไหล ใต้ยูงทอง

เคยได้รับ พระกรุณ� ม�น�นเนิ่น

เคยเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ดังกึกก้อง

ม�บัดนี้ ปวงข้�ฯ ใต้ฝ�ละออง

นำ้�ต�นอง ท่วมท้น ธรณิน

๗๐ ปี ที่พระองค์ ทรงครองร�ชย์

รอยพระบ�ท สร้�งสุข ไทยทุกถิ่น

๗๐ ปี ที่ยืนยง องค์ภูมินทร์

ครองแผ่นดิน โดยธรรม นำ�ประช�

คิด ถึงแต่ มห�ชน ช�วสย�ม

คิด ห�คว�ม จริงแท้ แก้ปัญห�

คิด “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญ�

คิด ค้น “ศ�สตร์พระร�ช�” เพื่อปวงชน



ทำ� ง�นหนัก ทั่วไทย ไม่เคยหยุด

ทำ� ตรงจุด เหม�ะกับแหล่ง ทุกแห่งหน

ทำ� อย่�งมอบ ชีวิต อุทิศตน

ทำ� ให้สัม ฤทธิ์ผล เพื่อคนไทย

นำ� พ�ช�ติ ประช�ชน ให้พ้นทุกข์

นำ� ไทยสร้�ง ประโยชน์สุข ทุกยุคสมัย

นำ� ธรรมช�ติ ฟื้นชีวิต พิชิตชัย

นำ� ท�งให้ ไทยทุกถิ่น อยู่กินดี

เปลี่ยน ที่ร้อน ให้ร่มเย็น คว�มเป็นอยู่

เปลี่ยน หดหู่ ให้สดชื่น ทุกพื้นที่

เปลี่ยน ที่หมด ให้ฟื้น คืนเป็นมี

เปลี่ยน จ�กหนี้ ให้พึ่งตน ผ่�นพ้นภัย

กี่ปีแล้ว ที่พระองค์ ทรงตรำ�ตร�ก

กี่ทุกข์ย�ก ที่พระองค์ ทรงแก้ไข

กี่หลักคิด ที่พระองค์ ทรงวิจัย

กี่โครงก�ร นำ�ชัย ไทยพัฒน�

ปวงข้� พระพุทธเจ้� ช�วธรรมศ�สตร์

กร�บพระบ�ท น้อมอุทิศ จิตอ�ส�

จะสืบท�ง สร้�งไทย รับใช้ประช�

ขอเป็นข้� รองพระบ�ท ทุกช�ติไป

“ทรงธรรม ป�นดัง ตร�ชูเด่น

ทรงเป็น ดวงธรรม นำ�ท�งให้”

ร�ช� แห่งร�ชัน มิ่งขวัญไทย

สถิตใน ดวงใจประช� ตร�บฟ้�ดิน

ใจเอ๋ยใจ คนไทย ใจรอนรอน

กี่วันแล้ว พสกนิกร อ�วรณ์ถวิล

กี่นำ้�ต� ธรรมศ�สตร์ ที่หย�ดริน

มิรู้สิ้น พระมห� กรุณ�ธิคุณ...

กร�บถว�ยบังคมด้วยคว�มรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณห�ที่สุดมิได้
ข้�พระพุทธเจ้� ดร.อภิช�ติ ดำ�ดี ผู้ประพันธ์




