
จดหมายข่าว        ประจ าเดอืน เมษยน  2556 

องค์การบริหารส่วนต าบลประจนั อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 

บทบรรณาธิการ พบกนัเช่นเคยประจ าเดือนเมษายน 2556 เดือนนี้
เป็นเดือนทีส่ าคญัอกีเดือนของประเทศไทยเราเลยน่ะค่ะ ถ้าท่านผู้อ่านอยากรู้เราไปอ่านเร่ืองราว
วนัส าคญัประจ าเดือนนีก้นัเลยค่ะ 

"วนัจักรี" 1 วนัส าคญัของเมืองไทย 

 ประวตัิความเป็นมาของวันจักรี 
วนัจกัรี หมายถึง วนัท่ีระลึกถึง มหาจกัรีบรมราชวงศเ์ป็นวนัท่ีพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินท

รมหาจกัรีบรม นาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไดเ้สด็จปราบดาภิเษก ข้ึนครองราชยเ์ป็นกษตัริย์
พระองคแ์รกแห่งราชวงศจ์กัรี และทรงสร้างกรุงเทพฯในนามกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เป็นเมือง
หลวงของไทย  ซ่ึงเม่ือคร้ังกรุงธนบุรีเป็น เมืองหลวงนั้น มีบริเวณรวมทั้งสองฝ่ังของแม่น ้าเจา้พระยา จึงเป็น
เมืองหลวงท่ีมีแม่น ้าไหลผา่นกลางเมือง ต่อมา  พระ บาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงเปล่ียนนาม 
"กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์" เป็น "กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์"ระยะเวลาตั้งแต่แรกตั้ง
กรุงเทพมหานครฯ เม่ือ พ.ศ.2325 เป็นตน้มา นิยมเรียกวา่ "สมยัรัตนโกสินทร์" เช่นท่ีเคยเรียกระยะเวลาท่ี
แลว้มา อยา่งสั้น ๆ และเรียกตามช่ือเมืองหลวงวา่ "สมยัอยธุยา" และ "สมยัสุโขทยั" เป็นตน้  พระเจา้แผน่ดิน
ในสมยัรัตนโกสินทร์น้ี ไดสื้บสันติติวงศต่์อกนัมา  ในราชวงศเ์ดียวกนัจนถึงปัจจุบนั (พ.ศ.2521) มี 9 
พระองค ์รวมเวลาเกือบ 200 ปี 

ตลอด เวลาเกือบ 200 ปี แห่งสมยัรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบนั เป็นท่ีประจกัษแ์จง้ชดัวา่ 
ประชาชนชาวไทย รัก เคารพ และเทิดทูนพระมหากษตัริยไ์ม่เส่ือมคลาย ท่ีเป็นดงัน้ีเพราะ พระมหากษตัริย์
แต่ละพระองคท์รงตั้งอยูใ่นทศพิธราชธรรม และทรงสอดส่องดูแลอาณาประชาราษฎร์ จึงสามารถผกูใจ
ประชาชนไวไ้ดม้ัน่คง 

จาก ประวติัศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดโ้ปรดเกลา้ ฯ ให้
หล่อพระบรมรูป พระเจา้อยูห่วัทั้ง ๔ พระองค ์( ร.๑ - ๔ ) เพื่อประดิษฐานไวใ้หพ้ระมหากษตัริยอ์งคต่์อมา 
พระบรมวงศานุวงศ ์ขา้ราชการ และประชาชนไดถ้วายบงัคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปี
ละคร้ัง และโปรดเกลา้ใหอ้ญัเชิญไปประดิษฐานไวบ้นพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท และมีการยา้ยท่ีหลายคร้ัง 
เช่นพระท่ีนัง่พุทไธสวรรยป์ราสาท และพระท่ีนัง่ศิวาลยัปราสาทเป็นตน้  



ใน รัชกาลท่ี ๖ โปรดใหย้า้ยพระบรมรูปทั้ง ๔ ( ร.๑ - ๔ ) มาไว ้ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวดัพระ
ศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกบัพระบรมรูปของรัชกาลท่ี ๕ พระชนกนาถ พระท่ีนัง่องคน้ี์ รัชกาลท่ี ๖ โปรดให้
ซ่อมจากพุทธปรางคป์ราสาทเพื่อเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ และไดพ้ระราชทานนามดงักล่าว การซ่อมแซมก่อสร้าง
และประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง ๕ รัชกาล ส าเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงไดมี้พระบรมราช
โองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบงัคมพระบรมรูป ในวนัท่ี ๖ เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรด ฯ ให้เรียก
วนัท่ี ๖ เมษายนวา่ “วนัจกัรี” 

 
 
                   

                  
 

พระราชประวัติโดยย่อของกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 
วนั ท่ี 6 เมษายนเป็นวนัครบรอบการก่อตั้งราชวงศ ์จกัรีซ่ึงเป็นราชวงศท่ี์ครองราชยอ์ยูใ่นปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็น กษตัริยอ์งคท่ี์ 9 แห่งราชวงศน้ี์  
ราชวงศ ์จกัรี ก่อตั้งโดย พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หรือพระรามาธิบดี ท่ี 1 พระองคท์รงประสูติ เม่ือ

วนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2280 มีพระนาม เดิมวา่  "ทอง ดว้ง" และเสด็จข้ึนเสวยราชสมบติั เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 
พ.ศ. 2325 พระองคท์รงครองราชย ์อยูเ่ป็นเวลา 28 ปี ในช่วงรัชสมยัของพระองค ์พระองคท์รงรวบรวม
ราชอาณาจกัรให้เป็น ปึกแผน่ อยา่งมัน่คง จนกระทัง่ไม่ตอ้งเกรงกลวั การรุกรานจากอริราชศตัรู อีกต่อไป 
สมเด็จ พระรามาธิบดีท่ี 1ทรงไดรั้บการสรรเสริญ วา่ทรงเป็น รัฐบุรุษ ผูป้รีชา สามารถ เป็นนกักฎหมาย เป็น
นกักว ีและชาวพุทธผูเ้ล่ือมใส ศรัทธาในพระศาสนา ดงันั้นรัชสมยัของพระองค ์จึงไดรั้บการกล่าวขานวา่ 
เป็นยคุของ "การสร้างสรรคฟ้ื์นฟู" แห่งรัฐ และวฒันธรรมไทย พระองคท์รงเป็นกษตัริย ์ผูก่้อตั้ง 
กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็น เมืองหลวงของไทย และน่ีก็คือ งานสร้างสรรค ์ท่ีคงอยู ่ตลอดกาล จะไดรั้บช่ือเสียง



วา่เป็น "เมืองแห่งเทพยดา" พระองคเ์สด็จสวรรคต เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2352 เม่ือพระชนมายไุด ้72 
พรรษา  

พระ ราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 คือ สมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั หรือสมเด็จพระ
รามาธิดี ท่ี 2 ไดเ้สด็จข้ึนเสวยราชสมบติั สืบต่อมาในช่วงรัชสมยัของพระองคน้ี์เอง ท่ีไดมี้การฟ้ืนฟู ศิลปะ 
และวฒันธรรมไทย กนัอยา่งจริงจงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นวรรณคดีสมเด็จ พระรามาธิบดี ท่ี 2 เองก็ทรงพระ
อจัฉริยะภาพ ในดา้นศิลป์  

รัชกาล ต่อมาก็คือ พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัพระองค ์์ทรงโปรด ใหส้ร้างป้อมปราการ
ในประเทศ และเสริมสร้างก าลงักองทพัใหแ้ขง็แกร่ง นอกจากน้ีก็ทรงรับสั่ง ใหส้ร้าง ส่ิงปลูกสร้าง อีกหลาย
อยา่ง ในช่วงรัชสมยัของพระองคน้ี์เอง ท่ีศิลปะกา้วถึงจุดเจริญรุ่งเรืองสุดขีด นบัตั้งแต่ สมยักรุงศรีอยธุยา 
เป็นตน้มา กล่าวกนัวา่ในรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดี ท่ี 2 และท่ี 3 น้ีเปรียบ ไดก้บั "ยคุทอง" แห่ง
วรรณคดีและ ศิลปะเปรียบไดก้บัยคุของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรี อยธุยา ก็วา่ได ้ 

สมเด็จ พระรามาธิบดีท่ี 3 หรือสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงไดรั้บการสืบทอด ราชสมบติั โดย
พระมงกุฎเกลา้ เจา้อยูห่วั (สมเด็จ พระรามา ธิบดีท่ี 4 หรือ พระจอมเกลา้ เจา้อยูห่วั) ผูซ่ึ้ง ทรงเป็นผูน้ าท่ีทรง
พระอจัฉริยะ ดา้นการศาสนา พระองคท์รงริเร่ิม การติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศ และทรงริเร่ิม ใหมี้การใช ้
วทิยาศาสตร์ตะวนัตก และน าความทนัสมยัมาสู่ ประเทศไทย 

 ต่อ จากรัชสมยัของพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ก็คือ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั หรือ พระปิยะมหาราช 
ในช่วง แห่งการครองราชย ์เป็นเวลา 42 ปีของสมเด็จพระปิยะมหาราชน้ี ไดมี้ การเปล่ียนแปลงและการ
ปฏิรูปมากมายหลายอยา่ง ในประเทศไทย กล่าวคือ มีการเลิกทาส ไดมี้การน าเอา ระบบการบริหารแบบ
สมยัใหม่ เขา้มาในประเทศ มีการจดัตั้งการศาล ท่ีมีประสิทธิภาพ การศึกษา ไดถู้กแพร่ขยายออกไปอยา่งเป็น
ระบบ นอกจากน้ีระบบการเงินก็ยงัไดมี้การปรับปรุงใหม่อีกดว้ย  

สมเด็จ พระมหาวชิราวธุ ทรงเสด็จข้ึนเสวยราชย ์สืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ 
เจา้อยูห่วั ต่อจากนั้น พระองคก์็ทรงสานงานต่อ โดยการรวบรวมความเป็นปึกแผน่ และพฒันา ประเทศชาติ 
ใหเ้จริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจากเดิมพระองค ์ไดท้รงช่วยจรรโลงภาษาและวฒันธรรม ของชาติอยา่งมาก 
จนกระทัง่บางคร้ัง มีผูก้ล่าววา่พระองคคื์อ นกักวท่ีีเป็นกษตัริย ์ความส าเร็จอนัยอดเยีย่ม ในรัชสมยัของ
พระองค ์ก็คือ สนธิสัญญาใหม่ๆหลายฉบบั ท่ีท าข้ึนระหวา่งประเทศไทยและประเทศ มหาอ านาจอ่ืนๆ 
เพราะเท่ากบัเป็นการช่วยเสริมศกัด์ิศรีของประเทศไทย พระองคย์งัทรงโปรดใหมี้การน าธงไตรรงคม์าให้
แทน ธงสีแดง มีชา้งเผือก อยูต่รงกลาง ซ่ึงเป็นแบบเก่าอีกดว้ย  

สมเด็จ พระมหาวชิราวธุ เสด็จสวรรคต เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 และไดรั้บการสืบทอด
ราชสมบติั โดยพระอนุชา คือ พระบาทสมเด็จ พระปกเกลา้ เจา้อยูห่วั (พระมหา กษตัริย ์องคท่ี์ 7 แห่ง
ราชวงศ ์จกัรี ผูซ่ึ้งครองราชย ์ในระบอบ สมบูรณาญา สิทธิราชย ์องคสุ์ดทา้ย) เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 
2475 ก็ได ้เกิดการปฏิวติัข้ึน และพระองคก์็ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ใหมี้การปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์อยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญพระองคท์รงสละราชสมบติั เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 



พ.ศ. 2477 และทรง เสด็จสวรรคต ในเวลาต่อมาในขณะท่ียงัทรง เนรเทศ พระองคเ์อง อยูใ่น ต่างประเทศ 
ทรงสละพระราชบลัลงัก ์ไวใ้หพ้ระราชนดัดา (พระบาท สมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล) พระองค ์ผูซ่ึ้ง
ครองราชย ์อยูเ่ป็นเวลาเพียง 11 ปี ก็ทรง เสด็จสวรรคตอยา่งปัจจุบนั ทนัด่วน พระเจา้นอ้งยาเธอ 
(พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงสืบราชบลัลงัก ์ในเวลาต่อมา จนกระทัง่ ถึง
ปัจจุบนั  

 เน่ือง ในวนัจกัรี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เสด็จ พระราชด าเนินพร้อมดว้ย พระบรมวงศานุวงศ ์
ไปเป็นประธานในพิธีทางศาสนา เพื่อบ าเพญ็พระราชกุศล ใหก้บับูรพมหากษตัริย ์ณ พระอุโบสถ วดัพระศรี
รัตนศาสดาราม และทรงสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษตัริย ์ณ ปราสาท พระเทพบิดร 
ต่อจากนั้น ก็ทรงเสด็จไปวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลก ท่ีสะพานพระพุทธยอดฟ้า ในโอกาสน้ี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ขา้ราชการ ชั้นผูใ้หญ่ นิสิตนกัศึกษา 
หน่วยงาน ของรัฐบาล และเอกชน และประชาชน จากทุกสาขา อาชีพ ต่างพร้อม ใจกนัเขา้ร่วมพิธี วางพวง
มาลาและบ าเพญ็ กุศลใหก้บัพระมหากษตัริย ์ผูย้ิง่ใหญ่ ผูท้รงอุทิศพระองค ์เพื่อความสงบสุขของอาณา
ประชาราษฎรของพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง 

ช่ือของราชวงศ์จกัรีมีท่ีมาจากบรรดาศกัดิ ์"เจ้าพระยาจกัรีศรีองครักษ์" ต าแหนง่ส

มหุนายก ซึง่เป็นต าแหนง่ทางราชการท่ีพระองค์เคยทรงด ารงต าแหนง่มาก่อนในสมยักรุง ธนบรีุ ค าวา่ 
"จกัรี" นีพ้้องเสียงกบัค าว่า "จกัร" และ "ตรี" ซึง่เป็นเทพอาวธุของพระนารายณ์ พระบาทสมเดจ็พระพทุธ

ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชจงึ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระแสงจกัรและพระแสงตรีไว้ 1 ส ารับ 

และก าหนดให้ใช้เป็นสญัลกัษณ์ประจ าราชวงศ์จกัรีสืบมาจนถึงปัจจบุนั 

 

 

 

รัชกาลที ่1 พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
(ข้ึนครองราชย ์6 เมษายน พ.ศ. 2325 ส้ินสุดการครองราชย ์7 กนัยายน พ.ศ. 2352) 

 

 

 

 

 



 

 

รัชกาลที ่2 พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั 

(ข้ึนครองราชย ์7 กนัยายน พ.ศ. 2352 ส้ินสุดการครองราชย ์21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367) 

 

รัชกาลที ่3 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัว 

(ข้ึนครองราชย ์21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 ส้ินสุดการครองราชย ์2 เมษายน พ.ศ. 2394) 



 

รัชกาลที ่4 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(ข้ึนครองราชย ์6 เมษายน พ.ศ. 2394 ส้ินสุดการครองราชย ์1 ตุลาคม พ.ศ. 2411) 

 

รัชกาลที ่5 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(ข้ึนครองราชย ์1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ส้ินสุดการครองราชย ์23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) 

 



 

รัชกาลที ่6 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(ข้ึนครองราชย ์23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ส้ินสุดการครองราชย ์26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468) 

 

รัชกาลที ่7 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(ข้ึนครองราชย ์26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ส้ินสุดการครองราชย ์2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (2478) (สละราชสมบติั)) 

 

 



 

รัชกาลที ่8 พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล 

(ข้ึนครองราชย ์2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (2478) ส้ินสุดการครองราชย ์9 มิถุนายน พ.ศ. 2489) 

 

รัชกาลที ่9 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

(ข้ึนครองราชย ์9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ปัจจุบนัยงัอยูใ่นราชสมบติั) 

 



 
 

กจิกรรมและการจัดงานในวนัจักรี 
 การจดังานวนัท่ีระลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ ์หรือท่ีนิยมเรียกวา่ “วนัจกัรี” นั้นเพื่อระลึกถึงวนัท่ี พระ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  รัชกาล ท่ี 1 ทรงปราบดาภิเษกข้ึนเป็นปฐมบรมกษตัริย ์
แห่งราชวงศจ์กัรี เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ทรง เป็น
พระมหากษตัริย ์ท่ีมีพระอจัฉริยภาพ ไม่วา่จะเป็นดา้นการสงคราม ศาสนา การปกครอง และดา้น
ศิลปวฒันธรรม รวมถึงทรงเป็นผูก่้อตั้ง กรุงรัตนโกสินทร์ข้ึนเป็นราชธานีใหม่ และทรงฟ้ืนฟูบา้นเมืองในทุก
ดา้นทุกสาขา  ไม่วา่จะเป็นการสร้างพระบรมมหาราชวงั, วดัพระศรีรัตนศาสดาราม, ขดุลอกคูคลอง, วดัวา
อารามต่างๆ ทั้งท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ และท่ีทรงบูรณะปฏิสังขรณ์  การป้องกนัประเทศ และทรงฟ้ืนฟู
ศิลปวฒันธรรมในดา้นสาขาต่างๆ ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรม, วรรมกรรม, งานช่างประดบัมุก, งานช่างเขียน,  
งานแกะสลกั  เป็น ตน้ ดว้ยมีพระราชหฤทยั ท่ีจะฟ้ืนฟูประเทศข้ึนมาใหมี้ความรุ่งเรืองสง่างาม เท่าเทียมกบั
กรุงศรีอยธุยาราชธานีเก่า ซ่ึงนบัวา่เป็นความยากล าบากอยา่งมาก ตอ้งอาศยัทั้งพระปรีชาสามารถและ
ทรัพยสิ์นเงินทองจ านวนมาก แต่ก็สามารถท าใหส้ าเร็จลงได ้ดงันั้น เน่ืองในโอกาสสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์ 200 ปี  จึงไดมี้การถวายพระราชสมญัญาวา่ “มหาราช” ต่อ ทา้ยพระนามาภิไธย ดว้ยประชา
ทั้งหลายนั้น ไดส้ านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ท่ีทรง
ปฏิบติัพระราชกรณียกิจ ท่ีเป็นพระคุณอยา่งยิง่ต่อแผน่ดินไทย 

การจดังานวนัจกัรี มีข้ึนคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2461 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั  ไดท้รงให้อญัเชิญพระบรมรูปของพระมหากษตัริยท์ ั้ง 5 พระองค ์ อนัไดแ้ก่ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลท่ี 1, พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั  รัชกาลท่ี 2, 
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี  3, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี 4, 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาล ท่ี 5 จากพระท่ีนัง่ศิวาลยัมหาปราสาท มาประดิษฐาน ณ 
ปราสาทเทพบิดร เพื่อใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มาสักการะบูชา และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัมาจนทุกวนัน้ี 



ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 เน่ืองในวโรกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 150 ปี  พระ บาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 7 ทรงมีพระราชด าริท่ีจะสร้างอนุสรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ส่วนรวม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหส้ร้างสะพานขา้มแม่น ้าเจา้พระยาข้ึน และพระราชทานช่ือวา่ 
“สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” พร้อมกบัโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระบรมราชานุสาวรีย ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ขนาดใหญ่กวา่พระองคจ์ริงถึง 3 เท่า ในลกัษณะประทบันัง่บนพระท่ีนัง่
ทรง  พระหตัถข์วาทรงพระแสงดาบ ในบริเวณดงักล่าว และเม่ือถึงวนัท่ีระลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ ์ ก็จะมี
การจดังาน  ณ  บริเวณลานดา้นพระบรมราชานุสาวรีย ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
จวบจนปัจจุบนั 

ซ่ึงปัจจุบนั  มูลนิธิ ส่วนราชการต่าง  และภาคเอกชนจดังาน สัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ  วนัจกัรี เพื่อ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  และบูรพกษตัริย ์
แห่งราชวงศจ์กัรีทุกพระองค ์ ท่ี มีต่อพสกนิกรชาวไทย มาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี และเป็นการหารายไดใ้หก้บั
มูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถมัภ ์เพื่อด าเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงคข์องมูลนิธิฯ ทูลเกลา้ฯถวายโดย
เสด็จพระราชกุศล พร้อมช่วยสนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ และเพื่อช่วยเสริมสร้าง
ความสามคัคีของคนในชาติ 

 
 



 

 

 

เป็นยังไงกันบ้างล่ะค่ะ เร่ืองราวดีๆที่น ามาฝากกันเดือนนีมี้ประโยชน์มากมายเลย

ทเีดียว รู้สึกรักประเทศไทยกันมากขึน้แล้วล่ะสิใช่ไหมค่ะ ฉบับหน้าเรามีเร่ืองราวดีๆ

อะไรมาฝากกันอีกคอยตดิตามน่ะค่ะ 

 


