
195

เทิดพระนาม มหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

สถานที่ตั้ง ลานหน้า ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช  

ประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 

 ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา 

 เนื่องในวันมหิดล วันที่ ๒๔ กันยายน ทุกปี 

ลักษณะ พระรูปหล่อโลหะสัมฤทธิ์ ขนาดสูงกว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ความสูง 

 ประมาณ ๒ เมตร ประทับพระเก้าอี้ ฉลองพระองค์ครุย พระหัตถ์วางบน 

 ตำราแพทย์ซึ่งตั้งบนพระเพลา ประดิษฐานบนแท่นฐาน มีพุ่มโลหะประดับ 

 ทัง้ ๒ ขา้ง ดา้นหนา้แทน่ฐานมโีลหะหลอ่เปน็แผน่ผา้ทพิยร์ปูผา้ตาด ตรงกลาง 

 เป็นอักษรพระนามาภิไธย ด้านหลังเป็นแผ่นโลหะหล่อจารึก พระราชา- 

 นุสาวรีย์ตั้งอยู่บนลานรูปวงกลม ลดหลั่นกันเป็นขั้นๆ 

 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ออกแบบ นายสนั่น ศิลากรณ์ เป็นประติมากร 



พระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม   

พระบรมราชชนก 
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เทิดพระนาม มหิดล
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เทิดพระนาม มหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถานที่ตั้ง หน้าอาคาร ๑  

ลักษณะ พระรูปหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดเท่าพระองค์จริง ฉลองพระองค์ครุย 

 พระหัตถ์ซ้ายทรงถือตำรา ประทับพระเก้าอี้ ประดิษฐานบนแท่นฐาน 

 กรมศิลปากร ออกแบบและปั้นหล่อ 



มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

สถานที่ตั้ง บริเวณห้องโถงของสำนักงานอธิการบดี  

ลักษณะ พระรูปหล่อด้วยทองบรอนซ์รมดำ ขนาดเท่าพระองค์จริง พระอิริยาบถยืน 

 ฉลองพระองค์ครุยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พระหัตถ์ซ้ายถือหมวกแนบ 

 พระอุระ พระกรขวาปล่อยตรงพระหัตถ์ถือม้วนปริญญาบัตร ประดิษฐาน 

 บนแท่นฐาน 

 คุณไข่มุกด์ ชูโต ประติมากร 
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เทิดพระนาม มหิดล

โรงพยาบาลชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

สถานที่ตั้ง หน้าตึกอำนวยการ  

ประวัติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  

 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงชี้แนะและ 

 แก้ไขพระรูปต้นแบบ  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเปิด 

 พระราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

ลักษณะ พระรูปหล่อโลหะสำริด ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง พระอิริยาบถยืน 

 พระพักตร์ตรง ฉลองพระองค์ชุดสากลและเสื้อคลุม มีหูฟังและปากกา 

 อยู่ในกระเป๋าเสื้อคลุม พระหัตถ์ซ้ายจับขอบเสื้อคลุม พระหัตถ์ขวาวางบน 

 หนังสือซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะมีผ้าคลุม ข้างบนหนังสือเป็นกล้องจุลทรรศน์ 

 ประดิษฐานบนแท่นฐาน ด้านหน้ามีแผ่นหินอ่อนจารึกวันเปิดพระราชานุ- 

 สาวรีย์ 

 นายประเทือง ธรรมรักษ์ เป็นประติมากร และออกแบบแท่นฐาน 







199

เทิดพระนาม มหิดล

โรงพยาบาลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
สถานที่ตั้ง บริเวณสวนหน้าโรงพยาบาลชัยนาท 

ลกัษณะ พระรูปหล่อโลหะ ขนาดเท่าพระองค์จริง พระอิริยาบถยืน  

 ฉลองพระองค์ครุย พระหัตถ์ซ้ายทรงถือหนังสือ ประดิษฐาน 

 บนแท่นฐาน สูง ๒ เมตร ๒๐ เซนติเมตร ตั้งอยู่บนลานปูพื้น 

 หินอ่อน มีบันไดลดหลั่น ๔ ขั้น 

 พันโทสุปัญญา นุตะวานิช เป็นประติมากร 

 นายกิตต ิ วรรณศิริพัฒน ์ กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท 

 ออกแบบแทน่ฐาน



คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
สถานที่ตั้ง หน้าอาคารสุจิณโณ  

ลักษณะ พระรูปหล่อโลหะสัมฤทธิ์ ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง  

 พระอิริยาบถยืน พระพักตร์ตรงฉลองพระองค์ครุย พระหัตถ์ 

 ซ้ายทรงถือปริญญาบัตรไว้แนบพระองค ์ พระหตัถข์วาปลอ่ยตรง  

 ประดิษฐานบนแท่นฐานทรงสูง ด้านหน้าติดแผ่นจารึกโลหะ  

 ตั้งอยู่บนลานมีบันไดลดหลั่นกันลงไป ๙ ขั้น อาคารสุจิณโณ 

 อาคารรูปครึ่งวงกลมเป็นฉากหลัง 

 นายสนั่น ศิลากรณ์ ออกแบบ นายสาโรช จารักษ์ และ 

 นายบุญส่ง นุชน้อมบุญ เป็นประติมากร 

 แทน่ฐานเดมิออกแบบโดย นายสภุร ศริะสงเคราะห ์ กองหตัถศลิป  

 กรมศิลปากร 

 แท่นฐานปัจจุบันออกแบบโดยสถาปนิกของสำนักงานสถาปนิก 

 แอนดเ์ดอรส์นั
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เทิดพระนาม มหิดล

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี 
สถานที่ตั้ง บริเวณสนามหน้าตึกอำนวยการ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอ 

 เมือง จังหวัดปัตตานี  

ลักษณะ พระรูปหล่อโลหะ ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง ฉลองพระองค์ครุย 

 พระกรซ้ายทรงหนีบปริญญาบัตร พระกรขวาทรงปล่อยลงแนบพระองค์ 

 ประดิษฐานบนแท่นฐานรูปสี่เหลี่ยม มีแผ่นจารึกพระประวัติติดด้านหน้า 

 ด้านหลังเป็นแผ่นจารึกพระดำรัส แท่นฐานนี้ตั้งอยู่ตรงกลางลานกว้าง 

 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าจัดภูมิทัศน์งดงาม 

 กองหัตถศิลป กรมศิลปากร ออกแบบปั้นหล่อพระราชานุสาวรีย์ 

 นายสนั่น ศิลากรณ์ เป็นประติมากร 
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เทิดพระนาม มหิดล

โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
สถานที่ตั้ง บริเวณหน้าตึกมหิดลอดุลยเดช  

ลักษณะ พระรูปหล่อโลหะ ขนาดเท่าพระองค์จริง พระอิริยาบถยืน ฉลองพระองค์ 

 ชุดครุย พระหัตถ์ซ้ายทรงถือปริญญาบัตรแนบพระองค์ พระหัตถ์ขวาทรง 

 ยกขึ้นในลักษณะสมดุล พระพักตร์ตรง  

 นายสนั่น ศิลากรณ์ เป็นประติมากร 
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เทิดพระนาม มหิดล

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 

สถานที่ตั้ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บางเขน  

 กรุงเทพมหานคร 

ประวัติ หลั งจากที่ ก รมประมงย้ ายที่ ทำการมาอยู่ ใ น 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสร้างพระราชา- 

 นุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

 พระบรมราชชนกขึ้นภายในบริ เวณกรมประมง 

 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  

 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาทรงเปิด 

 พระราชานสุาวรยีเ์มือ่วนัที ่ ๒๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๐  

 ขา้ราชการกรมประมงและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดถ้วาย 

 สักการะและวางพวงมาลา ทุกวันที่ ๒๔ กันยายน 

 ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง 

 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม 

 ราชชนก “พระประทีปแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากร 

 สัตว์น้ำของไทย” 

ลกัษณะ พระรปูหลอ่โลหะรมดำ ขนาดเทา่องคจ์รงิ พระพกัตร ์

 ตรง พระอิริยาบถยืน ฉลองพระองค์ชุดทหารเรือ 

 พระหัตถ์ขวาถือหมวก พระหัตถ์ซ้ายถือกระบี่ 
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เทิดพระนาม มหิดล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ลักษณะ พระรูปหล่อโลหะ ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง ฉลองพระองค์ชุดสากล 

 พระหัตถ์ทั้ง ๒ ข้างวางบนพระเพลา พระพักตร์ตรง ประดิษฐานบนแท่น 

 ฐานหินอ่อนสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม มีแผ่นจารึกติดอยู่ที่ด้านหน้าของแท่น 

 ฐาน ตั้งอยู่บนลานสี่เหลี่ยมกว้าง ลดหลั่นกัน ๓ ชั้น 

 นายสนั่น ศิลากรณ์ เป็นประติมากร 
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เทิดพระนาม มหิดล

โรงพยาบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

สถานที่ตั้ง บริเวณโรงพยาบาลตรัง 

ลักษณะ พระรูปหล่อโลหะ ประทับพระเก้าอี้ ฉลองพระองค์ครุย พระหัตถ์วางบน 

 ตำราแพทย์ซึ่งตั้งบนพระเพลา ลักษณะเดียวกับพระราชานุสาวรีย์ที่ 

 โรงพยาบาลศิริราช ประดิษฐานบนแท่นฐานหินอ่อนรูปสี่เหลี่ยมลดมุม 

 พระราชานุสาวรีย์ตั้งอยู่บนยกพื้นหินอ่อนลานรูปสี่เหลี่ยมมีบันไดด้านหน้า 

 สามขั้น  

โรงพยาบาลนครพนม 

สถานที่ตั้ง บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล 

ลักษณะ พระรูปหล่อโลหะ ประทับพระเก้าอี้ ฉลองพระองค์ครุย พระหัตถ์วางบน 

 ตำราแพทย์ซึ่งตั้งบนพระเพลา ลักษณะเดียวกับพระราชานุสาวรีย์ที่ 

 โรงพยาบาลศริริาช ประดษิฐานบนแทน่ฐานหนิออ่นรปูสีเ่หลีย่ม พระราชา- 

 นุสาวรีย์ตั้งอยู่บนลานรูปสี่เหลี่ยม ลดหลั่นกันสามขั้น 



205

เทิดพระนาม มหิดล

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
สถานที่ตั้ง บริเวณหน้าโรงพยาบาล 

ประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชวินิจฉัยแบบพระรูปจำลอง และ 

 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช- 

 นครินทร์ ทรงพระวินิจฉัยรูปแบบการปั้นพระรูป  

 พลเรือเอก วิจิตร ชำนาญการณ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธี 

 อัญเชิญพระรูปขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ลักษณะ พระราชานุสาวรีย์สองพระองค์ ขนาดสองเท่าของพระองค์จริง สมเด็จ 

 พระบรมราชชนกพระอิริยาบถยืน ฉลองพระองค์ทหารเรือ ประดิษฐานอยู่ 

 บนฐานแท่นพระราชานุสาวรีย์ซึ่งมีลักษณะเป็นฐาน ๒ ระดับ ปูพื้นด้วย 

 หินแกรนิตและกระเบื้อง  

 นายเสวต เทศน์ธรรม เป็นประติมากร
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เทิดพระนาม มหิดล
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เทิดพระนาม มหิดล

โรงพยาบาลพุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สถานที่ตั้ง หน้าอาคารมหิดล 

ลักษณะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม- 

 ราชชนก พระอิริยาบถยืน ฉลองพระองค์แบบตะวันตก พระหัตถ์ขวาวาง 

 บนพนักเก้าอี้ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประทับ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สถานที่ตั้ง บริเวณหน้าอาคารสิรินธร สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ลักษณะ พระราชานุสาวรีย์สองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนก พระอิริยาบถยืน  

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับด้านขวามือ  
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กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ลักษณะ พระราชานุสาวรีย์สองพระองค์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

 พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับ 

 พระเก้าอี้  



วัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ลกัษณะ สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก ฉลองพระองค ์

 แบบตะวันตก พระอิริยาบถยืน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 ประทับพระเก้าอี้ พระราชานุสาวรีย์ประดิษฐานบนแท่นฐานรูปกลม  

 ลดหลั่นเป็นชั้นๆ เบื้องหลังเป็นซุ้มประตูหินอ่อนศิลปะแบบตะวันตก  

 ที่หน้าบันประดิษฐานตราประจำพระองค์คู่กัน 
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

สถานที่ตั้ง บริเวณหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

ลักษณะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับยืน 

 เบื้องหลัง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประทับพระเก้าอี้ 
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โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

สถานที่ตั้ง หน้าอาคารสิทธิเกษม โรงพยาบาลลำปาง  

ประวัติ จัดสร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ ๒๒ 

 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  

 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จไปทรงประกอบพิธีเปิดพระราชา 

 นุสาวรีย์ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ลกัษณะ พระราชานสุาวรยีส์องพระองค ์ พระรปูหลอ่โลหะขนาดหนึง่เทา่ครึง่องคจ์รงิ 

 สมเด็จพระบรมราชชนก พระอิริยาบถยืน ฉลองพระองค์แบบตะวันตก  

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับพระเก้าอี้ทางเบื้องขวา  

 ประดษิฐานบนแทน่ฐานรปูสีเ่หลีย่ม บนลานวงกลมขนาดใหญ ่ 

 นายสมัพนัธ ์อุทธโยธา เป็นประติมากร 




