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คํานํา
เรือ่ ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๙ เปนหนังสือ
เลมที่ ๙ ในชุด “พระมหากษัตริยไ ทย ๙ รัชกาล”กรมวิชาการ (เดิม)
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือ
อานภาษาไทยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย สําหรับเด็กและ
เยาวชน จัดทํา และนายทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา เปนผูป รับปรุง
เนื้อหาและภาพประกอบ และจัดพิมพเปนหนังสืออานเพิ่มเติม
ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑
มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริยและประวัติศาสตรไทยรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ คณะกรรมการจัดทํา
และคัดเลือกหนังสืออานนอกเวลาวิชาประวัตศิ าสตรไทยและหนาที่
พลเมือง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
เห็นวาหนังสือเลมนี้มีแนวการเขียนในการนําเสนอเนื้อหาที่คํานึง
ถึงความเหมาะสมกับวัย ความสามารถทางการอานและจิตวิทยา
การเรียนรูของนักเรียนในระดับประถมศึกษา จึงไดประกาศ
ใหเปนหนังสืออานนอกเวลา กลุมสถาบันพระมหากษัตริยและ
กลุมประวัติศาสตรไทย สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ในการจัดพิมพครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดมอบหมายใหนางสายไหม จบกลศึก ที่ปรึกษา
เกี่ยวกับงานดานเอกสารและหนังสือ สํานักพระราชวัง นางสาว
พรรณงาม แยมบุญเรือง ขาราชการบํานาญ สํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และนางปราณี ปราบริปู ขาราชการบํานาญ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เปนผูต รวจเพิม่ เติม
เนื้อหาและภาพประกอบใหเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยใชโครงสรางเดิมที่
ผูทรงคุณวุฒิไดเรียบเรียงไว
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานหวังเปนอยางยิง่ วา
หนังสืออานนอกเวลาเลมนี้ จะชวยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และสรางบรรยากาศในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรไทยใหนาสนใจและ
บูรณาการคานิยมหลัก ๑๒ ประการไปพรอมกัน ขอขอบคุณ
คณะกรรมการจัดทําและคัดเลือกหนังสืออานนอกเวลาฯ และ
ผูมีสวนเกี่ยวของที่ไดรวมมือกันทําใหหนังสือสําเร็จลุลวงดวยดีมา
ณ โอกาสนี้

(นายกมล รอดคลาย)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
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บทนํา
เมื่อคนไทยไดรวมกันเปนปกแผนและสรางอาณาจักร
สุโขทัยขึ้นใน พ.ศ ๑๘๐๐ นั้น ประชาชนมีพระพุทธศาสนา
และพระมหากษัตริยเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอยางมั่นคง
ทั้งสองสถาบันดังกลาวธํารงอยูคูบานคูเมืองตลอดมา ทั้งสมัยกรุง
ศรีอยุธยา กรุงธนบุรแี ละกรุงรัตนโกสินทร แตเดิมพระมหากษัตริย
ทรงมีภาระหนาที่ในการปกครองประเทศ เมื่อมีขาศึกศัตรูมา
รุกราน จะทรงเปนผูนํากองทัพออกไปทําสงครามปองกันรักษา
บานเมือง ในยามสงบก็ทรงดูแลทุกขสขุ ของอาณาประชาราษฎรและ
ทํานุบํารุงประชาชนใหอยูเย็นเปนสุข บานเมืองจึงเจริญรุงเรืองยิ่ง
ขึ้นสืบมา
แมประเทศไทยจะมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
มีรฐั บาลเปนฝายรับผิดชอบการบริหารประเทศตัง้ แต พ.ศ. ๒๔๗๕
เปนตนมาก็ตาม รัชกาลปจจุบัน คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ก็ยงั คงทรงปฏิบตั พิ ระราชภารกิจเพือ่ ประเทศ
และเพื่อประชาชนอยูตลอดเวลา นับแตเสด็จขึ้นครองราชย เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๘๙ ตราบถึงปจจุบัน
เปนที่ประจักษวา ทรงคํานึงถึงประโยชนสุขของราษฎร
เปนสําคัญ สวนใหญในปหนึ่งๆ เปนเวลาไมนอยกวา ๘ เดือน
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
๑
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ราชินีนาถ พระราชโอรสและพระราชธิดา
จะเสด็จประทับแรม ณ พระราชฐานในตางจังหวัด
ภาคเหนือที่ภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ภูพานราชนิเวศน
จังหวัดสกลนคร ภาคใตที่ทักษิณราชนิเวศน
จังหวัดนราธิวาส และภาคกลางทีว่ งั ไกลกังวล
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือ
ทีพ่ ระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยีย่ มเยียน
ประชาชนหมุนเวียนกันไป เพือ่ ทรงติดตามความ

เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมราษฎร
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในถิ่นทุรกันดาร
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กาวหนาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โดยมุงหวังจะบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชนทั่ว
ประเทศอยางทัดเทียมกัน
ในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร
ไมวาจะเปนถิ่นทุรกันดารอยางไร แมในหมูบาน
ที่พาหนะใดๆ เขาไมถึง ก็ทรงพระดําเนินขามเขา
ขามหวยเขาไปจนถึงอยางไมยอ ทอ เพือ่ ทอดพระเนตร
ความเปนอยูแ ละความทุกขสขุ ของราษฎรดวยพระองคเอง
ทรงไตถามขาราชการและราษฎรในทองทีอ่ ยางละเอียด
จนทราบปญหาความตองการพืน้ ฐานของประชาชน และ
ทรงศึกษาปญหานัน้ ๆ อยางถีถ่ ว น แลวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหดําเนินการชวยเหลือ
ทัง้ ในลักษณะการแกปญ หาเฉพาะหนา และพระราชทาน
พระราชดําริใหรฐั บาลจัดตัง้ คณะทํางานเพือ่ แกปญ
 หา
ระยะยาว ดวยมีพระราชดําริวา การชวยเหลือราษฎรใหไดผล
๓
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จะตองเปนการชวยเหลือเพื่อใหเขาชวยตัวเอง
ไดตลอดไป ซึ่งอยูในหลักของ “การพัฒนา
อยางยั่งยืน” ดังมีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ นับเนื่องถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ มี
จํานวนมากถึง ๔,๓๕๐ โครงการ จึงทรงไดรับ
การถวายพระราชสมัญญาอยางหลากหลาย
เชน พระมหากษัตริยนักพัฒนา กษัตริยเกษตร
พระบิดาแหงฝนหลวง เปนตน
“โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ”
คือหัวใจของการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท เพื่อยกระดับ
ชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่ยากไรในทุก
พื้นที่ทั่วประเทศใหสามารถพึ่งตนเองไดอยาง
ยั่งยืน เนนการพัฒนาแหลงนํ้า การเกษตร
สิง่ แวดลอมและการสงเสริมอาชีพไปพรอมๆ กัน
กําหนดวิธีพัฒนาอยางครบวงจร เรียกวา
“บริการรวมจุดเดียว” คือ “โครงการศูนย
ศึกษาการพัฒนาตามพระราชดําริ” มีจํานวน
๖ ศูนยเพื่อรองรับโครงการดังกลาว เปนการ
พัฒนาหลายรูปแบบ ลักษณะคอยเปนคอยไป
อยางเปนขั้นเปนตอนตามความพรอมของ
แตละทองถิ่น การดําเนินงานผานมาแลว
๔
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เปนเวลายาวนาน จึงสามารถสนองพระราชดําริ
ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสั ม ฤทธิ ผ ล
อันสอดคลองกับแนวคิดของสหประชาชาติ
เรื่องการพัฒนาสังคมชนบทและเกษตรกรไทย
ทําใหตระหนักไดวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
มิไดทรงเปนองคพระประมุขของประเทศเทานัน้
ยังทรงเปน “ยอดแหงนักปราชญ” “ยอดแหง
นักวิชาการ” ที่ไมมีใครทัดเทียมได
พ.ศ. ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ทรงครองราชยครบ ๖๐ ป ทรงเปนพระมหา

กษัตริยพระองคเดียวในบรรดาพระมหา
กษัตริยไทยที่ผานมาแลวทุกกาลสมัย
ที่ทรงครองราชยยาวนานที่สุด พระองค
ทรงพระอัจฉริยภาพลํ้าเลิศในสรรพศาสตรและศิลปะหลายสาขา
นํ้าพระราชหฤทัยเปยมดวยพระเมตตาและทรงหวงใยพสกนิกร
อยางมิอาจประมาณได พระราชจริยวัตรดัง่ ดวงตะวันฉายแสงสองสวาง
สูพ นื้ ทีท่ กุ หนแหงของประเทศ กลาวไดวา ไมมที ใี่ ดของผืนแผนดินไทย
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปไมถึง
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หรือไมมีใครรูจักประชาชนและประเทศไทยไดเทากับพระองค
พระราชกรณียกิจเพือ่ ประชาชนและเพือ่ ความเจริญรุง เรืองของ
ประเทศอยางมากมายมหาศาลนี้ จึงทรงเปนศูนยรวมใจไทยทัง้ ชาติ
ตางเทิดทูนพระองควา เปน “พอแหงแผนดิน” และพรอมใจกันจัดงาน
ถวายราชสักการะอยางยิง่ ใหญในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ ตรงกับ
วันที่ ๕ ธันวาคม เปนประจําทุกป เรียกวา “วันเฉลิมพระชนมพรรษา”
และในมหามงคลทุกๆ โอกาส
ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนเสาหลักใน
การสรางความเปนปกแผนมั่นคงแกชาติและประชาชน ดังที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสรางสรรคพัฒนาประเทศให
อุดมสมบูรณอยางยั่งยืนทุกดาน ซึ่งมิไดหลอเลี้ยงชีวิตความเปน
อยูเฉพาะแตเพียงชาวไทยเทานั้น หากแตยังเกื้อกูลออกไปสู
มวลมนุษยชาติอื่นๆ อีกดวย สมควรที่จะเผยแพรพระเกียรติคุณ
ใหประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนไทยไดทราบ เพือ่ เปนเครือ่ งเตือนใจ
ใหเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในหลักของการทรงงาน
เพื่อพัฒนาประเทศ ตามกําลังสติปญญาของแตละบุคคลสืบไป
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๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จขึ้นครองราชยเปนพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงเปนพระมหากษัตริย
ในพระบรมราชจักรีวงศ รัชกาลที่ ๙ แหงกรุงรัตนโกสินทร
ขณะพระชนมพรรษา ๑๘ พรรษา เปนเวลาที่อยูในระหวาง
ทรงศึกษา ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด ครัน้ เมือ่ ทรงรับราชสมบัตแิ ลว
จึงเสด็จพระราชดําเนินกลับไปทรงศึกษาตอ โดยทรงเลือกเรียน
วิชานิตศิ าสตรและรัฐศาสตร วาดวยเรือ่ งกฎหมายและการปกครอง
ระหวางที่มิไดประทับอยูในประเทศ มีคณะผูสําเร็จราชการแทน
พระองคปฏิบัติพระราชภารกิจแทน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ เสด็จ
นิวัตประเทศไทย อภิเษกสมรสกับหมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร
และทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระราชินี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๔๙๓
เพื่อความสมบูรณแหงพระมหากษัตริยตามโบราณราช
ประเพณี ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๔๙๓ เฉลิมพระปรมาภิไธยวา “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” ในการพระราชพิธีนั้น ทรงมี
๗

เสด็จเลียบพระนครในมหามงคล
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ป
ในพระราชพิธีรัชดาภิเษก
พ.ศ. ๒๕๑๔

พระปฐมบรมราชโองการ อันเปนสัจปฏิญาณวา
“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชนสขุ
แหงมหาชนชาวสยาม” แลวทรงสถาปนาสมเด็จ
พระราชินี เปน “สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรม
ราชิน”ี เบือ้ งตนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี ประทับ
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ตอมาจึงไดมาประทับ ณ พระตําหนักจิตรลดา
รโหฐาน ในสวนจิตรลดา ทรงมีพระราชโอรสและ
พระราชธิดารวม ๔ พระองค ตามลําดับดังนี้

พ.ศ. ๒๔๙๔ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
พ.ศ. ๒๔๙๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสริ นิ ธร
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๐๐ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
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พระบรมฉายาลักษณ ทรงฉายพรอมกับ
พระราชโอรสและพระราชธิดาเมื่อยังทรงพระเยาว

พระราชโอรส และพระราชธิดาทุกพระองค ลวนยึดมั่น
ในการบําเพ็ญประโยชนเพื่อชาติบานเมืองและเพื่อประชาชน
ชาวไทย สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ตัง้ แต
ทรงพระเยาว ไดตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เพือ่ ทรงงาน
ทุกวาระสมํ่าเสมอตราบปจจุบัน

๙
5802019L01m.indd 9

2/4/16 1:34 PM

๒. พระราชกรณียกิจเพื่อชาติและประชาชน
ประเทศไทยเมื่อแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เสด็จขึ้นครองราชยนั้นทองที่ในภูมิภาคทั่วไปยังเปนถิ่นทุรกันดาร
ไมเจริญดวยถนนหนทางและตึกรามบานชองเชนปจจุบนั ประชาชน
สวนมากแรนแคนยากจน ไมมอี าชีพเลีย้ งตัว ไมมกี ารศึกษา หางไกล
ทั้งการแพทยและความรูเรื่องสุขอนามัยพื้นฐาน ความยากจน
อดอยากทําใหเกิดภัยจากนอกประเทศเปนลัทธิคอมมิวนิสต
เขาแทรกซึมคุกคามบานเมืองอยูระยะหนึ่ง

ภาพประวัติศาสตรสัญลักษณความผูกพันระหวางพระมหากษัตริยและประชาชน

๑๐

โปรดเกลาฯ ใหราษฎรไดเขาเฝาฯ อยางใกลชิด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส
ศึ ก ษาสภาพความเป น อยู  แ ละการทํ า มาหากิ น ของอาณา
ประชาราษฎรอยางทั่วถึงจริงจัง เริ่มจากการเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาค เพื่อทอดพระเนตร
สภาพความเปนอยูท แี่ ทจริงของประชาชนทัว่ ประเทศ ซึง่ สวนใหญ
คือ เกษตรกรที่ทํานา ทําสวน ทําไร ทรงพบวาปญหาของคนไทย
สวนใหญขณะนั้นคือ การขาดแคลนที่ทํากิน การประสบภัย
ธรรมชาติ ความยากจน และสิง่ ทีก่ ระทบอันจะเปนปญหาสําคัญของ
ประเทศในเวลาตอมา คือ การเพิ่มจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว
ของคนในชนบท
๑๑
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ทรงรวมพิจารณาขอมูลเกีย่ วกับการปรับปรุงพืน้ ทีใ่ หราษฎรเขาอยอู าศัยทํากิน

ทรงวางแนวพระราชดําริ อันเปนตนเคาที่มาของคําวา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
ในเวลาตอมา พระราชประสงคในครัง้ นัน้ สวนหนึง่ คือเพือ่ ผอนปรน
ความเดือดรอนในการแกปญหาเฉพาะหนาของประชาชนกอน
อีกสวนหนึ่งทรงวางแผนงานระยะยาว คอยๆ แกปญหาอยาง
เปนขั้นเปนตอน เฉพาะแนวพระราชดําริที่ทําอยางตอเนื่อง ไดแก
การพัฒนาปรับปรุงที่ดินที่รกรางวางเปลา ซึ่งมีเนื้อที่กวางใหญ
ไพศาลในทุกภูมิภาค เพื่อนํามาใชประโยชนใหชาวบานไดเขามา
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ทํามาหากินพรอมทัง้ ปองกัน
การบุกรุกทําลายปาสงวน
อย า งรู  เ ท า ไม ถึ ง การณ
ทรงมุงพัฒนาการเกษตร
ใหความรูเรื่องการปลูกพืช
เลี้ ย งสั ต ว รวมทั้ ง การ
จําหนายพืชผลใหไดราคา
โครงการทดลองการปลูกขาว
ที่เปนธรรม เพื่อชาวไร
ในเขตพระราชฐาน
บริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ชาวนาจะสามารถเลีย้ งชีพ
พึ่งตัวเองไดตลอดไป โครงการระยะแรกนี้ เรียกวา “โครงการสวน
พระองค”
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคให
เจาหนาที่ทําการศึกษาคนควาทดลอง เพื่อนําไปสู “การพัฒนา
การเกษตร” ในบริเวณที่ดินรอบๆ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
ในพระราชวังดุสิตกอนที่จะนําไปดําเนินการในที่ดินแหงอื่น
เมื่อการทดลองประสบผลสําเร็จ จึงพระราชทานพระราชดําริ
และแนวทางวิธีการปฏิบัติใหสวนราชการที่เกี่ยวของ ดําเนินการ
เผยแพรออกไปยังชาวนา ชาวไร สูภูมิภาคทั่วประเทศตอไป

๑๓
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พระราชวังของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตางจาก
พระราชวังของกษัตริยประเทศใดๆ ในโลก เพราะมีแปลงนาขาว
พื้นที่เลี้ยงโค บอเลี้ยงปลา โรงงานผลิตนม แปลงกลาไมพันธุตางๆ
ฯลฯ บางโครงการเพื่อขยายปริมาณใหเพียงพอแกการแจกจาย
บางโครงการเปนตนแบบแหงการเรียนรู บางโครงการเพื่ออนุรักษ
และพัฒนา นอกจากนัน้ เปนสถานทีส่ าํ หรับงานวิจยั เพือ่ พัฒนาการ
เกษตรในชนบท พัฒนาอาชีพการเกษตรในชนบทและโรงเรียน
จึงทรงไดรับการยกยองวาเปน “กษัตริยเกษตร” ทรงงานเพื่อ
ปากทองพสกนิกร ยกฐานะความเปนอยูจ ากความยากจนใหสามารถ
เลี้ยงตัวเองไดอยางมีสุข
ในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต มีโครงการทดลองกอน
เผยแพรออกสูประชาชน ดังตอไปนี้

การทําแปลงนาในสวนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั มีพระราชประสงคใหเกษตรกร
และหนวยราชการที่มีหนาที่ เขาใจวิธีการปลูกขาววาการทํานา
จะใหไดผลผลิตสูง จะตองใชขาวพันธุดี รูจักวิธีปลูกที่ถูกตอง
และมีการบํารุงดิน พันธุขาวที่ดีนั้นจะใหผลผลิตสูง ตานทานโรค
และแมลงไดดี
ดังนัน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๔ หลังจากเสร็จงานพระราชพิธพี ชื มงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวงแลว
ทรงพระกรุณาใหนําขาวพันธุดีชื่อขาว “นางมล” มาทดลองปลูก
๑๔
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พระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ขยายพันธุใ นแปลงนาสวนจิตรลดา เพือ่ เก็บเกีย่ วไวใชในงานพระราช
พิธีในปตอไป และเพื่อพระราชทานแจกจายแกราษฎรทั่วประเทศ
ในฤดูที่มีการปลูกขาวปถัดไป
แปลงนาทดลองตัวอยางทําเปน ๓ แปลง ปลูกทั้ง ๓
วิธี คือ นาดํา นาหยอด และ นาหวาน ใชปุยคอก ปุยหมัก และ
ปุยเคมี ตางๆ กันใหชาวนาเขามาชมเพื่อนําวิธีการไปใช แลวขยาย
การปลูกขาวเจา ขาวเหนียว และพืชไรอื่นๆ ในปตอๆ มา เฉพาะ
นอกฤดูทํานา ทรงใหปลูกพืชตระกูลถั่ว ไดแก ถั่วลิสง ถั่วแดง
ถั่วเขียวและถั่วเหลือง อันเปนการเพิ่มผลผลิตพืชไร หมายถึง
การเพิ่มรายได และซากพืชเมื่อไถกลบจะเปนปุยสด ใหประโยชน
ชวยบํารุงดิน ปรับปรุงผืนนาใหเปนดินที่อุดมสมบูรณดวยแรธาตุ
เปนผลดีตอการปลูกขาว
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การปลูกขาว นาดํา นาหยอด และนาหวาน เปนขาว
ที่ตองการนํ้ามาก แตประเทศไทยมีพันธุขาวที่ปลูกขึ้นในที่นํ้านอย
อาศัยนํ้าเฉพาะนํ้าฝนจากฟาอยางเดียว เรียกวาขาวไร ปลูกบน
ที่เนินสูง บนเขา และที่ราบสูงตามสภาพภูมิศาสตร เจริญเติบโตได
แมฝนจะตกนอย ทนทานความแหงแลง มีหลายพันธุ คือ ขาวไร
สําหรับพืน้ ทีส่ งู พืน้ ทีต่ าํ่ และขาวทีล่ มุ ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ทอดพระเนตรเห็นจากการเสด็จเยือนราษฎรไปทั่วทุกหนแหง
จึงทรงมีพระราชดําริสงเสริมการปลูกขาวไร

พระราชทานพระราชดําริในการจัดรูปที่ดิน
เพื่อใชที่ดินใหไดประโยชนสูงสุด
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พ.ศ. ๒๕๑๗ ทรงทํ า แปลงนาทดลองปลู ก ข า วไร
โดยนําดินจากจังหวัดตางๆ ทั้ง ๔ ภาค มาเปนดินทดลองปลูก
เพราะทุกภาคของประเทศจะมีพนั ธุข า วไรเฉพาะทองถิน่ อยูท กุ ภาค
เปนการรักษาพันธุด งั้ เดิมและปรับปรุงพัฒนาพันธุใ หมคี ณ
ุ ภาพขึน้
การทดลองปลูกขาวไรในแปลงนาสวนจิตรลดา จึงไดขาวสายพันธุ
ทีพ่ ฒ
ั นาคุณภาพ สามารถขยายผลออกไปอยางกวางขวางสูจ งั หวัด
ตางๆ ที่อยูในภูมิภาคแหงแลง เปนการชวยใหมีการผลิตขาวเพื่อ
การบริโภคอยางเพียงพอทั่วประเทศอีกทางหนึ่ง
พันธุขาวที่ปลูกในสวนจิตรลดา เปน “พันธุขาวทรงปลูก
พระราชทาน” สวนหนึ่งเตรียมไวสําหรับการพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อีกสวนหนึ่งนําบรรจุซองพระราชทาน
แกชาวไรชาวนาทัว่ ประเทศ เพือ่ เปนสิรมิ งคลแกการเพาะปลูกของ
เกษตรกร การดําเนินงานดังกลาวยังคงถือปฏิบัติอยูถึงทุกวันนี้

โรงสีขาวตัวอยาง

โรงสีขาวในบริเวณสวนจิตรลดา มีเครื่องจักรสีขาวที่สราง
ขึ้นภายในประเทศ มียุงฉางแบบตางๆ ทั้งที่สรางดวยไม ดวยเหล็ก
และคอนกรีต มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทดลองวิธีการสีขาวใหได
ผลดีที่สุด ตลอดจนการเก็บรักษาขาวเปลือก แลวเก็บเปนขอมูล
สําหรับการศึกษาวิจัยตอไป
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สวนแกลบหรือเปลือกขาว ซึง่ ไดจากการสีขา ว นําไปทําปุย
ดวยการบดผสมกับสารเคมีสูตรตางๆ หรืออัดแทงเปนเชื้อเพลิง
สําหรับใชแทนฟนได

การเลี้ยงโคนมในสวนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั มีพระราชประสงคใหเด็กไทย
ดื่มนม เพื่อเสริมสรางสรีระรางกาย บํารุงสมองและใหมีสุขภาพดี
อีกประการหนึ่ง ทรงเห็นความสําคัญของอาชีพเลี้ยงโคนม
ซึ่งเปนอาชีพที่สามารถเลี้ยงครอบครัวเกษตรกรได อันจะมี
สวนชวยประหยัดเงินตราตางประเทศ ที่ชาวไทยสั่งซื้อนํ้านม
จากตางประเทศเขามาบริโภค ซึ่งปหนึ่งๆ เปนจํานวนเงินสูงมาก
ดังนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงทรงสรางโรงโคนมทดลอง สําหรับ
เลี้ยงโคนมที่มีผูนํามาถวายไว ๖ ตัว ไดรีดนมเมื่อโคนมเหลานั้น
ตกลูก นํ้านมสวนที่เหลือจากการเลี้ยงลูกโค ไดจําหนายใหแก
ขาราชบริพารในสวนจิตรลดา การดําเนินงานระยะนัน้ คือแนวทาง
การวางโครงการผลิตนมที่สมบูรณแบบตอไป
ระยะแรกของการสงเสริมเกษตรกรเลี้ยงโคในประเทศ
หลายกลุม เผชิญปญหาจําหนายนํา้ นมไมหมด บูดเสียเปนสวนมาก
ตองเททิ้งอยางนาเสียดาย เปนความเดือดรอนที่คอนขางวิกฤติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาคิดคนวิธีทํานํ้านมที่
เหลือใหเปนนมผง ซึง่ สามารถเก็บไวจาํ หนายในโอกาสตอไปได ทรง
ออกแบบเครือ่ งจักรกลและสรางโรงงานผลิตนมผง นมอัดเม็ดใกลๆ
โรงโคนมดวยพระราชทรัพยสวนพระองค เปดดําเนินการเมื่อ
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พ.ศ. ๒๕๑๒ พระราชทานชื่อ
นมผงทีผ่ ลิตนีว้ า “นมผงสวนดุสติ ”
เพื่อใหเปนแบบอยางแกผูเขาไป
ศึกษาและมีเปาหมายในการเลือก
อาชีพนี้
พ.ศ. ๒๕๑๖ ไดจัดตั้ง
โรงนมผงสวนดุสิต
“ศู น ย ร วมนมสวนจิ ต รลดา”
รับนํ้านมดิบจากสหกรณโคนมตางๆ มาผลิตเปนนํ้านมที่ผาน
การฆาเชื้อ แลวนําออกจําหนายตามโรงเรียนตางๆ เปนการ
เผยแพรและสงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑนมใหกวางขวางตาม
พระราชประสงคแตตน
นอกจากนํ้านมโคแลว มูลโคก็ยังใหประโยชนเพราะเปน
แกสชีวภาพเชื้อเพลิงอยางดี โดยการหมักมูลโคในถังใหเกิด
แกสชีวภาพ และนํามาใชหุงตมอาหารในครัวเรือน หากมีเปน
จํานวนมาก สามารถจําหนายได ก็จะเปนการสรางรายไดอกี ทางหนึง่
พระราชปณิธานเพื่อสรางอาชีพแกประชาชน เสริมสราง
เยาวชนใหมีสุขภาพกาย มีปญญาดี สรางแบบอยางการพัฒนา
อุตสาหกรรมทางอาหาร ยังคง
ดําเนินตอไปอยางเขมแข็งและ
กาวหนาตราบจนถึงปจจุบัน
๑๙
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การเลี้ยงปลาในสวนจิตรลดา

ความหวงใยสุขภาพและพลานามัยของประชาชนใน
ชาติ กอใหเกิดพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดทรงทุมเทเพื่อใหบังเกิดผลมาตั้งแตตนรัชกาล แมกาลเวลา
ผานมากวา ๖๐ ป ชาวไทยยังคงซาบซึ้งในนํ้าพระราชหฤทัยของ
พระองคไมเสื่อมคลาย โดยเฉพาะการที่ทรงเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืด

ทรงขยายพันธุปลา

หลากหลายพันธุเพื่อใหเปนอาหารที่มีแรธาตุโปรตีนบํารุงรางกาย
และเพื่อใหมีปริมาณมากพอแกการเลี้ยงประชาชนทั้งประเทศ
ตั้งแตโบราณ ปลานํ้าจืดเปนอาหารหลักอยางหนึ่งของ
ชาวไทย มีรสอรอยยอยงาย อยูในแหลงนํ้าธรรมชาติ แตปริมาณ
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ไดลดนอยลงและหายากมากขึ้นเนื่องจากมีประชากรเพิ่มขึ้น
และขาดแหลงนํ้า พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ
ใหเพาะเลีย้ งพันธุป ลาทีโ่ ตเร็วและแพรพนั ธุไ ดจาํ นวนมากๆ ในสระนํา้
สวนจิตรลดา ทัง้ พันธุป ลาไทยและปลาตางประเทศ ตัง้ แต พ.ศ. ๒๔๙๕
ไดแก ปลาหมอเทศ และ พ.ศ ๒๕๐๘ เมื่อกษัตริยอากิฮิโต
แหงประเทศญี่ปุน ครั้งยังทรงเปนมกุฎราชกุมาร ทรงนําพันธุ
ปลานิลมาถวาย โปรดเกลาฯ ใหขยายพันธุใหมาก สวนหนึ่งทรง
แจกจายใหแกประชาชน และอีกสวนหนึ่งทรงมอบใหกรมประมง
ขยายปริมาณนับเปนจํานวนลานๆ ตัว เพือ่ ทําประโยชนใหกวางขวาง
ดั ง เช น เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๑๗
เกิดทุพภิกขภัยในประเทศบังกลาเทศ
รุนแรงมาก ชาวเมืองอดอยากเพราะ
ขาดแคลนอาหาร พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหรัฐบาล
ปลาหมอเทศ
ไทยสงพันธุปลานิล ๕๐๐,๐๐๐ ตัว
ใหรัฐบาลบังกลาเทศ เพื่อปลอยลงในแหลงนํ้าธรรมชาติ เปนการ
สรางแหลงอาหารใหมีเพียงพอแกการบริโภคทั้งประเทศ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงวางพื้นฐานการสราง
อาหาร “ปลานํ้าจืด” สําหรับประชากรไทยและประชากรโลก
เพือ่ เลีย้ งชีวติ มาแตตน ใหเปนแบบอยางในการผลิตเพือ่ การพัฒนา
ยังประโยชนยั่งยืนถึงปจจุบัน
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๓. โครงการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
การทํามาหากินของชาวไทยผูกพันกับวิถเี กษตร ตองอาศัย
นํ้า ดิน และภูมิอากาศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแสวงหา
วิธีบรรเทาปญหาตางๆ ตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ พระราชกรณียกิจ
ดานการเกษตรจึงเกิดขึ้นพรอมๆ กันหลายดาน โดยเฉพาะทรง
ฟนฟู “การพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”
เพื่อเปนกําลังใจแกเกษตรกร
พระราชกรณียกิจดานพัฒนาการเกษตร เริ่มตนในสวน
จิตรลดา การจัดหานํ้าคือการชลประทาน ซึ่งมีโครงการมากที่สุด
นอกจากนั้น ไดแก การเพาะปลูก ดินและการจัดการดิน สหกรณ
ปาไม ปศุสตั วและประมง ทุกดานทีก่ ลาวมา ลวนมีโครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริจํานวนมากรองรับทั้งสิ้น

โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส
เรือ่ งนํา้ สมํา่ เสมอตราบปจจุบนั ทรงใหความสําคัญวา “นํา้ คือชีวติ ”
พระราชดํารัสที่ทรงยํ้าใหเขาใจอยางลึกซึ้งอีกวา “หลักสําคัญตอง
มีนํ้าบริโภค นํ้าใช นํ้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาสิ่งมีชีวิตอยูที่นั่น
ถามีนํ้าคนอยูได ถาไมมีนํ้าคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามี
ไฟฟา ไมมีนํ้า คนอยูไมได”
๒๒

โครงการชลประทาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หรือเรียกวา “โครงการพัฒนา
แหล ง นํ้ า อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ” โครงการแรกคือ
อางเก็บนํ้า จังหวัดเพชรบุรี
อางเก็บนํา้ เขาเตา ตําบลหนองแก
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ เริม่ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๖ สรางเสร็จ
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนโครงการเก็บกักนํ้าจืดสําหรับบริโภค
และการเกษตร ตลอดจนทรงวางรากฐานการพัฒนาตนนํ้า เพื่อ
การปลูกปา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ทรงเกือ้ กูลชุมชนภาคเหนือ ทัง้ ชาวไทย
พื้นราบและชาวไทยภูเขาที่อยูบน
ดอยสูง สวนชาวไทยภาคใต และ
ชาวไทยมุสลิมที่อยูในพื้นที่ติดทะเล
ทรงหาวิธกี ารปองกันนํา้ เค็มมิใหไหล
เขาแมนาํ้ ซึง่ จะทําใหนาํ้ กรอย นํา้ เค็ม
ทอดพระเนตรการขุดคลองปลอยนํ้าเสีย
จากพรุบาเจาะลงสูทะเล
ไมสามารถนํามาใชเพาะปลูกได จึง
ณ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ทําคลองระบายนํ้าที่ขังในพรุออก
สูทะเลและสกัดกั้นมิใหไหลกลับ พื้นที่พรุกวางขวางมีดินเปน
กรด จึงปรับปรุงแกไขใหใชประโยชนทาํ กินได สําหรับภาคกลางซึง่
เปนพืน้ ทีท่ มี่ นี าํ้ ทวม นํา้ หลาก ก็ใชวธิ ผี นั และกักเก็บนํา้ ดวย “แกมลิง”
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เพื่อนํานํ้ามาใชประโยชนในฤดูแลง สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนภูมิภาคที่มีแตความแหงแลง ฝนไมตกตามฤดูกาล พื้นดิน
มีแตรอยแตกระแหง เปนลูกเนินที่ราบสูงกวางใหญ ราษฎรอีสาน
ขาดแคลนนํ้ากินนํ้าใชรุนแรงที่สุดยิ่งกวาภาคใดๆ ทรงพัฒนา
ระบบลุม นํา้ ในอีสานเหนือและอีสานใต ขุดลอกแหลงนํา้ ธรรมชาติ
นอยใหญ นับตั้งแต หวย หนอง คลอง บึง สระ ปรับปรุง
สภาพพื้นที่ลํานํ้าหลักของแตละจังหวัด ใหนํ้าหลอเลี้ยงทั่วถึง
สรางอางเก็บนํ้าขนาดใหญ บางแหงใชวิธีผันนํ้าลอดใตอุโมงคจาก
พื้นที่สูงมาสูพื้นลาง เปนตน
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ความแหงแลงของภาคอีสาน

การชลประทานและพัฒนาแหลงนํ้าทั่วประเทศ ประมวล
ไดถงึ เมือ่ ทรงดํารงสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๕๐ ป เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีโครงการ
ถึง ๒,๒๓๕ โครงการ เปนแหลงนํ้าลักษณะตางๆ ประกอบดวย
เขือ่ น อางเก็บนํา้ ฝาย ประตูนาํ้ คลองสงนํา้ สระนํา้ จะเปนประเภทใด
ขึ้นอยูกับสภาพทางภูมิศาสตร แบงตามภาคตางๆ ไดดังนี้

เขื่อนแมงัดสมบูรณชล
จังหวัดเชียงใหม

ภาคเหนือ มี ๙๓๕ โครงการ เชน อางเก็บนํ้า ทํานบ ฝาย
และเขื่อน เฉพาะเขื่อนขนาดใหญในจังหวัดเชียงใหม ๒ แหง คือ
“เขือ่ นแมงดั สมบูรณชล” อําเภอแมแตง และ“เขือ่ นแมกวงอุดมธารา”
อําเภอดอยสะเก็ด เขือ่ นทัง้ สองแหงสามารถจายนํา้ ออกไปสูช มุ ชนใน
จังหวัดโดยรอบได สวนฝายใหญที่สุดคือ “ฝายแมยม” อําเภอสอง
จังหวัดแพร
๒๕
5802019L01m.indd 25

2/4/16 1:34 PM

ทรงหวงใยทุกขสุขของราษฎร
ในเขตพื้นที่นํ้าทวมกรุงเทพมหานคร

อางเก็บนํ้ารัตนัย จังหวัดเพชรบูรณ

เขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม

ภาคกลาง มี ๓๑๕ โครงการ เชน “เขือ่ นเจาพระยา” จังหวัดชัยนาท
“เขื่อนวชิราลงกรณ” และ “เขื่อนศรีนครินทร” จังหวัดกาญจนบุรี
“เขื่อนแกงกระจาน” จังหวัดเพชรบุรี “เขื่อนปาสักชลสิทธิ์”
จังหวัดลพบุรี “เขือ่ นขุนดานปราการชล (เขือ่ นคลองทาดาน)” จังหวัด
นครนายก “คลองระบายนํ้าเจริญราษฎร” จังหวัดสมุทรปราการ
“คลองระบายนํา้ ชลหารพิจติ ร” จังหวัดสมุทรปราการ “สระเก็บนํา้
พระรามเกา” จังหวัดปทุมธานี

เขื่อนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท
เขื่อนขุนดานปราการชล
(เขื่อนคลองทาดาน) จังหวัดนครนายก
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ๔๘๘ โครงการ เปน
อางเก็บนํ้าและอุโมงคผันนํ้า เชน “อางเก็บนํ้าลํานางรอง” อําเภอ
โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย “เขื่อนนํ้าเชิน” อําเภอชุมแพ
“บึงกุดเคา” อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน “โครงการพัฒนา
ลุมนํ้ากํ่า” ที่ไหลผานจังหวัดสกลนครและนครพนม “อางเก็บนํ้า
หวยเดียก” “อางเก็บนํ้าลําปลายมาศ” จังหวัดนครราชสีมา

ฝายหวยนํ้าพรา
จังหวัดอุตรดิตถ

คลองสงนํ้าจากฝายหวยนํ้าพรา
จังหวัดอุตรดิตถ
ลุมนํ้ากํ่า จังหวัดสกลนคร
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ภาคใต มี ๔๙๗ โครงการ เช น “พรุ ค วนเคร็ ง ”
ที่ลุมนํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช “คลองระบายนํ้าปาก
คลองมูโนะ” จังหวัดนราธิวาส “คันกั้นนํ้าเค็ม” รอบเกาะสะทอน
จังหวัดสงขลา

ประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิ
าชประสิทธิ์
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประตูระบายนํ้าบางนรา จังหวัดนราธิวาส

แนวปองกันนํ้าเซาะตลิ่งวัดเลียบ
จังหวัดปตตานี

ตรวจสภาพแมนํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การพัฒนาชลประทานและแหลงนํ้าแตละแหง กอใหเกิด
ประโยชนแกสวนรวมและอาชีพตางๆ ตามมาหลายประการ ไดแก
* พลังนํ้าจากเขื่อนนํามาผลิตกระแสไฟฟาใหแสงสวาง
* เกิดอาชีพประมงนํ้าจืด
* เปนแหลงทองเทีย่ วและทัศนศึกษา เปนสถานทีพ่ กั ผอนหยอนใจ
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ฝนหลวง

เมือ่ ฝนทิง้ ชวง ไมตกใน
พื้นที่ที่เกษตรกรตองการ
เกิดความแหงแลง พืชผล
เสียหาย โดยเฉพาะที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ทอดพระเนตรเห็นความแหงแลง
และราษฎรยากจน ขณะประทับ
เครื่องบินพระที่นั่งผานเทือกเขา
ภูพาน ทรงสังเกตเห็นวาทองฟาบริเวณนัน้
มีเมฆมาก แตเมฆไมสามารถกอตัวเปนหยดนํา้ จึงมีพระราชดําริศกึ ษา
วิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปรสภาพอากาศทําใหเกิดฝน
ทรงศึกษาคนควาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๙ มาอยางตอเนื่อง
ทรงทดลองครั้ ง แรก บริ เวณเหนื อ อุ ท ยานแห ง ชาติ
เขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เมือ่ วันที่ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยนักบินทดลองบินขึน้ ไปหยอดนํา้ แข็งแหงบนยอดเมฆ
สูง ๑๐,๐๐๐ ฟุต เกิดการกลั่นรวมตัวหนาแนน กอยอดสูงขึ้นเปน
เมฆฝนใหญ เคลื่อนตัวตามลมไปทางหลังเขาและตกลงสูพื้นที่นั้น
การปฏิบัติและทดลองทางวิชาการควบคูกันเปนผลสําเร็จเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๒ สามารถทําใหฝนตกลงในพื้นที่ตามตองการได
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จากนัน้ ชือ่ “ฝนหลวง” หรือ “ฝนพระราชทาน” ไดแกปญ หา
ฝนแลงของเกษตรกรไทยทั่วถึงทั้งประเทศ ปหนึ่งๆ ไมตํ่ากวา ๒๔
จังหวัด คํานวณเปนพืน้ ทีเ่ พาะปลูกมากกวา ๓๐ ลานไร นอกจากนัน้
ยังชวยเสริมเสนทางคมนาคมทางนํ้า เพิ่มปริมาณนํ้าในบริเวณ
ที่แมนํ้าตื้นเขิน เจือจางและบําบัดนํ้าเสีย เพิ่มปริมาณนํ้าในเขื่อน
และแหลงเก็บนํ้าตางๆ ผลิตกระแสไฟฟา ตลอดจนดับไฟปาและ
หมอกควันจากไฟปาอีกดวย
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
มีพระราชบัญชาสาธิตการทําฝนหลวงใหคณะผูแทนจากประเทศ
สิงคโปรชม ทรงควบคุมใหเมฆนําพาฝนไปตกลงสูพื้นที่เปาหมาย
ณ เขื่อนแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในเวลา ๕ ชั่วโมง ตรงเวลา
ตามที่กําหนด ดังนั้น เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐบาล
ไดมีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปน
“พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย” และกําหนดใหวนั ที่ ๑๙ ตุลาคม
ของทุกปเปน “วันเทคโนโลยีของไทย”
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงคิดคนกระบวนการทํา
ฝนหลวงใหไดผลดียิ่งขึ้น คือเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒
ไดพระราชทานตําราฝนหลวง ซึง่ ประดิษฐเปน
ภาพแสดงขัน้ ตอนการปฏิบตั ดิ ว ยคอมพิวเตอร
เพือ่ ผูป ฏิบตั ยิ ดึ ถือเปนแนวเดียวกัน นอกจากนัน้
ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดําเนินไปทรงสอน
เรื่องฝนหลวง แกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนวังไกลกังวล ณ ศูนยปฏิบตั กิ ารฝนหลวง
สนามบินบอฝาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ออกอากาศรายการศึกษาทัศน ถายทอด
ทางไกลผานดาวเทียม ใหไดเรียนรูท วั่ กัน
อยางกวางขวาง

การพัฒนาที่ดินเพื่อจัดสรรที่ทํากิน

การที่ ป ระชากรเพิ่ ม แต ที่ ดิ น
ทํากินกลับลดนอยลง เกษตรกรสวนใหญ
ตองเชาที่ทํากิน ที่ดินบางแหงมีสภาพ
เสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ เปน
สาเหตุใหราษฎรทําผิดกฎหมาย บุกรุก
ปาสงวนแหงชาติอยางรูเทาไมถึงการณ
ทรงสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
สมัยกอน มีพื้นที่ที่ไรประโยชน รกรางวางเปลาไมสามารถ
ทํากินได กระจายอยูเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ เกิดจากสาเหตุ
หลายประการ คือ ภาคเหนือ โคนไมทําลายปา ทําไรเลื่อนลอย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดไมโดยไมมีการปลูกทดแทน ภาคใต
เปนดินเปรี้ยวและดินพรุ สวนภาคกลาง ที่ดินเสื่อมโทรม หนาดิน
ถูกทําลายจนแหงแลง พื้นดินขาดนํ้ากลายเปนดินดาน ซึ่งการ
แกปญหาแตละภาค เพื่อใหดินมีคุณภาพสําหรับการเพาะปลูก
ตองอาศัยหลักวิชาการพัฒนาแกไขหลายวิธีการ ซึ่งตางไมซํ้ากัน
ตามสภาพภูมิศาสตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชวยเหลือ
ใหราษฎรมีที่ทํากินอยางจริงจังมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๖ ทรงเรงรัด
พัฒนาพื้นที่จํานวนมากเหลานี้ใหมีคุณภาพ เพื่อเปดใหเปนที่
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ทํากิน การฟนฟูดินใหเปน
ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค า นั้ น
บางแหงไดประโยชนมาก
เพราะไดอนุรกั ษแหลงตนนํา้
เปนการชะลอการบุกรุก
ทําลายปาดวย
การจั ด สรรที่ ดิ น
ทอดพระเนตรเรือนเพาะชํากลาไม ปลูกปาทดแทนเพือ่ รักษาตนนํา้ ทํ า กิ น ให แ ก เ กษตรกร
อยางเพียงพอและยุติธรรม
แตไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ทรงมีพระราชดําริใหทางราชการ
จัดในรูปแบบ “สหกรณการเกษตร” สมาชิกทุกครัวเรือนมีสิทธิ์
ทํามาหากินบนผืนแผนดินนั้นชั่วลูกชั่วหลาน แตไมสามารถนํา
ที่ดินไปขาย จํานองหรือโอนใหแกผูใดได เพราะเปนของสวนรวม
คือ ของสหกรณการเกษตร ในระยะกอรางสรางตัว ชาวนา ชาวไร
จะไดรบั การชวยเหลือในดานเงินทุน ปุย เครือ่ งมือเครือ่ งใชทจี่ าํ เปน
รวมทั้งคําแนะนําจากทางราชการ ตราบกระทั่งเลี้ยงตัวเองได
การจัดสรรทีด่ นิ ใหแกราษฎรยากจนในลักษณะดังกลาว รัฐบาล
ไดสนองพระราชดําริดําเนินงานในพื้นที่พัฒนาไปแลวทั่วประเทศ
ในเวลาตอมา ที่สําคัญอยางยิ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
ที่นาเนื้อที่ ๕๑,๙๖๗ ไร ในพื้นที่ ๘ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา
ฉะเชิงเทรา นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี สระบุรี ปทุมธานีและ
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นครนายก อันเปนทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ใหรัฐบาลวาง
โครงการปฏิรูปที่ดิน เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ยากจนตามรูปแบบ
สหกรณการเกษตรทีจ่ ดั มากอนแลว พรอมทัง้ ใหสาํ นักงานทรัพยสนิ
สวนพระมหากษัตริยตั้งกองทุนสนับสนุนสหกรณดวย

การพระราชทานที่ดินแกชาวไรชาวนาทั่วไปไดทํากิน
คือ “ภูมิทาน” จากนํ้าพระราชหฤทัย “พอของแผนดิน” ที่ทรง
เมตตารักและหวงใยประชาชน ประดุจลูกของแผนดินอยางไม
เสื่อมคลาย เปนพระมหากรุณาธิคุณลนพน และเปนบุญของ
ชาวไทยที่ไดเกิดมาบนผืนแผนดินไทย

หมูบานสหกรณการเกษตร

ในการจัดสรรที่ทํากินแกราษฎรนั้น พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว มีพระราชดําริแนะนําใหจัดตั้ง “หมูบานสหกรณ
การเกษตร” แตละหมูบานมีคณะกรรมการบริหาร มีสํานักสงฆ
สถานีอนามัย บานสหกรณ และสถานบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ
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ที่เปนประโยชน ดังนั้น เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๔ “หมูบ า นสหกรณ
การเกษตรหุบกะพง” ณ อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จึงเกิดขึน้
ตามพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนแหงแรก มีพระราชประสงค
ใหสมาชิกของหมูบานรวมตัวกันในการประกอบการพาณิชย
เพือ่ ไดรบั ผลตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมถกู พอคาคนกลางกดราคา
ผลผลิต การกอตั้งเปนหมูบานดังกลาว สามารถนําไปสูการพัฒนา
ที่เปนองครวม เชน การสรางถนน แหลงนํ้า การสาธารณูปโภค
การปลูกพืช การบํารุงดิน การเลีย้ งโคพันธุ การทําปุย การฝกอาชีพอืน่ ๆ
ตลอดจนสรางโรงงานสําหรับผลผลิตในแตละหมูบาน ซึ่งการรวม
ตัวเปนกลุม ยอมมีพลังความคิดทีส่ ามารถสรางความมัน่ คงทัง้ ตนเอง
และทองถิ่นได กิจการสหกรณจึงมีโอกาสเติบโตและขยายออกไป
กวางขวางทัว่ ประเทศ ในเวลาตอมาไดขยายโครงงานเปนศูนยสาธิต
เพื่อทดลองกิจกรรมทางการเกษตรออกไปอยางกวางขวาง เปน
แบบอยางใหเกษตรกรในหลายทองที่ดําเนินตามอยางสัมฤทธิผล

ธนาคารโคกระบือเพือ่ เกษตรกรอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ

เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๒๒ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร
จังหวัดปราจีนบุรี (ปจจุบันพื้นที่นี้อยูในเขตจังหวัดสระแกว)
ไดพบวา ชาวไร ชาวนา ประกอบอาชีพไมพอเลี้ยงครอบครัว
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เนื่องจากเมื่อขายผลผลิตแลวถูกหักคาเชาโคกระบือ ที่เชามาใช
แรงงานดวยราคาแพงมาก เปนวงจรชีวติ ทีห่ นีความยากจนไมหลุดพน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั มีพระราชดําริใหกรมปศุสตั ว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินโครงการ “ธนาคารโคกระบือ
เพื่อเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ชวยแบงเบาคาเชา
ของเกษตรกรและเปดโอกาสใหไดเปนเจาของโคกระบือดวย
เบื้องตนพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคและโคกระบือ
ที่มีผูนอมเกลาฯ ถวาย ใหเปนทุนดําเนินการ
กรมปศุสัตวสนองพระราชดําริ โดยนําโคกระบือใน
ครอบครองจํานวน ๒๘๐ ตัว ออกมาดําเนินการตามระบบของ
ธนาคารเพื่อชวยเหลือใหราษฎรที่ยากจนเชาซื้อและผอนสงคืน
ในเวลา ๓ ป กําหนดใหบริการลักษณะตางๆ คือ ใหเชาซื้อผอนสง
ระยะยาว ใหเชาเพือ่ ใชงาน ใหยมื เพือ่ นําไปผสมพันธุ และใหยมื ใชงาน
โดยมีบัญชีดูแล รักษา แจกจายตามหลักการของธนาคาร
โครงการธนาคารโคกระบือในเวลานั้นนับวาเปนเรื่องใหม
แตเปนที่นิยมของเกษตรกรที่ยากจนมาก กิจการธนาคารขยาย
ออกกวางขวางทั่วประเทศ ตั้งแตเริ่มดําเนินการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีเกษตรกรไดรับความชวยเหลือโคกระบือแลว
๒๑๐,๐๑๖ ราย มีเกษตรกรที่ยังอยูในความดูแลของโครงการฯ
จํานวน ๑๑๓,๒๗๔ ราย จํานวนโคกระบือ รวมทัง้ สิน้ ๑๑๔,๔๓๗ ตัว
เปนโค จํานวน ๗๘,๕๔๖ ตัว และเปนกระบือ จํานวน ๓๕,๘๙๑ ตัว
เชน ธนาคารโคกระบือที่หมูบานกระบืองาม ตําบลดอนชาง
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ธนาคารโคกระบือ
อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง เปนตน
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ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงวางรากฐานการศึกษาแก
ประชาชนหลายรูปแบบ พรอมๆ กับการสงเสริมใหราษฎรอยูด กี นิ ดี
เพือ่ นําพาประเทศไปสูค วามเขมแข็ง ทัง้ การศึกษาในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียน เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน หมายถึง การ
เรียนรูตลอดชีวิต ดังเชน “ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ” แหลงความรูทางเกษตรกรรมสําหรับวิชาชีพ
ซึ่งเกิดขึ้นระหวาง พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๗
ศูนยฯ ดังกลาวเปนสถานที่ศึกษา
ทดลอง คนควา วิจัยและสาธิต แลวเผยแพร
ผลสําเร็จแกเกษตรกรเพื่อนําไปใช เปนการ
ใหบริการทางวิชาการและเทคโนโลยีทาง
เกษตรกรรมทุกสาขา ไดแก การเพาะปลูก
พืชสวน พืชไร ขาว การบํารุงดินและฟนฟูดิน
เชน ดินทราย ดินดาน ดินเปรี้ยว ดินพรุ
การประมงนํ้าจืด นํ้าเค็มและนํ้ากรอย ปาไม
ปาบก ปาชายเลน การจัดสรรนํา้ หรือชลประทาน
เป น การร ว มมื อ ของหน ว ยงานราชการ
ดําเนินงานในลักษณะพิพิธภัณฑธรรมชาติ
ทีม่ ชี วี ติ เพือ่ บริการผูม าขอความรูอ ยางเบ็ดเสร็จ
ในสถานที่เดียว มีจํานวนศูนย ๖ แหง ใน ๖
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จังหวัด ทุกภาคของประเทศ เพราะทุกภาคมีองคความรูเฉพาะถิ่น
ที่เกิดจากการทดลองคนควาในพื้นที่นั้นๆ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินไป
ทรงงาน ณ ศูนยทั้ง ๖ แหงดังกลาวดวยพระองคเองอยางตอเนื่อง
ดวยมีพระราชประสงคใหเปนองคความรูใหมที่นําไปถายทอด
ใชไดจริง เกิดผลสัมฤทธิ์ในการชวยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ราษฎรใหดีขึ้นทั่วกัน ดังนี้
๑. ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ดําเนินการ
ดานพัฒนาดินทรายและการปลูกปา
๒. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เปนการอนุรักษปา
ชายเลน และการบําบัดนํ้าเสียจากการเลี้ยงกุงกุลาดํา
๓. ศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ดําเนินการ
ปรับปรุงดินเปรี้ยวดวยทฤษฎีแกลงดิน และพัฒนาพื้นที่ปาพรุ
๔. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการสราง
ฝายชะลอความชุมชื้น เพื่อรักษาปาตนนํ้า การปลูกปา ๓ อยาง
ไดประโยชน ๔ อยาง
๕. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการปองกันไฟปา
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ดวยระบบปาเปยก และการใชหญาแฝกแกปญหาดินดาน
๖. ศูนยศกึ ษาการพัฒนาภูพานอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ดําเนินการทดลองเรื่อง
พันธุพืช พันธุสัตว ขาวหอมมะลิ ๑๐๕ เห็ดภูพาน และสุกรภูพาน
ดวยพระราชวิสัยทัศนอันกวางไกลของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ณ บัดนี้ ทุกศูนยไดทําหนาที่ “พิพิธภัณฑธรรมชาติ
ทีม่ ชี วี ติ ” และเปน “แหลงเรียนรู” ใหเกษตรกรในพืน้ ทีแ่ ละประชาชน
ทั่วไปไดเขามาศึกษาเพื่อนําความรูกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชน
ตลอดทั้งเปนสถานที่ทัศนศึกษาที่ใหความเพลิดเพลินอีกดวย

โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม คือ ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย ดิน
นํา้ และปาไม สิง่ แวดลอมเกือบทัว่ ประเทศของไทยไดถกู ทําลายไป
ในลักษณะตางๆ ในการปรับปรุงสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลายเหลานี้
ใหฟนคืนความสมบูรณทรงมีพระราชดําริใหจัดโครงการอนุรักษ
๓ โครงการ คือ
๑. อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรดิน โดยใหความรู
แกเกษตรกรถึงวิธีอนุรักษและบํารุงดินใหสมบูรณอยูเสมอ
ตามพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทีว่ า “การปรับปรุง
ที่ดินนั้นตองอนุรักษผิวดิน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณไว ไมใหไถหรือ
ลอกหนาดินทิ้งไป สงวนไมยืนตนที่ยังเหลืออยู เพื่อที่จะรักษา
ความชุมชื้นของดินไว”
๓๘
5802019L01m.indd 38

2/4/16 1:35 PM

ปลูกหญาแฝก

๒. อนุรักษทรัพยากรแหลงนํ้า ทรงพระกรุณาใหกอตั้ง
ศูนยพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อศึกษา
คนควารูปแบบความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาพืน้ ทีต่ น นํา้ ลําธาร
ซึ่งเปนตนแบบกระจายออกไปทั่วทุกภูมิภาค
๓. อนุรักษทรัพยากรปาไม เนื่องจากทรัพยากรปาไมและ
ทรัพยากรแหลงนํา้ เปนสิง่ คูก นั การทําลายปาทีอ่ ดุ มสมบูรณ ซึง่ เปน
แหลงตนนํ้า ลําธาร และซึมซับนํ้าเก็บไว ทําใหแหลงนํ้าสูญหาย
ไปดวย เมื่อไมมีปาซึมซับนํ้าฝนที่ตกลงมาก็สูญเปลา บางแหงก็
หลั่งไหลลงทวมพื้นที่ทํากิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดให
ปลูกปาทดแทนปาเสื่อมโทรม ดวยวิธี “ปลูกปาโดยไมตองปลูก”
ปลุกจิตสํานึกใหคนไทยรักปา ชวยกันปลูกปา รักษาปา เพียงแต
“อยารังแกและรบกวน” ปาก็จะขึน้ เองโดยธรรมชาติ สรางแหลงนํา้
ใหเลี้ยงตนไม และปลูกพันธุไมบางอยางเสริม
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โครงการพัฒนาการเกษตร

โครงการพัฒนาการเกษตร ครอบคลุมพืน้ ที่ ๒ ลักษณะ คือ
๑. โครงการพัฒนาเกษตรในทีส่ งู ไดแก โครงการหลวง
๒. โครงการพัฒนาเกษตรในชนบท เปนโครงการ
สวนพระองคทที่ รงทดลองในบริเวณพืน้ ทีร่ อบพระตําหนักจิตรลดา
รโหฐาน ในพระราชวังดุสิต แลวแพรออกมาสูเกษตรกรทั่วไป
ทุกภูมิภาค และโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในชนบท เปน
เกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรที่ทํากินในพื้นที่ทุรกันดารที่มีปญหา
เรื่องคุณภาพดินมากอน

ฉายในไรถั่วแดงของชาวเขาเผามง ที่พระราชทานเมล็ดพันธุใหปลูก
แทนการปลูกฝน ณ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

โครงการพัฒนาเกษตรในที่สูง “โครงการหลวง”
ลักษณะภูมิประเทศตอนเหนือของประเทศไทย เปนภูเขา
และหุบเขาเปนสวนใหญ มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล ระหวาง
๔๐
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๕๐๐ - ๕,๒๖๕ เมตร อากาศหนาวเย็น บางแหงหนาวจัด นํ้ากลาย
เปนนํา้ แข็งในฤดูหนาว ทีส่ งู มีความสําคัญมากเพราะเปนแหลงตนนํา้
ลําธาร เดิมชาวไทยภูเขาจะถางปา ทําไรเลื่อนลอยและปลูกฝน
ซึ่งเปนปญหาบั่นทอนสังคมและเศรษฐกิจ สงผลถึงภาพลักษณ
ของประเทศในสายตาชาวโลก

ทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาเผาตางๆ
เพื่อสงเคราะหปลูกพืชเมืองหนาว และเลิกการปลูกฝน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตั้งโครงการหลวง
เพื่อพัฒนาชาวไทยภูเขาและเกษตรกรในที่สูง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒
มีวัตถุประสงคคือ
๑. ชวยเหลือชาวไทยภูเขาเพื่อมนุษยธรรม
๒. ลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม ตนนํา้ ลําธาร
๔๑
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๓. กําจัดการปลูกฝน
๔. อนุรักษดินและการใชพื้นที่อยางถูกตอง ใหปาอยูใน
สวนที่ควรเปนปา ทําไรทําสวนในสวนที่ควรเพาะปลูก ไมรุกลํ้ากัน
๕. ผลิตพืชผลเพือ่ เพิม่ ประโยชนทางเศรษฐกิจแกประเทศ
ทรงตั้งสถานีทดลองปลูกพืช
เมืองหนาวแทนการปลูกฝน วิจัยการ
ปลูกพืชในทีส่ งู ไดแก ปลูกไมดอก ไมผล
พืชผักเมืองหนาว เลี้ยงสัตว โครงการ
แบงออกเปน ๓ ลักษณะ คืองานวิจัย
งานพัฒนา และงานการตลาด
งานวิจัย วาดวยการเพาะเลี้ยง
พืชเมืองหนาวและกาแฟ มีสถานีวิจัย
ทีส่ ถานีเกษตรหลวงอางขาง อําเภอฝาง
ทรงเยี่ยมโครงการหลวงดอยอินทนนท
สถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง
และสถานีโครงการหลวงดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม
งานพัฒนา ตั้งศูนยเพื่อการพัฒนา ๓๔ แหง นําผล
การวิจัยไปสูราษฎร ๕ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย
ลําพูน แมฮองสอน และพะเยา
งานการตลาด ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การขนสง
การคัดบรรจุ การแปรรูป และวิจัยการตลาด
๔๒
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โครงการหลวงสามารถเพิม่ รายไดทดแทนการปลูกฝน ใหแก
ชาวไทยภูเขา มีโรงงานอาหารสําเร็จรูปเกิดขึน้ ๓ แหง พ.ศ. ๒๕๓๑
ไดรบั รางวัลมาตรฐานสินคาสงออก รับรางวัลแมกไซไซ สาขาความ
เขาใจระหวางประเทศ ในฐานะเปนตนแบบของการกําจัดพืชเสพติด
โดยสันติวิธี พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิโครงการหลวง
มีการจดสิทธิบตั รหญาแฝก ซึง่ เปนพืชทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ทรงทดลองวิจยั และทรงสนับสนุนใหปลูกในพืน้ ทีต่ า งๆ รวมทัง้ พืน้ ที่
ลาดชัน เชนพื้นที่โครงการหลวง
สวนโครงการพัฒนาเกษตรในชนบท และโครงการ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรในชนบท คือพระราชกรณียกิจอันเปน
โครงการสวนพระองคที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงริเริ่ม
ไวในบริเวณสวนจิตรลดา ซึ่งเปนตนแบบแหงการเรียนรูมาอยาง
ตอเนื่องตราบถึงปจจุบัน เกษตรกรสามารถศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมไดจาก “โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ” ณ แหลงตางๆ ทั้ง ๖ ศูนย ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย
ไวสําหรับเกื้อกูลเกษตรกรของชาติในการสรางอาชีพและพัฒนา
ตนเองอยางยั่งยืน
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๔. พระราชกรณียกิจดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓
ทรงงานดานคอมพิวเตอร

พระราชกรณียกิจดานการศึกษา

การศึกษาและการเรียนรูเปนเครื่องมือในการพัฒนาชีวิต
ตอเนื่องไปถึงการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั ทรงมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษานับตัง้ แตทรงขึน้
ครองราชย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ ตราบกระทั่งทรงดํารงสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ป เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีการศึกษาหลากหลายลักษณะ
ทัง้ ในระบบและนอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย ครอบคลุม
ทุกระดับชัน้ ทัง้ กอนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา การศึกษาพิเศษ และการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ลวนเปนพระราชกรณียกิจที่ทรงทุมเทบําเพ็ญเพื่อประชาชน
ชาวไทยใหมีความรูตลอดมาตราบทุกวันนี้
๔๔

เบื้องตน ทรงสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
รัชกาลที่ ๘ คือ โรงเรียนวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ สรางเมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๑ เปนโรงเรียนเพือ่ บุตรหลาน
เจาหนาที่ดูแลรักษาวัง ที่ไมมีที่เรียน มีฐานะเปนโรงเรียนราษฎร
ไดรบั เงินพระราชทานรายป ปจจุบนั เปนโรงเรียนแมขา ยสงการเรียน
การสอนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาขึ้น
ผานดาวเทียมใหสามารถรับไดทวั่ ประเทศ รวมทัง้ ประเทศเพือ่ นบาน
เชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร ฯลฯ
เมื่อพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงเจริญวัย พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงสรางโรงเรียนจิตรลดา ในเขตพระราชฐาน
สวนจิตรลดาในพระราชวังดุสติ เพือ่ เปนสถานศึกษา ทรงพระกรุณา
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหบุตรธิดาขาราชบริพาร และ
ขาราชการเขาศึกษาดวย
โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ เพือ่ บุตรหลานขาราชบริพาร
และประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร คือโรงเรียน
ราชวินติ โปรดใหสรางบริเวณสวนเพาะชํา เมือ่ ปการศึกษา ๒๕๒๐
เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา และเปดสอนระดับมัธยมศึกษา
โดยพระราชทานทีด่ นิ ทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยบ ริเวณราชตฤณมัย
สมาคม และขยายสาขาออกไปอยางกวางขวางอีกหลายแหง
๔๕
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โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ เปนโรงเรียนทีใ่ หการศึกษาแก
ชาวไทยภูเขาในทองถิน่ ทุรกันดารหางไกลคมนาคม เพือ่ เสริมสราง
ความมั่นคงตามแนวชายแดน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานพระราชทรัพยใหกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
เขต ๕ เริ่มสรางในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ใหความรูและการศึกษา
แกชาวไทยภูเขาเพื่อเปนกําลังในการพัฒนา หยุดยั้ง ละเลิก
การปลูกฝน การตัดไมทําลายปาและรักษาตนนํ้า ปจจุบันโรงเรียน
เจาพอหลวงอุปถัมภไดขยายออกไปเกือบทุกจังหวัด มีมากกวา
๒๐๐ แหง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เกิดมหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช บานเรือนและโรงเรียน
ถูกทําลายเสียหายมาก มีเด็กกําพราทีพ่ อ แมเสียชีวติ ในมหาวาตภัย
ครั้งนั้นจํานวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหมูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
สรางโรงเรียนราชประชานุเคราะห เพื่อเด็กเหลานั้น ปจจุบัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะหไดใหการศึกษาแกเด็กกําพรา เด็กยากจน
ทีเ่ ดือดรอนจากภยันตรายตางๆ ทุกประเภท และไดขยายออกไปเกือบ
ทุกจังหวัด รวม ๕๘ แหง มีทงั้ นักเรียนประจําและไปกลับ สอนการ
ฝกอาชีพชวยเหลือตนเอง เพื่อออกมาสูสังคมไดอยางเทาเทียมกัน
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ สรางขึน้
สําหรับบุตรหลานผูเปนโรคเรื้อนที่มิไดติดโรคเรื้อน และนักเรียน
ปรกติ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๖ ทีอ่ าํ เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
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มีพระราชปฏิสันถารกับนักเรียนโรงเรียนรมเกลาแหงแรก
ตําบลดงหลวง อําเภอนาเขา จังหวัดนครพนม

โรงเรียนรมเกลา ในพระบรมราชานุเคราะห เริ่มสรางขึ้น
สําหรับเด็กในพืน้ ทีช่ ายแดนหางไกลคมนาคมในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือและภาคใต ตอมาไดขยายออกไปทั่วทุกภูมิภาค
โรงเรียนสงเคราะหเด็กยากจน ในพระบรมราชูปถัมภ
สรางขึ้นสําหรับเด็กขาดที่พึ่ง มีคณะสงฆอุปถัมภชวยสอน
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดนครปฐม เปนโรงเรียนตนแบบจากโรงเรียนประจําของ
อังกฤษสําหรับเด็กชายอยูประจํา
นอกจากทรงสรางสถานศึกษาแลวยังพระราชทานทุน
การศึกษาทัง้ ในประเทศและตางประเทศ และทุนเพือ่ การวิจยั ตางๆ อีก
มาก ทุนในประเทศไดแก ทุนภูมพิ ล พระราชทานแกมหาวิทยาลัยตางๆ
ปละ ๑๐ ทุน สวนทุนตางประเทศ ทรงรือ้ ฟน “ทุนเลาเรียนหลวง”
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ที่ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ มอบใหรัฐบาลดําเนินการสอบชิงทุน
นักเรียนที่สําเร็จจากชั้นมัธยมศึกษา เพื่อรับเงินพระราชทาน
ปละ ๘ ทุน สวน “ทุนอานันทมหิดล” เปนทุนสําหรับการศึกษา
ทีจ่ บจากอุดมศึกษาแลว นอกจากนัน้ ทรงสงเสริมมูลนิธทิ สี่ นับสนุน
ดานการศึกษา เชน มูลนิธิโรงเรียนพระดาบส มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม ฯลฯ

พระมหากรุณาธิคุณดานการศึกษา ยังครอบคลุมถึง
การศึกษาระดับสูงขั้นผูบริหารนโยบายประเทศ ดวยทรงริเริ่ม
“สถาบันการพัฒนาบริหาร”เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อวางรากฐาน
ทีค่ ณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึง่ โอนมาเปน
“สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชกรณียกิจดานการศึกษา มีสวนคํ้าจุนใหผูขาด
โอกาสไดศึกษาเลาเรียนและเติบโตเปนพลเมืองดีของประเทศ
ทรงสนับสนุนงานของกระทรวงศึกษาธิการตลอดมา
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สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
หนั ง สื อ ประเภทสารานุ ก รมเป น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ที่ บ รรจุ
สรรพวิชาอันเปนสาระไวทุกแขนง เมื่อตองการรูเรื่องใดก็สามารถ
คนหาอานไดดวยตนเอง หรือในครอบครัว พอแม ผูปกครอง
สามารถอานใหลูกหลานฟงได โดยเฉพาะในยามที่ขาดแคลนครู
และสถานที่เลาเรียน หนังสือสารานุกรมจะเปนสวนหนึ่งที่ชวย
คลี่คลายปญหาไดดวย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชประสงคให
เยาวชนไทยมีโอกาสศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือลักษณะ
ดังกลาว มีพระราชดําริใหจัดทําหนังสือ “สารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๖ เริ่มดวยคณาจารย ๗ สาขา คือ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
เกษตรศาสตร คณิตศาสตร และแพทยศาสตร มารวม
ดําเนินการ ไดรวบรวมความรูทุกแขนงขึ้น แบงวิธีเขียน
เปน ๓ ระดับ สําหรับเด็กเล็ก เด็กกลางและเด็กโต ภายหลัง
เพิ่มเติมหนังสือถามตอบและซีดีรอม เลมแรกจัดทําสําเร็จ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ และไดดําเนินการอยางตอเนื่องตลอด
มา จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดพิมพหนังสือเลมที่ ๓๙ ซึ่งยังคง
ดําเนินการตอเนื่องอยูตราบปจจุบัน
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พระมหากรุณาธิคุณปกเกลาปกกระหมอมเยาวชนไทยทั่ว
พระราชอาณาจักรใหไดรบั ความรูอ ยางกวางขวาง เพือ่ เจริญวัยเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ
โรงเรียนพระดาบส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคํานึงถึงผูขาดโอกาส
เขาศึกษาในระบบโรงเรียนแตตอ งการมีความรูแ ละฝกไฝในวิชาการ
ซึ่งไมสามารถหาที่เรียนไดเพราะขาดแคลนทุนทรัพย และบางคน
ขาดคุณสมบัติที่จะเขาเรียนตามระบบ จึงมีพระราชดําริใหจัดการ
ศึกษาเชนเดียวกับการศึกษาในสมัยโบราณ คือผูที่ตองการความรู
จะดัน้ ดนไปหาอาจารยทเี่ ปนดาบส ฝากตัวเปนศิษย ทรงกอตัง้ โรงเรียน
พระดาบส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ วิชาที่โรงเรียนพระดาบสเปดสอน
ในระยะแรกคือ วิชาชางไฟฟา ชางวิทยุ ผูเขาเรียนไมจํากัดวัย
และวุฒคิ วามรู มาจากครอบครัวยากจน สวนพระดาบสผูท าํ หนาที่
ครูผูสอนวิชานั้น เปนอาสาสมัครสอนใหเปนวิทยาทาน พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูห วั พระราชทานสถานที่ อาหาร อุปกรณการเรียน
เปนทุน โดยกําหนดหลักการวาจะตองเปนกิจการสาธารณประโยชน
เมื่อเรียนจบหลักสูตรแลว ๑ ป สามารถประกอบอาชีพได กิจการ
โรงเรียนพระดาบสคอยๆ ขยายวิชาที่จําเปนในการดํารงชีพ
ในเวลาตอมาอีกหลายสาขา ไดแก ชางเครือ่ งยนต ชางประปา และ
อื่นๆ มากขึ้นตราบถึงปจจุบัน
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระผนวชเปนพระภิกษุ

พระราชกรณียกิจดานการบํารุงศาสนา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
หลายประการในการทํานุบาํ รุงศาสนาตางๆ ในประเทศอยางทัว่ ถึง
ดวยประเทศไทยเปนประเทศเดียวในโลก ที่ประมุขของประเทศ
อุปถัมภคุมครองและใหความเปนธรรมแกทุกศาสนา
พระเจาแผนดินไทยทรงนับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติมาตัง้ แตสมัยสุโขทัย เมือ่ ๗๐๐ ปลว งมาแลว แมบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหพระมหากษัตริยไ ทย
ทรงเปนพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก คําวา “พุทธมามกะ”
หมายถึง ผูประกาศตนวา ขอถือพระพุทธเจาเปนสรณะ หรือ
ผูประกาศตนวาเปนผูนับถือพระพุทธศาสนา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนพุทธมามกะอยาง
เครงครัด จึงทรงเปน “ธรรมราชา” คือ ผูป กครองแผนดินโดยธรรม
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ทรงนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาสรางชาติและนําสันติสุข
ความรมเย็นใหบงั เกิดแกพสกนิกร ทรงยึดมัน่ ตามแบบประเพณีไทย
มีพระราชศรัทธาเสด็จออกทรงพระผนวชเปนพระภิกษุ เมื่อ
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เปนเวลา ๑๕ วัน
ทรงสงเสริมบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง เชน
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในวันสําคัญ
ทางศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันเขาพรรษา โปรดเกลาฯ ใหจดั ประกวดการแตงหนังสือพระพุทธ
ศาสนาเนือ่ งในวันวิสาขบูชา และจัดพิมพเผยแพร เสด็จพระราชดําเนิน
ไปถวายผาพระกฐิน ณ วัดตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
ตลอดจนเสด็จพระราชดําเนินไปในพิธที างศาสนาทีป่ ระชาชนและ
หนวยราชการกราบบังคมทูลเชิญ เชน ฝงลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา
ยกชอฟา วางศิลาฤกษพระอุโบสถ หลอพระประธาน เปนตน
ในการสรางปูชนียวัตถุและศาสนสถาน โปรดเกลาฯ สราง
พระพุทธรูปสําคัญ คือ “พระพุทธนวราชบพิตร” พระราชทานเปน
พระพุทธรูปประจําจังหวัดทุกจังหวัด เปนพระพุทธรูปปางประทานพร
“พระกริง่ ภ.ป.ร.” และ “พระพิมพกาํ ลังแผนดิน สมเด็จจิตรลดา”
พระราชทานพระราชทรัพยบูรณปฏิสังขรณปูชนียสถานทาง
พระพุทธศาสนา โปรดใหสราง “วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก”
ใหเปนวัดแบบอยางเพือ่ เกือ้ กูลชุมชน รวมทัง้ พระราชทานวิสงุ คามสีมา
อนุญาตใหสรางวัดใหมเพื่อเปนที่พึ่งในชุมชนตางๆ ตลอดจน
การยกฐานะวัดจากวัดราษฎรเปนพระอารามหลวงดวย
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พระราชทานทุนสําหรับภิกษุและสามเณรในการศึกษา
พระปริยัติธรรม พระราชทานพระบรมราชานุเคราะหสามเณร
ที่สอบไลไดเปรียญธรรม ๙ ประโยค อุปสมบทและทรงอุปสมบท
นาคหลวงประจําปทุกป
ในดานพระธรรมคําสอน ทรงสนับสนุนการแปลพระคัมภีร
ภาษาบาลีเปนภาษาไทย และทรงดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรเพือ่ การศึกษาพระไตรปฎกและอรรถกถา ทรงออกแบบ
โปรแกรมสําหรับการสืบคนขอมูลดวยพระองคเอง
ในฐานะอัครศาสนูปถัมภก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดเสด็จพระราชดําเนินไปรวมงานของศาสนาอื่นๆ ตามคํา
กราบบังคมทูลอัญเชิญ เชน งานเมาลิดกลางของศาสนาอิสลาม
งานฉลองครบรอบ ๕๐๐ ปแหงศาสนาซิกข นอกจากนั้น
ไดพระราชทานพระราชทรัพยอปุ ถัมภบาํ รุงศาสนาอืน่ ๆ พระราชทาน
พระบรมราโชวาทแกผูแทนขององคการศาสนาตางๆ เพื่อเปน
แนวทางการอบรมสั่งสอนใหเปนพลเมืองดีตามหลักของแตละ
ศาสนา ซึ่งเปนประโยชนตอสังคม กลาวไดวาพระบารมีและ
พระบรมราชูปถัมภทพี่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั พระราชทานแก
ศาสนาตางๆ ทําใหประชาชนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนาตางอาศัย
อยูรวมกันในประเทศไทยอยางสงบสุข
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พระราชกรณียกิจดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักในคุณคา
ความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรมวาคือเครือ่ งแสดงเอกลักษณ
ความเปนชาติไทย มีพระราชประสงคใหฟนฟู อนุรักษ สืบสาน
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันเปนรากฐานที่บรรพบุรุษไทยสั่งสม
สืบทอดมามิใหเสื่อมสูญ ทั้งจารีตประเพณี วรรณศิลป นาฏศิลป
ดนตรี จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม หัตถกรรม
ดวยการอนุรกั ษและพัฒนาอยางเหมาะสม ดังปรากฏพระปรีชาชาญ
ลํ้ า เลิ ศ ในศิ ล ปกรรมหลายประเภท ทรงได รั บ การถวาย
พระราชสมัญญา “อัครศิลปน” (คูกับ “อัคราภิรักษศิลปน”
พระราชสมัญญาของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ)
หมายความถึงทรงปกปกษรกั ษามรดกไทยไวอยางยัง่ ยืน นอกจากนัน้
ชาวไทยไดเฉลิมพระเกียรติ วาพระองคคือ “พระบิดาแหง
การอนุรักษมรดกไทย” ดวย
ดานจารีตประเพณี ทรงฟนฟูและอนุรักษพระราชพิธี
“พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” ซึ่งยกเลิกไปเมื่อครั้ง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนการบํารุงขวัญกําลังใจ
เกษตรกร และเพิ่มพูนสิริมงคลแกพืชพันธุธัญญาหารเมื่อเริ่ม
ฤดูไถหวาน ในฐานะที่ไทยเปนประเทศที่พลเมืองมีอาชีพกสิกรรม
ทรงทํานุบํารุงเรือพระราชพิธี จํานวน ๕๓ ลําใหคงไว และสืบทอด
การเสด็จพระราชดําเนินไปถวายผาพระกฐินดวยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค เชิดชูใหชาวโลกประจักษวา ชาติไทยเจริญทางวัฒนธรรม
อันดีงามมาชานาน
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ทรงดนตรีรวมกับ เบนนี่ กูดแมน นักดนตรีแจสระดับโลก
ผูมีฉายา “ราชาแหงเพลงแจส”

ดานดนตรีและนาฏศิลป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงสนพระราชหฤทั ย ในการดนตรี ม าตั้ ง แต ท รงพระเยาว
มีพระปรีชาสามารถทรงดนตรีอยางยอดเยี่ยมหลายประเภท
ระหว า ง พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๓๘ ทรงพระราชนิ พ นธ เ พลง
รวม ๔๘ ทํานอง ๗๙ เพลง ทั้งเพลงไทย เพลงสากล และ
เพลงบรรเลง เมื่อครัง้ เสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศออสเตรีย
พ.ศ. ๒๕๐๗ ทรงดนตรีพระราชทานผูเขาเฝาทูลละอองธุลี
พระบาทในหลายโอกาส ดวยพระปรีชาสามารถเปนเลิศ ทรงไดรบั
การทูลเกลาทูลกระหมอมถวายประกาศนียบัตรใหทรงดํารงตําแหนง
สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายเลข ๒๓ จากสถาบันดนตรีและศิลปะ
การแสดงแหงกรุงเวียนนา ดนตรีคือสื่อประสานใจ เพลงพระราช
นิพนธมีสวนสรางสรรคความรัก ความเมตตา ปลุกปลอบ และ
พระราชทานกําลังใจพสกนิกรใหมีความสุขและความหวัง รวมทั้ง
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คําอวยพรใหสุขเกษมสถาพรในวันปใหม โปรดใหเขียนเพลงไทย
เดิมดวยโนตสากลเพือ่ อนุรกั ษมรดกไทยไวอยางยัง่ ยืน เปนแนวทาง
เผยแพรวชิ าดนตรีไทยสูป ระชาชนไดอยางกวางขวาง ทรงพระกรุณา
โปรดเกล า โปรดกระหม อ มพระราชทานพระราชพิ ธี ค รอบ
ผูประกอบพิธีไหวครูและถายทอดทารําหนาพาทยองคพระพิราพ
ดานวิจติ รศิลป ทัศนศิลป ประยุกตศลิ ปและวรรณศิลป ลวน
เปนงานสรางสรรคที่ทรงพระปรีชาสามารถลํ้าเลิศทั้งสิ้น เชน ทรง
เปนศิลปนดานจิตรกรรม ประติมากรรมและถายภาพ มีพระราชดําริ
ในการอนุรกั ษศลิ ปกรรมไทยในงานสถาปตยกรรม เมือ่ บูรณปฏิสงั ขรณ
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม การกอสราง “พระที่นั่ง
บรมราชสถิตยมโหฬาร” ในพระบรมมหาราชวัง และการสรางวัด
“พระราม ๙ กาญจนาภิเษก” หรือทรงสราง “พระพุทธนวราชบพิตร”
พระราชทานแกจังหวัดตางๆ “พระพิมพจิตรลดา” พระราชทาน
แกทหารหาญ และตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ปฏิบัติหนาที่ปกปกษรักษาความสงบสุข
เมือ่ มีผกู อ การรายมาคุกคามอธิปไตย ตลอดจน
การตอเรือใบทีเ่ กิดขึน้ ดวยฝพระหัตถ เพือ่ ใช
ในการแขงขันกีฬาเรือใบที่ทรงนําชัยชนะ
ในกีฬาแหลมทองเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ เปนตน
สําหรับงานดานวรรณศิลป เมื่อครั้ง
เสด็จพระราชดําเนินในวันชุมนุมภาษาไทย เมือ่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๐๕ ทรงแสดงความเห็นใหเยาวชนไทยรักษาภาษาไทย
ใหเปนภาษาประจําชาติตลอดไป
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ทรงอภิปรายเรื่อง “ปญหาการใชคําไทย”
รวมกับชุมนุมภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

“…ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ
ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง
คือเปนทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง
เปนสิง่ ทีส่ วยงามอยางหนึง่ เชนในทางวรรณคดี เปนตน
ฉะนั้นจึงจําเปนตองรักษาไวใหดี”
พระราชดํารัสในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕

และไดทรงพระราชนิพนธงานวรรณศิลปที่มีคุณคาหลายเรื่อง
ไดแก “พระมหาชนก” “ทองแดง” พระราชนิพนธงานแปล เรื่อง
“นายอินทรผูปดทองหลังพระ” และ “ติโต”
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๕. การบําบัดทุกข บํารุงสุข
พระราชทานพรและกําลังใจ
นับเวลาแหงการครองราชย
กวา ๖๐ ป นัน้ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจนานัปการ
ดวยพระวิริยะอุตสาหะ ได
เสด็จพระราชดําเนินไปทุก
พื้นที่ที่หางไกล ทุรกันดาร
แมที่นั้นจะเปนเพียงหมูบาน
เล็กๆ ซึง่ ไมเคยมีใครไดยนิ ชือ่
ไมคิดจะเดินทางไป หากแตพระองคผูเปนใหญที่สุดในแผนดิน
กลับเสด็จไปหาราษฎรในหมูบานที่เล็กที่สุด เพราะเขาเหลานั้น
เดือดรอนลําเค็ญ อดอยาก เจ็บปวย ไมมีที่ทํากิน ภูมิประเทศ
แหงแลง ความชวยเหลือที่พระองคพระราชทาน ลวนเปน
ความตองการของเขาทั้งสิ้น
การเสด็จเยือนราษฎรเปนเสนทางยาวมาก สํานักงานสถิติ
คํานวณวา เฉพาะชวง ๑๐ ปแรกแหงการครองราชย เปนระยะทาง
อาจจะเทากับการเดินทางจากโลกไปดวงจันทร คือ ๓๘๔,๔๐๐
๕๘

กิโลเมตร แตละแหงทรงศึกษาลวงหนา ทรงพิจารณาเสนทาง
คมนาคม แหลงนํ้า พื้นที่เพาะปลูก ปาไม ภูมิประเทศ ตลอดจน
ความยากลําบากที่ราษฎรในพื้นที่ประสบอยู
เมื่อตนรัชกาลไดเสด็จเยือนตางประเทศ ทั้งในเอเชีย
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ตอเนื่องกันเกือบ ๗ เดือน
ทรงนําความรู ประสบการณจากประเทศที่เจริญทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาประยุกตใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ของประเทศไทย ทรงศึกษา คนควา วิจัย เปนการสวนพระองค
ในสวนจิตรลดาแลวสงตอออกไปสูพื้นที่ภายนอกเพื่อบําบัดทุกข
และบํารุงสุขดานตางๆ ใหแกอาณาประชาราษฎร

ทรงทําสงครามกับความยากจน ขจัดภัยลัทธิคอมมิวนิสต

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่
ชายแดนทีป่ ระชาชนถูกคุกคามจากอันตรายตางๆ ทัง้ โจรผูร า ยและ
ภัยจากลัทธิคอมมิวนิสต ทรงเปนขวัญกําลังใจใหแกผปู ฏิบตั หิ นาที่
ในการดูแลความปลอดภัยของพสกนิกร เพราะความปลอดภัยเปน
พื้นฐานที่จะนําไปสูความมั่นคงในการดําเนินชีวิต ทรงเปนองคนํา
ในการเขาถึงและพัฒนาพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะสรางความอยูดีกินดี
ใหแกราษฎรแลว ยังสรางความอยูดีมีสุข หมายถึงความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินไปพรอมๆ กันดวย
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การเสด็ จ เยี่ ย มราษฎรในพื้ น ที่
ตางๆ ทั่วทุกภูมิภาค ทําใหเกิดการ
ประสานความรวมมือจากหนวยงาน
ทัง้ ราชการ ทหาร ตํารวจ ในการเขาไป
สรางถนนหนทางและสาธารณูปโภคตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางเสนทางเพื่อความมั่นคงในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใตและภาคกลางของประเทศ ทําให
เจาหนาที่ของรัฐสามารถเขาถึงประชาชนในชนบทที่หางไกล
เพื่อดูแลทุกขสุขและพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข สรางความปลอดภัยและความเจริญใหแกทองถิ่น
มาจนถึงทุกวันนี้
โดยเฉพาะระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๔ ประเทศไทย
ประสบภาวะวิกฤตจากภัยคุกคามของผูกอการรายคอมมิวนิสต
ทีม่ งุ ยึดครองชาติไทย บอนทําลายศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย
ลัทธิคอมมิวนิสตขยายอิทธิพลจากประเทศจีนเขายึดครองเวียดนาม
กัมพูชาและลาว และมีเปาหมายตอมายังประเทศไทย ขณะนั้น
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เปนสถานการณทนี่ า กลัวทีส่ ดุ ไดมกี ารสูร บอยางรุนแรงดวยกองกําลัง
ทัง้ ภายนอกประเทศและภายในประเทศตลอดแนวชายแดน ตัง้ แต
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
ภาคใต และภาคกลางบางสวน พลเรือน ตํารวจ ทหาร ไดรวมกัน
สูรบปองกันอธิปไตยของชาติดวยความกลาหาญ เสียสละ มีการ
สูญเสียทั้งชีวิต บาดเจ็บและทุพพลภาพปละจํานวนมากติดตอกัน
เปนเวลาหลายป
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ในฐานะทีท่ รงดํารงตําแหนง
จอมทัพไทย ไดทรงติดตามสถานการณตา งๆ อยางใกลชดิ ไดเสด็จ
พระราชดําเนินไปเยีย่ มราษฎรในถิน่ ทุรกันดาร และทรงเยีย่ มบํารุง
ขวัญทหาร ตํารวจ ในพื้นที่สูรบถึงฐานปฏิบัติการทั่วทุกพื้นที่ของ
ประเทศตลอดเวลา โดยมิทรงหวัน่ เกรงตอภัยอันตราย ไดพระราชทาน
แนวทางแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานรักษาความมั่นคงภายใน
ใหปฏิบัติการดวยวิธีสันติ ไมมีพระราชประสงคใหคนไทยตอง
ฆาฟนกันเอง ราษฎรไทยทีห่ ลงผิดไปรวมมือกับฝายตรงขาม ก็ทรง
ใหทาํ ความเขาใจเพือ่ กลับตัวกลับใจมารวมกันพัฒนาชาติไทย ดวย
การพระราชทานความชวยเหลือดานที่อยูอาศัย ที่ทํากิน จัดหา
แหลงนํา้ และสงเสริมการอาชีพ ดังโครงการตามพระราชดําริเกิดขึน้
จํานวนมากในเวลานัน้ อันเปนยุทธศาสตรการพัฒนาทีค่ รอบคลุมทัว่
ทั้งประเทศ โดยเนนพื้นที่ตามแนวชายแดน พัฒนาขึ้นเปนหมูบาน
ที่เขมแข็งเพื่อเปนรั้วของชาติที่แข็งแรง จัดพื้นที่ดานในใหเปน
ศูนยการพัฒนา เพื่อเปนแหลงเรียนรูในการประกอบชีพของ
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ราษฎร เปนผลใหบานเมืองคอยๆ กลับคืนสูความสงบสุขรมเย็น
ดวยพระวิรยิ ะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั โดยแท จึงทรงนําพาประเทศไทยใหรอดปลอดภัยจาก
ลัทธิดังกลาวมาตราบทุกวันนี้

ทรงเปดเสนทางการพัฒนาสูช นบท
ที่หางไกล

การแปรพระราชฐานไปประทับ
ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๔ ทําให
ทรงตระหนักถึงปญหาความเดือดรอน
ของพสกนิ ก รด า นต า งๆ จึ ง ทรงตั้ ง
พระราชปณิธานจะพระราชทานความชวยเหลือ เพื่อบําบัดทุกข
บํารุงสุขแกราษฎร พระราชกรณียกิจคือ ตัดถนน เปดประตูนํา
ความเจริญสูพื้นที่ชนบท ถนนประวัติศาสตรสายแรกคือ “ถนน
บานหวยมงคล” ตําบลหินเหล็กไฟ (ปจจุบันคือตําบลทับใต)
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ เวลานัน้ ยังไมมถี นนออกจาก
หมูบาน ทั้งๆ ที่อยูหางจากตัวอําเภอเพียง ๒๐ กิโลเมตร หลังจาก
ที่ชาวบานและทหารรวมแรงกันดันรถพระที่นั่งขึ้นจากหลมแลว
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงมีพระราชปฏิสนั ถารถึงปญหาตางๆ
ชาวบานไดกราบบังคมทูลพระกรุณาถึงความตองการถนนเพื่อนํา
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ผลผลิตทางการเกษตรไปขายที่อําเภอ เพราะการเดินทางใชเวลา
ถึงคอนวัน พืชผลสุกงอมเนาเสียกอนถึงตลาด โดยเฉพาะเมื่อมีคน
ปวย มักจะไมทันกาล ซึ่งเปนความทุกขมานานแลว ภายในเวลา
ไมกี่วัน ไดมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานรถบลูโดเซอรให
ตํารวจตระเวนชายแดนคายนเรศวร นํามาใชในการกอสรางถนน
สายบานหวยมงคล เสมือนพระราชทานชีวิตใหมแกราษฎร ทําให
ชาวบานพัฒนาตนเองไดดีขึ้นเปนลําดับ
จากนัน้ เปนตนมา ทรงแนะนําหนวยงานราชการใหกอ สราง
ถนนเพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรของราษฎรอีกหลาย
เสนทาง ทั้งเพื่อความมั่นคงของประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อเปนเสนทางสายยุทธศาสตร เพื่อปรับปรุงเสนทางขาม
ภูเขา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต รวมทั้ง
เสด็จพระราชดําเนินไปในพื้นที่อันตราย เชน เสนทางสาย นานปว-ทุงชาง-ปอน-หวยโกรน อันเปนเสนทางที่ผูกอการรายคุกคาม
เพื่อขัดขวางการกอสราง มากกวา ๑,๗๐๐ ครั้ง ไดสูญเสียทั้ง
เครื่องจักรกล ชีวิตผูคนและสัตวพาหนะจํานวนมาก แตพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวก็มิไดทรงหวาดหวั่น เสด็จพระราชดําเนินไป
เปนขวัญกําลังใจแกเจาหนาทีก่ รมทางหลวงและหนวยราชการอืน่ ๆ
ในการบุกเบิกเสนทางเหลานั้น
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ทรงแกปญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

การวางแผนเสนทางเดินรถเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ของกรุงเทพมหานครเปนพระราชวิสัยทัศนที่อยูในพระราชหฤทัย
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางเปนระบบมานานมาก
มีพระราชดําริสรางถนนวงแหวนรัชดาภิเษกเมือ่ ทรงครองราชยครบ
๒๕ ป สรางถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกเมือ่ ทรงครองราชยครบ ๕๐ ป
สรางโครงขายจตุรทิศ ทิศเหนือ-ทิศใตและทิศตะวันออก-ตะวันตก
เพื่อรองรับปริมาณการจราจรและอํานวยความสะดวกในการขาม
กรุงเทพฯ โดยไมผานเขามายานใจกลางเมือง และถนนวงแหวน
อุตสาหกรรม เปนเสนทางบรรทุกสินคาจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในจังหวัดสมุทรปราการเพือ่ เชือ่ มตอกับทาเรือคลองเตย สะทอนถึง
พระปรีชาสามารถในการวางแผนการคมนาคมของชาติอยางลุม ลึก

ถนนรัชดาภิเษก - วิภาวดีรังสิต
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ทรงบําบัดทุกขเนื่องจากความเจ็บปวย

การเจ็บปวยเปนอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ หากประชาชน
มีสุขภาพไมแข็งแรง ถือเปนการถวงความเจริญประการหนึ่ง
ดังนัน้ จึงมีแพทยทชี่ าํ นาญโรคตางๆ หลายดานอยูใ นขบวนเสด็จเยีย่ ม
ราษฎรทุกครั้ง ทรงหวงใยทองถิ่นที่หางไกลและขาดการเหลียวแล
ทางการแพทยและสาธารณสุข ทรงกําหนดใหมี “หมอหมูบาน”
สอนความรูท จี่ าํ เปนในการดูแลรักษาเบือ้ งตน เชน การปฐมพยาบาล
การทําคลอด โภชนาการ อาหารเสริมในทองถิ่น การปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ การจายยา และการสงผูปวยเขารักษาใน
โรงพยาบาล เปนความรูสาธารณสุขมูลฐาน หรือการดํารงชีวิต
ที่รักษาตนใหปราศจากโรค
ทรงขจัดโรคระบาดอันเปนภัยรายแรงของประเทศใหหมดไป
ไดแก อหิวาตกโรค โรคเรื้อน โปลิโอ และวัณโรค ตลอดจน
ชวยราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือจํานวนมากไมใหเปนโรคคอพอก
อันเนื่องมาจากขาดสารไอโอดีน โดยการสํารวจปญหาและความ
ตองการเกลือในแตละพื้นที่ ซึ่งไมเหมือนกัน จึงตองสํารวจเสนทาง
เกลือแตละแหงวาผลิตจากแหลงใด แลวนําไอโอดีนไปผสมกับแหลง
ผลิตตนทางเกลือเหลานัน้ ทําใหมเี สนทางเกลือเพือ่ การบําบัด เปนตน

ทรงสรางสถานพยาบาล

การเสด็จเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคตางๆ มีการบันทึกเปน
ภาพยนตรสว นพระองคไวทกุ แหง ในชวงทีก่ ารสือ่ สารทางโทรทัศน
ยังไมแพรหลาย มีการนําภาพยนตรสว นพระองคดงั กลาวออกฉายให
ประชาชนชมทางโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมกรุงและในภูมภิ าค เปนที่
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ชื่นชอบและนิยมของราษฎรมาก
ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหหนวยราชการนําไปฉายเพือ่ หา
รายไดสรางสถานพยาบาล โรงเรียน
และสถานสาธารณกุศล โดยเฉพาะ
โรงพยาบาล มีทงั้ โรงพยาบาลบุคคล
เสด็จฯ เปดโรงพยาบาลโรคเรื้อนที่พระประแดง
ทัว่ ไป และโรงพยาบาลสงฆ ซึง่ มีผรู ว ม
โดยเสด็จพระราชกุศลอยางกวางขวาง สามารถกอสรางโรงพยาบาล
ในหลายจังหวัดไดมาก โดยเฉพาะที่จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งอยู
ชายแดนที่แสนไกลในสมัยกอน การไดชมภาพยนตรสวนพระองค
เปนความสุขทีช่ าวไทยทัง้ หลายตางพอใจ และมีความเต็มใจในการ
ที่ไดรวมกุศลสรางโรงพยาบาลดวย

ทรงพัฒนาศักยภาพแพทยไทย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงทุม เทสรางบุคลากรทาง
การแพทยทุกสาขาดวยพระราชทรัพยสวนพระองค พระราชทาน
“ทุนอานันทมหิดล” สนับสนุนใหแพทยออกไปศึกษาหาความรู
ดานตางๆ เพิ่มเติมในประเทศที่มีความเจริญทางการแพทย ทั้ง
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป เพื่อกลับ
มาชวยกันพัฒนาการแพทยของไทยใหกาวหนาทัดเทียมประเทศ
ที่เจริญทั้งหลาย ปรากฏวาปจจุบันแพทยไทยไดรับการยกยอง
และเปนที่เชื่อถือในระดับสากลจํานวนมาก
๖๖
5802019L01m.indd 66

2/4/16 1:36 PM

ทรงชุบชีวิตใหมผูทุพพลภาพ

เมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมทหารที่เจ็บปวยจาก
การปะทะกับผูกอการรายและจากสงครามเวียดนาม ตางสูญเสีย
อวัยวะ ทัง้ แขนขาด ขาขาด ทุพพลภาพจํานวนมาก เปนทีน่ า เวทนา
สงสารอยางยิง่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงมีพระราชปรารภ
ใหแพทยทหารบกจัดทําโครงการอวัยวะเทียม เพือ่ ฟน ฟูสมรรถภาพ
ทหาร มีการทําแขนเทียม ขาเทียม นับเปนการใหชีวติ ใหมทเี่ ต็มไป
ดวยความหวัง สงผลใหทหารหาญหลายคนไดกลับเขารับราชการ
นอกจากนั้นไดจัดใหมี “องคการทหารผานศึก” ชวยเหลือดาน
การอาชีพ ทําใหผูทุพพลภาพรูสึกภาคภูมิใจในคุณคาของตนที่ได
บําเพ็ญประโยชนเพื่อชาติ
๖๗
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ทรงเลี้ยง “ปลา” และ “โคนม”

สืบเนื่องจากการที่ไดทอดพระเนตรเห็นราษฎรผูยากไร
ในชนบทขาดสารอาหารยามเจ็บปวย จึงมีพระราชประสงคให
ราษฎรมีโอกาสไดรบั สารอาหารจาก
นํา้ นม ซึง่ เปนสวนเสริมสรางรางกาย
ใหแข็งแรง ฟนฟูจากโรคในระหวาง
การเยียวยารักษาไดรวดเร็ว และ
สําหรับเด็กนมสามารถทําใหรา งกาย
เจริญเติบโตสมบูรณเต็มที่ สวนอาหาร
จากปลายอมไดสารประเภทโปรตีนสูง
ซึง่ เปนประโยชนในดานพัฒนาสมอง ยอยงาย จึงทรงจัดหาพันธุป ลา
ที่เลี้ยงงาย ขยายพันธุมาก โตเร็ว สะทอนพระราชหฤทัยหวงใย
ทีท่ รงมีตอ สุขภาพพสกนิกรเปนสําคัญ ปลาและโคนมเมือ่ ไดใชบาํ รุง
รางกายเพื่อการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพแลว ยังสงเสริมอาชีพ
ที่ยั่งยืน และสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจดวย

ทรงพัฒนาพลังงานไทย

พลังงานเปนสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญตอการผลิตทุกดาน เปนความ
จําเปนของการดํารงชีวติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงพระวิรยิ ะ
อุตสาหะคิดคนและพัฒนาพลังงานเพื่อชวยบรรเทาวิกฤตการณ
ดานพลังงานของประเทศตลอดมา ทรงพระปรีชาญาณลํ้าเลิศ
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ในการพัฒนาพลังงาน ๔ ประเภท
เพือ่ นํามาแกปญ หาการขาดแคลน
พลังงาน ไดแก พลังงานชีวภาพ
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
และพลังงานนํ้า
พลังงานชีวภาพ เปนการผลิต
พลังงานแกสและนํ้ามันจากพืช เชน
ปาลมนํ้ามัน ออย มันสําปะหลัง ทําให
ประเทศไทยมีแกสโซฮอล และไบโอดีเซล
เปนพลังงานใชแทนนํ้ามันจากฟอสซิล
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย เป น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพเปน
พลังงานสูง ทรงนําระบบเซลลแสงอาทิตย
ไปใชในที่หางไกลที่สายสงไฟฟาไปไม
ถึง สามารถใชผลิตไฟฟาสําหรับวิทยุ
สือ่ สารขนาด ๑๐๐ วัตต ใชประโยชนใน
การสู บ นํ้ า และอุ ป กรณ ไ ฟฟ า อื่ น ๆ
รถใชไบโอดีเซล
ได เปนพลังงานที่ไมเกิดมลพิษ
พลังงานลม เปนพลังงานธรรมชาติทนี่ าํ มาใชประโยชนโดย
สรางกังหันลมสูบนํา้ ขึน้ มาใชในการบริโภค และใชสรางกระแสไฟฟา
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พลังงานนํา้ นํา้ ใชประโยชนไดนานาชนิด เชน เพือ่ การเกษตร
กรรม เพือ่ รักษาผืนปา เพือ่ อุปโภค บริโภค เมือ่ เก็บกักนํา้ ทําเหมืองฝาย
หรือเขื่อนใหญ พลังนํ้าสามารถสรางกระแสไฟฟาได พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงใหความรูใ นการผลิตไฟฟาจากพลังนํา้ วา
ทําไดสองแบบ แบบแรกไดจากนํา้ ทีไ่ หลจากทีส่ งู มาพัดกังหันเครือ่ ง
กําเนิดไฟฟา แบบที่สอง คือ นํ้าไหลจากทางราบ เมื่อไหลอยูตลอด
เวลา จะทําใหกงั หันเครือ่ งกําเนิดไฟฟาหมุนไดเชนกัน ดังมีโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริดา นชลประทานครอบคลุมทัว่ ทัง้ ประเทศ
พระองคจึงทรงเปนนักบริหารจัดการนํ้าที่ยิ่งใหญ
การสรางพลังงานทั้ง ๔ ประเภท
จึงทรงไดรบั การถวายพระราชสมัญญาวา
“พระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย”
พระราชกรณียกิจดานการพลังงาน
มิไดเปนเพียงการบําบัดทุกข บํารุงสุข
ใหแกประชาชนเทานั้น หากยังสราง
ความเจริญแกประเทศอยางอเนกอนันต

พรวิเศษและพลังวิเศษ

การทรงงานเพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขอาณาประชาราษฎร
เปนพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตั้ง
พระราชหฤทัยอยางแนวแน ประจักษไดจากโครงการพระราชดําริ
ที่เกิดขึ้นจํานวนมาก ถึง ๔,๓๕๐ โครงการ ยังผลใหประเทศ
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เจริญกาวหนาทัดเทียมอารยประเทศ
ทั้งหลายเกือบทุกดาน ทั้งวิชาการ
ชลประทาน เทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรคมนาคม ศิลปะ วัฒนธรรม ฯลฯ
ทรงคาดหวังผลสําเร็จเพื่อ
พสกนิกรชวยเหลือตนเองได ไมเพียงแตพระสติปญ
 ญา พระวรกาย
และพระราชทรัพยเทานั้น ที่ทรงทุมเทโดยไมหวังสิ่งตอบแทน
หากยังไดพระราชทานพลังอันยิ่งใหญ อันเปน “พรวิเศษ” และ
“พลังวิเศษ” แกพสกนิกรทุกๆ คน เพื่อเปนกําลังใจใหมีความหวัง
และรับรูว า มิไดถกู ทอดทิง้ สะทอนความรักความเมตตาอันยิง่ ใหญ
ที่พระประมุขของชาติทรงมีใหแกประชาชนของพระองคอยาง
ไมเลือกที่รักมักที่ชัง ซึ่งเห็นไดชัดเจนจากบทพระราชนิพนธเพลง
“พรปใหม” และเพลง “ยิ้มสู”
เดือนธันวาคม พ.ศ ๒๔๙๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มีพระราชประสงคจะพระราชทานพรปใหมแกพสกนิกรดวยเพลง
ทรงพระราชนิพนธทํานองเพลง “พรปใหม” นับเปนเพลง
พระราชนิพนธลาํ ดับที่ ๑๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ ทรงพระนิพนธ
คํารอง พระราชทานแกวงดนตรี ๒ วง คือวงดนตรีนสิ ติ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย นําออกบรรเลงที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
วงดนตรีสุนทราภรณ นําออกบรรเลงที่ศาลาเฉลิมไทย
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สวัสดีวันปใหมพา
ใหบรรดาเราทานรื่นรมย
ฤกษยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม
ตางสุขสมนิยมยินดี
ขาวิงวอนขอพรจากฟา
ใหบรรดาปวงทานสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี
ใหชาวไทยลวนมีโชคชัย
ใหบรรดาปวงทานสุขสันต
ทุกวันทุกคืนชื่นชมใหสมฤทัย
ใหรุงเรืองในวันปใหม
ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปจงมีสุขใจ
ตลอดไปนับแตบัดนี้
ใหสิ้นทุกขสุขเกษมเปรมปรีดิ์
สวัสดีวันปใหมเทอญ
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สวนเพลง “ยิ้มสู” นั้น เปนเพลงพระราชนิพนธ
ลําดับที่ ๑๖ ทรงพระราชทานแกนักเรียนผูพิการทางสายตา
โลกจะสุขสบายนั้นเปนไดหลายทาง
ตองหลบสิ่งกีดขวางหนทางใหพนไป
จะสบความสุขสันตสําคัญที่ใจ
สุขและทุกขอยางไรเพราะใจตนเอง
ฝาลูทางชีวิตตองคิดเฝายอมใจ
โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอยาครามเกรง
ตั้งหนาชื่นเอาไวยอมใจดวยเพลง
ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู
* คนเปนคนจะจนหรือมี
รายหรือดีคงมีหวังอยู
ยามปวงมารมาพาลลบหลู
ยิ้มละมัยใจสูหมูมวลเภทภัย
ใฝกระทําความดีใหมีจิตโสภา
สรางแตความเมตตาหาความสุขสันตไป
จะสบความสุขสันตสําคัญที่ใจ
เฝาแตยิ้มสูไปแลวใจชื่นบาน
ซํ้า *
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ส.ค.ส. พระราชทาน

ส.ค.ส. พ.ศ. ๒๕๕๓

ส.ค.ส. พ.ศ. ๒๕๕๕

ส.ค.ส. พ.ศ. ๒๕๕๖

ส.ค.ส. พ.ศ. ๒๕๕๗

พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ทรงเปนกําลังใจใหเจาหนาที่
ปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคที่ตองเผชิญกับอากาศสภาพตางๆ เชน
รอนจัดในเวลากลางวันและหนาวจัดในเวลากลางคืน บางคนยังตอง
ปฏิบัติงานในหนาที่จนดึกดื่นดวยความอดทน หางไกลครอบครัว
ในวันขึ้นปใหม จะทรงสง ส.ค.ส. พระราชทานใหดวยความหวงใย
และเมตตา เพือ่ ใหเขาเหลานัน้ ทราบวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
ทรงทราบ และพระราชทานพรใหมีความสุข ยังความปติยินดีมาสู
ขาราชการเหลานัน้ อยางทวมทน ตอมา ส.ค.ส. ไดมกี ารปรับเปลีย่ น
เปนรูปแบบตางๆ พระราชทานใหชาวไทยทั่วแผนดิน
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๖. นักวิทยาศาสตรดินเพื่อมนุษยชาติ
พระราชวิสัยทัศนอันกวางไกลลุมลึกในการวางแนวทาง
“การพัฒนาอยางยั่งยืน” นําพาความเจริญรุงเรืองบังเกิดแกชาติ
และประชาชนไทยอย า งเป น ระบบ ได ส ะท อ นความเป น
“นักวิชาการทีย่ งิ่ ใหญ” ซึง่ หลายประเทศทีป่ ระสบปญหาเชนเดียว
กับประเทศไทย ไดนําวิชาการของพระองคไปใช ทําใหบานเมือง
ผานวิกฤตตางๆ ไดอยางสมบูรณ องคการสหประชาชาติไดสดุดแี ละ
ถวายรางวัลเกียรติยศ “ความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย”
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อทรงดํารงสิริราชสมบัติครบ
๖๐ ป เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙
พระนามของพระองค คําวา “ภูมิพล” มีความหมายวา
พลังแผนดิน พระองคคอื บุคคลแรกของโลกทีส่ หภาพวิทยาศาสตร
ทางดินนานาชาติ ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษวา International
Union of Soil Sciences ชือ่ ยอวา IUSS ซึง่ มีสมาชิกทัว่ โลกกวา
๕๗ ประเทศ พรอมใจกันถวายพระเกียรติคุณในการพัฒนาดิน
ทุกรูปแบบ รวมทัง้ การปลูกหญาแฝก ไดนาํ รางวัลเกียรติยศมาถวาย
ขณะทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ประทับ ณ โรงพยาบาลศิรริ าช
เมือ่ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ชือ่ รางวัลวา “นักวิทยาศาสตร
ดินเพื่อมนุษยชาติ”
๗๕

ตัวอยางของความสําเร็จในการพัฒนาอยางยัง่ ยืนปรากฏอยู
ทั่วภูมิภาคตลอดระยะของกาลเวลาแหงการดํารงสิริราชสมบัติ
เชน โครงการหลวง หมูบานสหกรณ ฟารมโคนม ฯลฯ โดยเฉพาะ
โครงการสวนพระองคลาสุดคือ “โครงการชั่งหัวมัน ตาม
พระราชดําริ”

โครงการชั่งหัวมัน

โครงการลาสุดเปนโครงการสวนพระองค เกิดขึ้นเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทรงพลิกฟนที่ดินที่เสื่อมโทรมที่สุด ใกลอางเก็บนํ้า
หนองเสือ บานหนองคอไก ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัด
เพชรบุรี ทีด่ นิ จํานวน ๒๕๐ ไร และไดมชี าวบานนํามันเทศทีป่ ลูกมา
ทูลเกลาฯ ถวายพระองค แตเมื่อเสด็จฯ กลับมิไดทรงนํามันหัวนั้น
ไปดวย เมื่อเสด็จฯ กลับมาอีกครั้งทรงพบวามันหัวนั้นงอกเปนตน
จึงมีพระราชดํารัสวามันอยูที่ไหนก็งอกได จึงมีพระราชดําริใหจัด
เปนพื้นที่เพาะปลูกพืชตางๆ เปนศูนยปลูกพืชเศรษฐกิจของพื้นที่
เชน มัน มะพราว ชมพูเพชร มะนาว ขาวไรพันธุตางๆ โดยเลือก
พันธุพ นื้ ถิน่ ทีด่ ที สี่ ดุ มาปลูก มีพระราชประสงคจะใหเปนตัวอยางของ
แหลงเรียนรูเ พือ่ ถายทอดความรูแ กประชาชนทัว่ ไป และเกษตรกร
การพัฒนาทุกอยางภายในผืนดินแหงนี้ เริ่มจากความรวมมือของ
ภาครัฐและเอกชน มีการบริหาร การพัฒนาดิน นํา้ การใชทรัพยากร
ทีม่ อี ยางคุม คา และทีค่ าดไมถงึ คือการนําพลังงานลมมาผลิตกระแส
ไฟฟาขนาด ๕๐ กิโลวัตต เพื่อใชในโครงการและสามารถจําหนาย
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ได เนื่องจากโครงการตั้งอยูระหวางชองเขา มีกระแสลมพัดผาน
เหมาะแกการนําพลังลมมาใช
โครงการ “ชั่งหัวมัน” บงบอกใหชาวไทยรับรูวา พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงงานอยางไมมเี วลาพัก แมพระวรกายจะไม
สามารถเสด็จพระราชดําเนินไปทุกถิน่ เหมือนเมือ่ ครัง้ พระพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณก็ตาม แตพระอัจฉริยภาพ พระราชวิสัยทัศน และ
นํา้ พระราชหฤทัยรักปวงชนชาวไทย ยังคงเปนพลังใหทรงงานอยาง
ไมรูสุดสิ้น

ทุงกังหันลม โครงการชั่งหัวมัน
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๗. เหนือเกลาชาวไทย
ทั้งหมดที่กลาวมาตั้งแตตน แมเปนเพียงสวนหนึ่งแหง
พระราชกรณียกิจ แตกไ็ ดทาํ ใหชาวไทยทุกคนมีความรูส กึ วา พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนทั้งมิ่งขวัญและศูนยรวมจิตใจของ
คนไทยทัง้ ชาติ ทรงตัง้ อยูใ นทศพิธราชธรรมอยางมัน่ คง พระราชทาน
พระมหากรุณาธิคุณแกประชาราษฎรทั่วหนา แมชนชาติอื่นที่
เขามาอยูใ นประเทศไทยก็ยงั ไดรบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ เทาเทียมกัน
นับตัง้ แตเสด็จขึน้ ครองราชยเปนตนมา พระองคไดทรงปฏิบตั ิ
พระราชภารกิจทุกดาน เพื่อใหคนไทยทุกคนอยูดีกินดีและ
มีความสุขความรมเย็นอยางแทจริง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนศูนยรวมแหง
ความสามัคคีและทรงเปนหลักชัยทีท่ าํ ใหเมืองไทยอยูร อดปลอดภัย
ไมหวั่นไหวกระทบกระเทือน ไมวาจะถูกรุกรานจากขาศึกหรือ
ผูไมหวังดีตอประเทศไทยดวยประการใดๆ
มีพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชทานคติการดํารงชีวิต
ใหเขาใจคําวา “พอเพียง” อันเปนแนวทางใหผูปฏิบัติตามแลว
ยอมเกิดประโยชนทั้งสวนตัวและสวนรวม ที่ควรยึดถือ ดังนี้

๗๘

“ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา
มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ
แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข
ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ
อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง
คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย
เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย
ถาทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ
มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง
หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก
คนเราก็อยูเปนสุข....
พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได
แตวาตองไมเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ
พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติก็พอเพียง....”
พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
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“...การลมลางของเกาเพื่อสรางขึ้นใหมนั้น
อาจทําใหสิ่งดีที่มีอยูแลวตองทําลายไปดวย
และทําใหความเจริญตางๆ ตองหยุดชะงักลง
การสรางสรรคควรจะกระทําไดดวยวิธีการ
ที่แยบคายกวานั้น โดยรวมกันคิดแกไขปรับปรุง
สิ่งที่มีอยูแลวใหดีขึ้น และสราง
สิ่งที่ยังขาดอยูใหสมบูรณขึ้นมา...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันศุกรที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๕
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“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น
ตองสรางพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช
ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและ
ใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อไดพื้นฐานมั่นคง
พรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริม
ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้น โดยลําดับตอไป
หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็ว
แตประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะ
ของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลองดวย
ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตางๆ ขึ้น
ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗
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“...การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและ
ตั้งตัว ใหมีความพอกินพอใชกอนอื่นเปนพื้นฐานนั้น เปนสิ่งสําคัญ
อยางยิ่งยวด เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง
ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาระดับที่สูงขึ้นตอไปไดโดย
แนนอน สวนการถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญใหคอยเปนไป
ตามลําดับ ดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น
ก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลวและเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จได
แนนอนบริบูรณ เพราะหากไมกระทําดวยความระมัดระวัง
ยอมจะหวังผลเต็มเม็ดเต็มหนวยไดโดยยาก...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันศุกรที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗
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“...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย
วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่สมัยใหม แตเราพออยูพอกิน
และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน
มีความสงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐาน ปณิธาน จุดมุงหมายใน
แงนี้ ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน
ไมใชรุงเรืองอยางยอด แตวาการพออยูพอกิน มีความสงบนั้น
ถาจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถารักษาความพออยูพอกิน
นั้นได เราจะยอดยิ่งยวด...”
พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูแทนสมาคม
องคการเกี่ยวกับศาสนา ครู นักเรียนโรงเรียนตางๆ
นักศึกษามหาวิทยาลัย ในโอกาสเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗
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“...โครงการพัฒนาตางๆ ตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยูแลว
คือทรัพยากรตามธรรมชาติใหเกิดผลเปนประโยชนแกประเทศ
และประชาชนสวนรวมใหไดมากที่สุด
ในทางปฏิบัตินั้น นอกจากจะไดผลสวนใหญหรือสวนรวมตาม
จุดประสงคแลว บางทีก็อาจทําใหมีการเสียหายในบางสวนไดบาง
เพื่อที่จะใหโครงการมีผลเต็มเม็ดเต็มหนวย จําเปนตอง
พิจารณาจัดตั้งโดยรอบคอบและละเอียดถี่ถวน ใหทราบวา
ผลที่เกิดจากโครงการนั้นจะมีขอบเขตตอเนื่องไปเพียงใด และ
มีผลดีผลเสียประการใดที่จุดใดบาง จักไดสามารถวางแผนงาน
ใหสอดคลองตองกันทุกสวนทุกขั้น เพื่อแกไขสวนที่จะเสียหายให
กลับเปนดี ใหโครงการไดประโยชนมากที่สุด...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แกผสู าํ เร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๙
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“...ความเพียรนั้นเปนประธานของการงานทุกอยาง
การทํางานใดๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจาก
ความเพียรแลว ยากที่จะใหสําเร็จเรียบรอยทันเวลาได
การฝกฝนความเพียร ถึงหากแรกๆ จะรูสึกเหน็ดเหนื่อยลําบาก
แตพอไดเพียรจนเปนนิสัยแลว ก็จะกลับเปนพลังอยางสําคัญ
ที่คอยกระตุนเตือนใหทํางานอยางจริงจังดวยใจราเริง
และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงาน
ทั้งหลายก็สําเร็จไดโดยงายดายและรวดเร็ว...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๒
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“...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพรอมมูล
ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนํามา
ใชเสริมสรางความอุดมสมบูรณและเสถียรภาพอันถาวร
ของบานเมืองไดเปนอยางดี ขอสําคัญเราจะตองรูจักใชทรัพยากร
ทั้งนั้นอยางฉลาด คือไมนํามาทุมเทใชใหสิ้นเปลืองไป
โดยไรประโยชน หรือไดประโยชนไมคุมคา หากแตระมัดระวังใช
ดวยความประหยัดรอบคอบ ประกอบดวยความคิดพิจารณา
ตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกตองเหมาะสม โดยมุงถึง
ประโยชนแทจริงที่จะเกิดแกประเทศชาติ ทั้งในปจจุบันและ
อนาคตอันยืนยาว...”
พระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันศุกรที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙
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“...ประเทศไทยเราอาจไมเปนประเทศที่รุงเรืองที่สุดในโลก
หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟูฟาที่สุดในโลก แตก็ขอใหเมืองไทย
เปนประเทศที่มีความมั่นคง มีความสงบได เพราะวาในโลกนี้
หายากแลว เราทําเปนประเทศที่สงบ ประเทศที่มีคน
ที่ชวยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆ เราจะเปนที่หนึ่งในโลกในขอนี้
แลวรูสึกวาที่หนึ่งในโลกในขอนี้จะดีกวาผูอื่น
จะดีกวาคนที่รวยที่สุดในโลก จะดีกวาคนที่เกงในทางอะไรก็ตาม
ที่สุดในโลก ถาเรามีความสงบ แลวมีความสบาย
ความมั่นคงที่สุดในโลกนั้น รูสึกจะไมมีใครสูเราได...”
พระราชดํารัสในโอกาสที่ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห
ในพระบรมราชูปถัมภนําคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
และนักเรียนทุนพระราชทาน
เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสฉลอง
สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ณ ศาลาดุสิดาลัย
วันจันทรที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๙
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จึงขอใหพวกเราทุกคน จงรวมพลังจิต แสดงความรัก
เคารพและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา
ซึง่ มีพระราชหฤทัยเปย มลนดวยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ปกเกลา
ปกกระหมอมชาวไทยทัง้ มวล สุดทายนีข้ อใหพรอมใจกันถวาย
ชัยมงคลดวยการรองเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึง่ มีเนือ้ รองดังนี้
ขาวรพุทธเจา
นบพระภูมิบาล
เอกบรมจักริน
พระยศยิ่งยง
ผลพระคุณ ธ รักษา
ขอบันดาล ธ ประสงคใด
หวังวรหฤทัย

เอามโนและศิระกราน
บุญดิเรก
พระสยามินทร
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ปวงประชาเปนสุขศานต
จงสฤษฏดัง
ดุจถวายชัย ชโย.
๘๘
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง อนุญาตใหใชหนังสือในโรงเรียน
___________________________

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ไดจดั ทํา
หนังสือวิชาประวัติศาสตร ชุด “พระมหากษัตริยไทย ๙ รัชกาล”
เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙” ระดับ
ประถมศึกษา เพือ่ ใชเปนหนังสืออานนอกเวลา วิชาประวัตศิ าสตรไทย
กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดพิจารณาแลว อนุญาตใหใช
ในสถานศึกษาได
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายกมล รอดคลาย)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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คณะกรรมการจัดทําและคัดเลือกหนังสืออานนอกเวลา วิชาประวัติศาสตรไทย

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ระดับประถมศึกษา

ผูเรียบเรียง
คณะกรรมการจัดทําหนังสืออานภาษาไทยเกีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริย สําหรับเด็กและเยาวชน
และนายทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา เปนผูปรับปรุงเนื้อหาและภาพประกอบ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายกมล รอดคลาย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายวินัย รอดจาย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุชาติ วงศสุวรรณ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการพัฒนาหลักสูตร
พลโทอุชุกร สาครนาวิน
อดีตผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
นายสุรชัย จิตภักดีบดินทร สมาชิกสภาทีป่ รึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
นางสาววีณา อัครธรรม
อดีตที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู
นางสาวไพรวัลย พิทักษสาลี อดีตผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ประธาน
นางสุกัญญา งามบรรจง
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กรรมการ
นางสายไหม จบกลศึก
รองศาสตราจารยมลั ลิกา ตัณฑนันทน นายประยงค อนันทวงศ
นางระวิวรรณ ภาคพรต
นางวันเพ็ญ สุทธากาศ
นางปราณี ปราบริปู
นางสาวพรรณงาม แยมบุญเรือง นางสาวเยาวลักษณ เตียรณบรรจง
นางสาวเกือ้ กมล นิยม
นางศรีปญ
 ญา พงศสวุ รรณ
นางสุวคนธ ศิรวิ งศวรวัฒน
นายชะเอม แกวคลาย
รองศาสตราจารยกลุ วรา ชูพงศไพโรจน นายประจักษ วัฒนานุสทิ ธิ์
วาทีพ่ นั ตรีนภดล เจนอักษร
นายชัยฤทธิ์ ศรีโรจนฤทธิ์
นายเฉลิมชัย พันธเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
นางสาวปริญญา ฤทธิเ์ จริญ
นางสาวอรอร ฤทธิก์ ลาง
นางสาวอรุณวรรณ ผูธ นดี
นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ
ผูต รวจขัน้ สุดทาย
นางสายไหม จบกลศึก
นางสาวพรรณงาม แยมบุญเรือง
นางปราณี ปราบริปู
บรรณาธิการ
นางสาวปริญญา ฤทธิเ์ จริญ
นางสาวอรุณวรรณ ผูธ นดี
ออกแบบและถายภาพประกอบ
นายพินจิ สุขะสันติ์
ฝายศิลป องคการคาของ สกสค.
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