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ว่ากนัว่าเราจะเหน็คุณค่าของสิง่ใดได้มากทีส่ดุก็ต่อเมือ่สิง่นัน้
จากเราไปแล้ว เป็นบทเรียนสอนใจว่าอย่าได้คิดว่าจะมีอะไร
เป็นของตายให้เราหันกลับมาหาได้อีก ยามเมื่อคิดถึง คดิได้ 
หรอืหลงัจากคิดทบทวน แล้วได้ค�าตอบกับตัวเองในที่สุด 
  …เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ยืนหยัดอยู่ได้ถาวร  
  ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบมักจะต้องผ่านบททดสอบ 
ครั้งแล้วครั้งเล่า ท่ีเห็นได้ชัดที่สุดคือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุตรและบุพการี วัดจากตัวเราเป็นที่ ต้ัง ก่ีครั้งก่ีหนท่ีเรา
ออกลายปฏิบัติการท้าทายอ�านาจของผู้บังคับบัญชาในบ้าน 
ด้วยการเกเร ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งดื้อดึงแบบเงียบๆ 
และออกอาการให้เห็น 
  ...เพราะอย่างไรเสยี เรารู้อยู่เตม็อกว่าท่านพร้อมจะให้อภยั
ในสิ่งที่เราท�า
  จนถึงวันหน่ึง วันที่เราไม่มีท่านอยู่ วันที่เราจะดื้ออย่างไร
ก็ได้ เรากลับมานั่งทบทวนพฤติกรรมตัวเองว่าเราเดินออก
นอกลู่นอกทางโดยไม่ใส่ใจต่อสิ่งดีๆ ที่ท่านสอนได้อย่างไร
  นั่นเป็นบทสรุปคร่าวๆ ของการสนทนาช่วงหนึ่งระหว่าง
ทีมงานกับบุคคลท่านหน่ึง ถึงการพยายามมองไปข้างหน้า
หลังจากหนึ่งปีที่เศร้าที่สุดพ้นผ่านไป

  การเปรียบเปรยข้างต้นคงใช้ได้กับทุกคน เพราะเราต่างก็
เคยเป็น ‘ลูก’ ที่ด้ือกับ ‘พ่อ’ ด้วยกันทั้งน้ัน เราสงสัยในสิ่งที่
ท่านสอน เราตั้งค�าถามกับสิ่งที่ท่านพร�่าบอก เราอาจจะกังขา
ในสิ่งที่ท่านยึดมั่น
  จนถึงวันหน่ึง ทุกส่ิงที่ท่านท�า อธิบายเรื่องที่เราอยากหา 
ค�าตอบได้แบบไม่มีอะไรติดค้างในใจอีก วันน้ันท่านไม่อยู่กับ
เราแล้ว
  ในความสญูเสยี มคีวามส�านึกรู ้ในความตระหนักรู ้มพีลัง
ให้ยืนหยัดอยู่ต่อไป
  หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างเป็น
ทางการ วันนี ้30 ตลุาคม ถือเป็นวันออกทุกข์อย่างเป็นทางการ 
เราอาจถือโอกาสนี้มองไปข้างหน้าอย่างมีความมุ่งมั่น
  ...เพราะในวันท่ีไม่มี ‘พ่อของแผ่นดิน’ เรารู้อยู่เต็มหัวใจ
ว่าเราจะระลึกถึงท่านได้อย่างไร

ยศยอด คลังสมบัติ
บรรณาธิการ
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ในหนึ่งชีวิต คนคนหนึ่งจะรับผิดชอบท�ำงำนได้มากที่สุดขนำดไหน และศำสตร์กี่แขนงที่เราจะสำมำรถเรียนรู้จนเชี่ยวชำญ
ตลอดรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช พระองค์มีพระราชด�ำริอันเป็นที่มาของ

โครงกำรพัฒนำมำกกว่ำ 4,000 โครงกำร ขณะที่ทรงสนพระราชหฤทัยในศำสตร์หลากหลาย และทรงศึกษำจนเชี่ยวชำญ
ทัง้ในด้ำนวทิยำกำรและควำมรู้ ตลอดจนศลิปะแขนงต่ำงๆ จนพระองค์ทรงได้รบักำรขนำมพระนำมว่ำเป็นเอกอคัรศลิปิน และทรงใช้

ควำมรอบรู้ทั้งหมดพัฒนำออกมาให้เกิดผลงำนเป็นรูปธรรมหลากหลายรูปแบบอย่ำงที่เราได้ประจักษ์ 
นับจำกวันที่เสด็จขึ้นครองราชย์ตั้งแต่พระชนมายุ 19 พรรษำ จนถึงวันที่เสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 

นี่คือช่วงเวลา 70 ทศวรรษที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรให้ควำมร่มเย็น
แก่พสกนกิรท่ัวหล้ำ THE STANDARD ขอน้อมร�ำลกึถงึพระมหำกษัตรย์ิผูท้รงงำนหนกัทีส่ดุในโลก ด้วยกำรย้อนกลบัไปยงั 89 ปีทีผ่่ำนมา 

เพื่อจดจ�ำช่วงเวลาส�ำคัญแต่ละปีในชีวิตของพระองค์ ด้วยส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้นอันหำที่สุดมิได้
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“ ลู ก ช า ย � กิ ด
เชาวนั�ี ้สบายดี
ทั้งสอง ขอพระ
ร � ช ท า น � า �
ทางโทรเลขดวย”

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั พระราชทาน
นามพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระองค์ใหม่ว่า 
‘ภมูพิลอดลุเดช’ (เดมิสะกดว่าอดุลเดช ต่อมา
สะกดว่าอดลุยเดช ซึง่กลายเป็นแบบท่ีเขยีนมา
จนปัจจบุนั) 
 เมือ่ครัง้ยังเป็นเจ้านายเลก็ๆ พระวรวงศ์เธอ-
พระองค์เจ้าภมูพิลอดลุยเดช ทรงพบเจอกับการ
เปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่หลายครั้ง ทั้งทรงสูญเสีย
สมเดจ็พระราชบดิา ต้องทรงโยกย้ายจากบ้านเกิด
เมืองนอนไปทรงศึกษาต่อและทรงเจริญวัยท่ี
สวิตเซอร์แลนด์ แต่พระองค์ทรงได้รบัการอภบิาล
อย่างดีย่ิงจากสมเดจ็พระบรมราชชนน ี ท้ังการ
สนับสนนุให้พระโอรสและพระธิดาอยู่กับธรรมชาติ 
จนเป็นที่มาของความสนพระราชหฤทัยใน
ด้านการกั้นน�้าสร้างเขื่อนและการชลประทาน 
ตลอดจนเรื่องความมีวินัย ประหยัดอดออม 
และท่ีส�าคญัคอื มคีวามรบัผดิชอบต่อบ้านเมอืง 
ท�าให้เมอืงไทยมพีระมหากษตัรย์ิผูท้รงงานหนกั 
และห่วงใยทุกข์สขุของพสกนิกรมาตลอด 70 ปี 
แห่งการครองราชย์

พ.ศ. 2471
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ 
กรมหลวงสงขลานครินทร์ (พระ

อสิรยิยศในขณะนัน้) หม่อมสงัวาลย์ พร้อมด้วย
พระโอรสและพระธิดา เสดจ็นวิตัประเทศสยาม 
ในเดือนธันวาคม

พ.ศ. 2472
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ 
กรมหลวงสงขลานครินทร ์ 

สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 

พระราชโอรสพระองคท์ี ่ 2 ของสมเดจ็เจา้ฟา้มหิดลอดลุยเดชฯ กรมขนุ-
สงขลานครนิทร ์(พระอสิรยิยศในขณะน้ัน) และหม่อมสงัวาลย์ มหิดล ณ อยธุยา 
ประสูตเิมือ่วนัจนัทร์ที ่5 ธนัวาคม พ.ศ.  2470 ณ โรงพยาบาลเมานต ์ออเบิร์น 
เมอืงเคมบรดิจ์ รฐัแมสซาชเูซตส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา หลงัมพีระประสูติกาล
ไดไ้มถ่งึ 3 ชัว่โมงด ีทลูกระหม่อมพ่อก็ทรงรบีส่งโทรเลขแจ้งข่าวถวาย
สมเดจ็พระศรสีวรนิทริาบรมราชเทวี พระพันวสัสามาตุจฉาเจ้า (พระอิสรยิยศ
ในขณะนัน้) พระราชมารดา และขอพระราชทานนามแกพ่ระโอรส
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พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั พระราชทาน
นามพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระองค์ใหม่ว่า 
‘ภมูพิลอดลุเดช’ (เดมิสะกดว่าอดุลเดช ต่อมา
สะกดว่าอดลุยเดช ซึง่กลายเป็นแบบท่ีเขยีนมา
จนปัจจบุนั) 
 เมือ่ครัง้ยังเป็นเจ้านายเลก็ๆ พระวรวงศ์เธอ-
พระองค์เจ้าภมูพิลอดลุยเดช ทรงพบเจอกับการ
เปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่หลายครั้ง ทั้งทรงสูญเสีย
สมเดจ็พระราชบดิา ต้องทรงโยกย้ายจากบ้านเกิด
เมืองนอนไปทรงศึกษาต่อและทรงเจริญวัยท่ี
สวิตเซอร์แลนด์ แต่พระองค์ทรงได้รบัการอภบิาล
อย่างดีย่ิงจากสมเดจ็พระบรมราชชนน ี ทัง้การ
สนับสนนุให้พระโอรสและพระธิดาอยู่กับธรรมชาติ 
จนเป็นที่มาของความสนพระราชหฤทัยใน
ด้านการกั้นน�้าสร้างเขื่อนและการชลประทาน 
ตลอดจนเรื่องความมีวินัย ประหยัดอดออม 
และท่ีส�าคญัคอื มคีวามรบัผดิชอบต่อบ้านเมอืง 
ท�าให้เมอืงไทยมพีระมหากษตัรย์ิผูท้รงงานหนกั 
และห่วงใยทุกข์สขุของพสกนิกรมาตลอด 70 ปี 
แห่งการครองราชย์

พ.ศ. 2471
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ 
กรมหลวงสงขลานครินทร์ (พระ

อสิรยิยศในขณะนัน้) หม่อมสงัวาลย์ พร้อมด้วย
พระโอรสและพระธิดา เสดจ็นิวตัประเทศสยาม 
ในเดือนธันวาคม

พ.ศ. 2472
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ 
กรมหลวงสงขลานครินทร ์ 

สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 

พระราชโอรสพระองคท์ี ่ 2 ของสมเดจ็เจา้ฟา้มหดิลอดลุยเดชฯ กรมขนุ-
สงขลานครนิทร ์(พระอสิรยิยศในขณะนัน้) และหม่อมสงัวาลย์ มหดิล ณ อยธุยา 
ประสูตเิมือ่วนัจนัทร์ที ่5 ธนัวาคม พ.ศ.  2470 ณ โรงพยาบาลเมานต์ ออเบิร์น 
เมอืงเคมบรดิจ์ รฐัแมสซาชเูซตส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา หลงัมพีระประสูติกาล
ไดไ้มถ่งึ 3 ชัว่โมงด ีทลูกระหมอ่มพ่อก็ทรงรบีสง่โทรเลขแจง้ขา่วถวาย
สมเดจ็พระศรสีวรนิทริาบรมราชเทวี พระพันวสัสามาตจุฉาเจา้ (พระอสิรยิยศ
ในขณะนัน้) พระราชมารดา และขอพระราชทานนามแกพ่ระโอรส
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พ.ศ. 2475
ทรงเข้าเรียนท่ีโรงเรียนมาแตร์-
เดอีวิทยาลัย เลขประจ�าตัว 449 

และมีพระนามในทะเบียนนักเรียนว่า H.H 
Bhummibol Mahidol

พ.ศ. 2477
วันท่ี 2 มีนาคม พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอานนัทมหิดล เสดจ็

ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลท่ี 8 
แห่งราชวงศ์จักรี

พ.ศ. 2478
• พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า-
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับ

การเฉลมิพระเกียรตยิศเป็นสมเดจ็พระเจ้า-
น้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช 
• สมเด็จพระบรมราชชนนีพระราชทาน
กล้องถ่ายรูปย่ีห้อ Coronet Midget ให้ 
และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมพิล-
อดุลยเดช ก็ทรงเริ่มถ่ายภาพนับแต่น้ันมา

พระราชปรารภของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่9
ในบทความเร่ือง เมือ่ข้าพเจา้บนิไปสืบ

กรณีสวรรคต ทีส่วิตเซอร์แลนด์ 
ตพิีมพ์ในหนังสอืพิมพ์ เกียรติศักดิ์ 
ฉบบัวนัที ่24 มถินุายน พ.ศ. 2491 

(ข้าพเจ้าในท่ีน้ีหมายถึงพระพินิจชนคดี)

“อ�คดิถงึพ่ีไมได
แมแตขณะเดยีว 
ฉนัเคยคดิวา ฉัน
จะไมหางจากพ่ี
ตลอดชีวติ แตมนั
เปนเคร�ะหก�รม 
ไมไดคิดเ�ยวา
จะเปนกษัตริย 
คดิแตจะเปน�อง
ของพ่ีเทานัน้”

ในทศวรรษที่ 2 ของพระชนมชีพ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟา้ภูมิพลอดุลยเดช ก็ยังทรง
ประสบความผนัแปรอยา่งใหญ่หลวง เมือ่ตอ้งเสดจ็ฯ เถลงิถวัลยราชสมบตัทิัง้ทีพ่ระชนมายุยังไมเ่ตม็ 
19 พรรษาดี หลงัจากทรงจัดการพระราชพิธต่ีางๆ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล 
รชักาลที ่8 ทีเ่สดจ็สวรรคตโดยกะทนัหนัเรียบร้อยแลว้ พระองค์กเ็สด็จฯ กลบัไปศึกษาตอ่ยังประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม ก่อนจะนิราศร้างแผ่นดินไทยไปอีกวาระหนึง่ พระองค์ทรงได้ยนิใคร
คนหนึง่ในหมู่ฝูงชนทีม่าเฝา้สง่เสดจ็ ตะโกนขึน้มาดว้ยความโทมนสัวา่ “อยา่ทิง้ประชาชน” มพีระราชด�ารสั
ตอบในพระราชหฤทัยทนัทว่ีา “ถา้ประชาชนไมท่ิง้ขา้พเจา้แลว้ ขา้พเจา้จะทิง้ประชาชนอยา่งไรได”้

พ.ศ. 2481
โดยเสด็จพร้อมรัชกาลท่ี 8 
พระเจ้าพ่ีนางเธอฯ และสมเดจ็-

พระราชชนนีศรีสังวาลย์ (พระอิสริยยศใน
ขณะน้ัน) เสด็จนิวัตสยามเป็นการชั่วคราว 
ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2481 -  มกราคม 
พ.ศ. 2482 เป็นการเสดจ็ฯ ประทับประเทศไทย
ครัง้สดุท้ายก่อนสงครามโลกครัง้ที ่2 จะเกิด
ขึ้นใน พ.ศ. 2482 และกินเวลายาวนาน
มาจนถึง พ.ศ.  2488 ซึ่งในระหว่างช่วงเวลา
สงคราม ทั้งครอบครัวยุวกษัตริย์ไม่ได้เสด็จ
นิวัตประเทศไทยเลย

พ.ศ. 2480
ครท่ีูโรงเรยีนเอกอล นูเวล เดอ 
ลา สวิส โรมองด์ เมอืงแชลล ีซรู 

โลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เป็นผูส้งัเกต
ว่าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพล-
อดุลยเดช จะต้องทรงลุกมาทอดพระเนตร
ที่กระดานด�าอยู่เสมอ ยามเมื่อทรงต้องจด
บทเรยีนท่ีครเูขยีนไว้ เป็นจดุเริม่ต้นของการ
ทรงฉลองพระเนตรจากนั้นเป็นต้นมา 

10

7
8

10

115

P6-46.indd   8 10/20/2560 BE   8:28 PM



9 

พ.ศ. 2488
หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยุตลิง 
รชักาลท่ี 8  เสดจ็ นวัิตประเทศไทย 

สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมพิลอดุลยเดช 
และพระราชชนนีศรีสังวาลย์โดยเสด็จด้วย 
เสด็จฯ ถึงสนามบนิดอนเมอืงในวันที ่5 ธันวาคม 
พ.ศ.  2488
 

พ.ศ. 2489
• ทรงนพินธ์บทเพลง แสงเทยีน 
ส่วนท�านองในเดือนเมษายน และ

มรีบัสัง่ให้ หม่อมเจ้าจกัรพันธ์เพ็ญศริ ิจกัรพันธ์ุ 
นพินธ์ค�าร้อง กลายเป็นบทเพลงพระราชนพินธ์
ล�าดับแรกของรชักาลที ่9 ในเวลาต่อมา
• รัชกาลที ่8 เสดจ็สวรรคตในวันที ่9 มถุินายน 
พ.ศ. 2489 รัฐบาลอัญเชิญสมเด็จพระเจ้า-
น้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมพิลอดลุยเดชขึน้ครองราชย์ 
เป็นพระมหากษตัรย์ิ รชักาลท่ี 9 แห่งราชวงศ์จกัรี 
ทรงเฉลิมพระปรมาภไิธยว่า สมเดจ็พระเจ้า-
อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 

“เร�จะครองแผน�ิ�โดยธรรม เพื่อ
ป�ะโ�ชนสุขแหงม�าชนชาวสยา�” 

แม้จะเร่ิมตน้ทศวรรษที ่ 3 ของพระชนมชีพดว้ยข่าวอนันา่หวาดหวัน่ เนือ่งจากทรงประสบอบุตัเิหตุ
ทางรถยนต์อยา่งรุนแรงท่ีประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ หากแตใ่นเวลาตอ่มา ก็ทรงมอบความปตีหิลัง่รินสูใ่จ
คนไทยดว้ยขา่วการหม้ันหมายกบั หมอ่มราชวงศ์สริกิต์ิิ กติยิากร ตามมาด้วยพระราชพิธรีาชาภิเษกสมรส 
และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ทรงพระราชทานปฐมบรมราชโองการว่า 
“เราจะครองแผน่ดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนส์ขุแหง่มหาชนชาวสยาม” คนไทยไดอุ้น่ใจ แผ่นดินไทยได้รับ
การพัฒนาใต้พระบรมโพธิสมภารนับแตน่ัน้มา

พ.ศ. 2491
• ทรงพบหม่อมราชวงศ์ สริกิิติ์ 
กิตยิากร พระธิดาของหม่อมเจ้า

นักขัตรมงคล กิติยากร เอกอัครราชทูตไทย
ประจ�ากรงุปารสี เป็นครัง้แรก
• ต่อมาในปีเดียวกัน ทรงประสบอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์ครัง้ใหญ่ทีเ่มอืงโลซานน์ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ จนเสยีพระเนตรขวา และทันที
ที่ฟื้นพระสติก็ทรงนึกถึงบุคคลเพียงสองคน
เท่านั้นคือ พระราชชนนี และหม่อมราชวงศ์
สิริกิติ์

พ.ศ. 2492 
ทรงหมัน้ หม่อมราชวงศ์สริกิิติ์ 
ณ พระต�าหนักที่ประทับเมือง

โลซานน์ ประเทศสวติเซอร์แลนด์   พระราชทาน
พระธ�ามรงค์เพชรหนามเตยรปูหัวใจ ซึง่เคย
เป็นพระธ�ามรงค์ที่สมเด็จพระบรมราชชนก
ใช้หมั้นสมเด็จพระบรมราชชนนี

19
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พ.ศ. 2494  
เสดจ็นิวัตประเทศไทยเป็นการ
ถาวร

 
พ.ศ. 2495 
• โปรดเกล้าฯ ให้ตัง้สถานวิีทยุ
กระจายเสยีง และพระราชทาน

นามว่า สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต  
ย่อมาจากพระท่ีน่ังอัมพรสถาน สถานที่ส่ง
กระจายเสยีงออกอากาศครัง้แรก ให้ท้ังสาระ
และความบันเทิงแก่ประชาชน 
• ทรงเร่ิมโครงการสร้างถนนพระราชทาน
สายแรกท่ีหมู ่บ ้านห้วยมงคล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
• ทรงจัดตั้งทุนภูมิพล พระราชทานแก่นิสิต 
นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
 

พ.ศ. 2496
• เริ่มต้นเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร
ในถ่ินทุรกันดาร เสด็จฯ  ไป

บ้านปากทวาร ต�าบลหินเหล็ กไฟ อ�าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ เป็นท่ีแรก 
ทรงพบว่าพสกนิกรของพระองค์จ�านวนมาก
ป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่ได้ จึงมีพระราชด�าริ 
จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ขึ้น
• ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู ้น�า  
เช่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ เข้ารับ
พระราชทานพันธ์ุปลาหมอเทศ ซึง่เพาะเลีย้ง
ในสวนจิตรลดา

พ.ศ.  2498
• เสดจ็ฯ เย่ียมเยียนราษฎรใน
ภาคกลาง อย่างเป็นทางการ  

ในปีเดียวกันนั้นเอง ก็เสด็จฯ  ไปเยี่ยมเยียน
ราษฎรยังภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือครบทกุ
จังหวัด และทรงพบว่าราษฎรของพระองค์
ทกุข์ยากด้วยภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาล 
ปัญหาต่างๆ ล้วนเกี่ยวกับน�้าทั้งสิ้น
• กล้องและแผนท่ีท่ีทรงมีไว้คู่ พระวรกาย
เสมอ เริม่ต้นท�าหน้าท่ีบนัทกึปัญหาและข้อมลู
ต่างๆ เพื่อทรงน�ามาวางแผนแก้ปัญหาการ
จัดการน�้า และริเริ่มทดลองการท�าฝนเทียม
และฝายชะลอน�้าในเวลาต่อมา
• พระราชทานเรอืยนต์หลวง  เวชพาหน์  แก่
สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
เพ่ือใช้ด�าเนนิงานหน่วยแพทย์เคลือ่นทีท่างน�า้
• ทรงจัดตั้งทุนอานันทมหิดล มอบโอกาส 
ให้บคุลากรด้านการแพทย์ไปเรียนต่อในต่าง 
ประเทศ
 

พ.ศ. 2499
• ทรงริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนใน
ถ่ินทุรกันดาร ท่ีแรกคือโรงเรยีน 

ตชด. บ�ารงุท่ี 1 ต�าบลเชยีงของ อ�าเภอเชยีงของ 
จังหวัดเชียงราย
• ทรงผนวชเป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันท่ี 
22 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรรีตันศาสดาราม ในพระบรมมหา- 
ราชวงั ทรงได้รบัฉายาว่า ‘ภมูพิโลภิกข’ุ และ
ประทับจ�าพรรษา ณ พระต�าหนักปั้นหยา  
วัดบวรนิเวศวิหาร
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พ.ศ. 2494  
เสดจ็นิวัตประเทศไทยเป็นการ
ถาวร

 
พ.ศ. 2495 
• โปรดเกล้าฯ ให้ตัง้สถานวิีทยุ
กระจายเสยีง และพระราชทาน

นามว่า สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต  
ย่อมาจากพระท่ีน่ังอัมพรสถาน สถานที่ส่ง
กระจายเสยีงออกอากาศครัง้แรก ให้ท้ังสาระ
และความบันเทิงแก่ประชาชน 
• ทรงเริ่มโครงการสร้างถนนพระราชทาน
สายแรกที่หมู ่บ ้านห้วยมงคล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
• ทรงจัดตั้งทุนภูมิพล พระราชทานแก่นิสิต 
นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
 

พ.ศ. 2496
• เริ่มต้นเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร
ในถ่ินทุรกันดาร เสด็จฯ  ไป

บ้านปากทวาร ต�าบลหินเหล็ กไฟ อ�าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ เป็นที่แรก 
ทรงพบว่าพสกนิกรของพระองค์จ�านวนมาก
ป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่ได้ จึงมีพระราชด�าริ 
จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ขึ้น
• ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู ้น�า  
เช่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านท่ัวประเทศ เข้ารับ
พระราชทานพันธ์ุปลาหมอเทศ ซึง่เพาะเลีย้ง
ในสวนจิตรลดา

พ.ศ.  2498
• เสดจ็ฯ เย่ียมเยียนราษฎรใน
ภาคกลาง อย่างเป็นทางการ  

ในปีเดียวกันนั้นเอง ก็เสด็จฯ  ไปเยี่ยมเยียน
ราษฎรยังภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือครบทกุ
จังหวัด และทรงพบว่าราษฎรของพระองค์
ทกุข์ยากด้วยภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาล 
ปัญหาต่างๆ ล้วนเกี่ยวกับน�้าทั้งสิ้น
• กล้องและแผนท่ีท่ีทรงมีไว้คู่ พระวรกาย
เสมอ เริม่ต้นท�าหน้าท่ีบนัทกึปัญหาและข้อมลู
ต่างๆ เพื่อทรงน�ามาวางแผนแก้ปัญหาการ
จัดการน�้า และริเริ่มทดลองการท�าฝนเทียม
และฝายชะลอน�้าในเวลาต่อมา
• พระราชทานเรอืยนต์หลวง  เวชพาหน์  แก่
สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
เพ่ือใช้ด�าเนนิงานหน่วยแพทย์เคลือ่นทีท่างน�า้
• ทรงจัดตั้งทุนอานันทมหิดล มอบโอกาส 
ให้บคุลากรด้านการแพทย์ไปเรียนต่อในต่าง 
ประเทศ
 

พ.ศ. 2499
• ทรงริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนใน
ถ่ินทุรกันดาร ท่ีแรกคือโรงเรยีน 

ตชด. บ�ารงุท่ี 1 ต�าบลเชยีงของ อ�าเภอเชยีงของ 
จังหวัดเชียงราย
• ทรงผนวชเป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันท่ี 
22 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรรีตันศาสดาราม ในพระบรมมหา- 
ราชวงั ทรงได้รบัฉายาว่า ‘ภมูพิโลภิกข’ุ และ
ประทับจ�าพรรษา ณ พระต�าหนักปั้นหยา  
วัดบวรนิเวศวิหาร

24
25

26

28 29
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ในทศวรรษน้ี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร
ทั่วทุกภูมิภาค เมื่อปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ 
ของพสกนิกรเร่ิมคลี่คลาย ก็ทรงหันมา
ด�าเนนิงานพัฒนาด้านอืน่ๆ เชน่ โครงการ
ที่เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการน�า้ท่ีมมีากมาย 
ตั้งแต่บนยอดดอยจรดชายฝั่ ง

ในขณะเดยีวกนั กท็รงตอ้งเสดจ็ฯ เยอืน
ต่างประเทศท้ังยุโรปและอเมริกานานกว่า
คร่ึงป ีทัง้เพ่ือเจริญสมัพันธไมตร ีและทรง
จบัตาดสูถานการณโ์ลก รวมถงึทา่ทตีา่งๆ 
ทีม่หาอ�านาจมตีอ่กนัในยคุสงครามเย็น ผลจาก
การเสด็จประพาสต่างแดนครัง้นัน้ กท็�าให้ไทย
เปน็ท่ียอมรับในประชาคมโลกอย่างภาคภมิู

“เร�มโีช�ดทีีมี่ภาษาของ
ตนเองแตโบร�ณกาล 
จึง�ม�วรอยางยิ่งที่จะ
รักษาไว ปญหาเฉพาะใ�
ดานรกัษาภาษานีก็้มหีล�ย
ประการ อยางหนึง่ตองรกัษา
ใหบริสทุธิ ์ใ�ทางอ�กเสยีง
คอื �หอ�กเสยีงใหถกูตอง
ชดัเจน  อีกอยางหนึง่ตอง
รักษาใหบริสุทธิ์ใ�วิธีใช 
ห�ายควา�วาวธิใีชคาํ�า
ป�ะกอบเป นป�ะโ�ค 
นับเปนปญหาที่สําคัญ 
ปญหาที่สา�คือควา�
รํา่�วยใ�คาํของภาษาไทย 
ซึง่พวกเรานึกวาไมรํา่รวยพอ 
จงึตองมีกา�บัญญตัศิพัท
ให�ม�ใช”

สถานการณ์ของประเทศไทยช่วงตน้รัชกาล ราษฎรยงัคงทกุขย์ากและมีชวีติท่ีแร้นแคน้โดยเฉพาะในถิน่
ทรุกันดาร ปจัจัยสีด่า้นการด�ารงชวีติขาดแคลนไปเสยีสิน้ ท้ังขาดโอกาส เจบ็ป่วย ยากจน พระราชกรณยีกจิ
ในชว่งน้ีจงึมุง่เนน้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าส�าคัญ จะเห็นได้จากทีท่รงรเิริม่โครงการตา่งๆ ทีจ่�าเปน็ตอ่ปากท้อง
และสขุภาพของประชาชน ทัง้การพระราชทานพันธ์ุปลาเพ่ือให้เปน็อาหารโปรตนีท่ีราคาถกูแกค่นไทย  
ทัง้การกอ่ตัง้โรงพยาบาล รวมถึงทรงจัดหาอุปกรณท์างการแพทย ์เวชภัณฑ์ตา่งๆ ตลอดจนจดัตัง้
หน่วยแพทยเ์คลือ่นที ่พระราชทานแกร่าษฎรในพ้ืนท่ีหา่งไกล ถอืเป็นการสรา้งคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน
ใหแ้ขง็แรงในเบ้ืองต้นก่อน เพ่ือเตรยีมคนให้พรอ้มในการรบัการพัฒนาดา้นอืน่ตอ่ไป 

พระราชด�ารสัในการประชุม
ทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย 

คณะอักษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505
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พ.ศ. 2501
เสดจ็ฯ เย่ียมเยียนราษฎรครบ
ทุกจังหวัดในภาคเหนือ

 
พ.ศ. 2502
• เสด็จฯ เย่ียมเยียนราษฎร
ภาคใต้ครบทุกจังหวัด

• ปลายปีเสด็จฯ เวียดนามใต้ เป็นการ
เสด็จฯ เยือนต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่ 
ทรงขึ้นครองราชย์

พ.ศ. 2503
• ทรงเปิดสถาบันราชประชา-
สมาสัย นับเป็นก้าวแรกของ 

การแก้ปัญหาโรคเรื้อนในประเทศไทย
• โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หลังจากยกเลิก
ไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.  
2475 
• ทรงเริ่มต้นการเสด็จฯ  เยือนอเมริกาและ
ยุโรปรวม 14 ประเทศ ตัง้แต่กลางเดือนมถุินายน 
พ.ศ. 2503 จนถึงกลางเดือนมกราคม พ.ศ. 
2504 รวมท้ังสิน้ 7 เดอืน สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที ่9 โดยเสดจ็ด้วย
 

พ.ศ. 2504
• ทรงริเริ่มโครงการนาสาธิต
ในสวนจติรลดา ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าวน�าข้าวพันธ์ุต่างๆ 
มาทดลองปลูก
• ทรงปลกูต้นยางนาในสวนจติรลดา ถือเป็น
จุดเริ่มต้นโครงการป่าสาธิต
• เสดจ็ฯ ทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งจัดสร้างขึ้นด้วยเงินทุนจากการให้เช่า 
พระพิมพ์ทีค้่นพบในกรวัุดราชบรูณะ และถอื
เป็นพิพิธภัณฑ์ในต่างจังหวัดแห่งแรกของ
ประเทศไทย

พ.ศ. 2505
• โปรดเกล้าฯ พระราชทาน 
ทรพัย์ส่วนพระองค์สร้างโรงงาน

โคนมสวนจิตรลดา โดยมีโคแรกเริ่มจ�านวน
เพียง 6 ตัว  
• เสด็จฯ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ 
ของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วนัที ่29 กรกฎาคม 
ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนรุ่นใหม่
เป็นอย่างมาก และวันภาษาไทยแห่งชาต ิ
ได้ถือก�าเนิดขึ้นนับแต่นั้น
• ปลายเดือนตุลาคมปีเดียวกัน เกิดวาตภัย
ครั้งใหญ่ที่แหลมตะลุมพุก ทรงใช้วิทยุ อ.ส. 
เป็นช่องทางในการระดมความช่วยเหลือ
ประชาชนผูป้ระสบภัย ถือเป็นจดุเริม่ต้นการ
จัดตั้ งมูลนิ ธิราชประชานุ เคราะห ์  ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
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ในทศวรรษน้ี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร
ทั่วทุกภูมิภาค เมื่อปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ 
ของพสกนิกรเร่ิมคลี่คลาย ก็ทรงหันมา
ด�าเนนิงานพัฒนาด้านอืน่ๆ เชน่ โครงการ
ที่เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการน�า้ท่ีมมีากมาย 
ตั้งแต่บนยอดดอยจรดชายฝั่ ง

ในขณะเดยีวกนั กท็รงต้องเสด็จฯ เยอืน
ต่างประเทศท้ังยุโรปและอเมริกานานกว่า
ครึง่ป ีทัง้เพ่ือเจรญิสัมพันธไมตร ีและทรง
จบัตาดสูถานการณโ์ลก รวมถงึทา่ทีต่างๆ 
ทีม่หาอ�านาจมตีอ่กนัในยคุสงครามเย็น ผลจาก
การเสดจ็ประพาสตา่งแดนครัง้นัน้ กท็�าให้ไทย
เปน็ท่ียอมรบัในประชาคมโลกอย่างภาคภมิู

“เร�มโีช�ดทีีมี่ภาษาของ
ตนเองแตโบร�ณกาล 
จึง�ม�วรอยางยิ่งที่จะ
รักษาไว ปญหาเฉพาะใ�
ดานรักษาภาษาน้ีกม็หีล�ย
ประการ อยางหน่ึงตองรกัษา
ใหบรสิทุธิ ์ใ�ทางอ�กเสยีง
คอื �หอ�กเสยีงใหถูกตอง
ชดัเจน  อีกอยางหนึง่ตอง
รักษาใหบริสุทธิ์ใ�วิธีใช 
ห�ายควา�วาวธีิใชคาํ�า
ป�ะกอบเป นป�ะโ�ค 
นับเปนปญหาที่สําคัญ 
ปญหาที่สา�คือควา�
ร่ํา�วยใ�คาํของภาษาไทย 
ซึง่พวกเรานึกวาไมรํา่รวยพอ 
จงึตองมีกา�บัญญตัศิพัท
ให�ม�ใช”

สถานการณข์องประเทศไทยชว่งตน้รัชกาล ราษฎรยังคงทกุขย์ากและมีชวีติท่ีแร้นแคน้โดยเฉพาะในถิน่
ทรุกันดาร ปจัจัยสีด่า้นการด�ารงชวีติขาดแคลนไปเสยีสิน้ ท้ังขาดโอกาส เจบ็ป่วย ยากจน พระราชกรณยีกจิ
ในชว่งนีจ้งึมุง่เนน้แก้ปญัหาเฉพาะหน้าส�าคัญ จะเหน็ไดจ้ากทีท่รงรเิริม่โครงการตา่งๆ ทีจ่�าเปน็ตอ่ปากท้อง
และสขุภาพของประชาชน ทัง้การพระราชทานพันธุป์ลาเพ่ือให้เปน็อาหารโปรตนีท่ีราคาถกูแกค่นไทย  
ทัง้การกอ่ตัง้โรงพยาบาล รวมถงึทรงจดัหาอปุกรณ์ทางการแพทย ์เวชภัณฑ์ตา่งๆ ตลอดจนจัดต้ัง
หนว่ยแพทยเ์คลือ่นที ่พระราชทานแกร่าษฎรในพ้ืนท่ีหา่งไกล ถอืเป็นการสรา้งคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน
ใหแ้ขง็แรงในเบือ้งตน้ก่อน เพ่ือเตรียมคนใหพ้ร้อมในการรับการพัฒนาดา้นอืน่ตอ่ไป 

พระราชด�ารัสในการประชมุ
ทางวิชาการของชมุนมุภาษาไทย 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505
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พ.ศ. 2501
เสดจ็ฯ เย่ียมเยียนราษฎรครบ
ทุกจังหวัดในภาคเหนือ

 
พ.ศ. 2502
• เสด็จฯ เย่ียมเยียนราษฎร
ภาคใต้ครบทุกจังหวัด

• ปลายปีเสด็จฯ เวียดนามใต้ เป็นการ
เสด็จฯ เยือนต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่ 
ทรงขึ้นครองราชย์

พ.ศ. 2503
• ทรงเปิดสถาบันราชประชา-
สมาสัย นับเป็นก้าวแรกของ 

การแก้ปัญหาโรคเรื้อนในประเทศไทย
• โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หลังจากยกเลิก
ไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.  
2475 
• ทรงเริ่มต้นการเสด็จฯ  เยือนอเมริกาและ
ยุโรปรวม 14 ประเทศ ตัง้แต่กลางเดือนมถุินายน 
พ.ศ. 2503 จนถึงกลางเดือนมกราคม พ.ศ. 
2504 รวมท้ังสิน้ 7 เดอืน สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที ่9 โดยเสดจ็ด้วย
 

พ.ศ. 2504
• ทรงริเริ่มโครงการนาสาธิต
ในสวนจติรลดา ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าวน�าข้าวพันธ์ุต่างๆ 
มาทดลองปลูก
• ทรงปลกูต้นยางนาในสวนจติรลดา ถือเป็น
จุดเริ่มต้นโครงการป่าสาธิต
• เสดจ็ฯ ทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งจัดสร้างขึ้นด้วยเงินทุนจากการให้เช่า 
พระพิมพ์ท่ีค้นพบในกรวัุดราชบรูณะ และถอื
เป็นพิพิธภัณฑ์ในต่างจังหวัดแห่งแรกของ
ประเทศไทย

พ.ศ. 2505
• โปรดเกล้าฯ พระราชทาน 
ทรพัย์ส่วนพระองค์สร้างโรงงาน

โคนมสวนจิตรลดา โดยมีโคแรกเริ่มจ�านวน
เพียง 6 ตัว  
• เสด็จฯ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ 
ของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วนัที ่29 กรกฎาคม 
ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนรุ่นใหม่
เป็นอย่างมาก และวันภาษาไทยแห่งชาต ิ
ได้ถือก�าเนิดขึ้นนับแต่นั้น
• ปลายเดือนตุลาคมปีเดียวกัน เกิดวาตภัย
ครั้งใหญ่ที่แหลมตะลุมพุก ทรงใช้วิทยุ อ.ส. 
เป็นช่องทางในการระดมความช่วยเหลือ
ประชาชนผูป้ระสบภัย ถือเป็นจดุเริม่ต้นการ
จัดตั้ งมูลนิ ธิราชประชานุ เคราะห ์  ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
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สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจา้ชายฟลิปิ ดยกุแหง่เอดนิบะระ ถวายการต้อนรับ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ  
ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเสดจ็ฯ เยอืนสหราชอาณาจกัร เมือ่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2503
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พ.ศ. 2506
•  เสด็จฯ  เลียบพระนคร
โดยกระบวนพยุหยาตราทาง

สถลมารคตามโบราณราชประเพณี เน่ืองใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ
• พระราชทานทรพัย์ส่วนพระองค์ โปรดเกล้าฯ 
ให้กรมชลประทานด�าเนินการก่อสร้างอ่าง
เก็บน�้าเขาเต่า เพ่ือจัดหาแหล่งน�้าส�าหรับ
อุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนในหมู่บ้าน
ชายทะเลเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ออร์เคสตราแห่งกรุงเวียนนา ได้อัญเชิญ
บทเพลงพระราชนพินธ์ เช่น สายฝน ยามเย็น 
มาร์ชราชนาวิกโยธิน ไปบรรเลงในคอนเสร์ิต 
ฮอลล์ และกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ
ของรัฐบาล สถาบันดนตรีและศิลปะแห่ง
เวียนนายังได้ทลูเกล้าฯ ถวายปรญิญาบตัร
และต�าแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ล�าดับท่ี 23  
นับเป็นชาวเอเชียพระองค์แรกท่ีได้รับการ
ถวายพระเกียรตินี้ 
• ทรงริเริ่มโครงการตามพระราชประสงค์
แห่งแรกท่ีต�าบลหุบกะพง อ�าเภอชะอ�า 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการพัฒนาท่ีดิน
เพ่ือป้องกันการบุกรกุป่า และบรหิารจดัการ
พื้นที่ให้เกษตรกรมีที่ท�ากิน
• ทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เองเป็นล�าแรก 
ในห้องทรงงานท่ีพระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน 
พระราชวังดุสิต และพระราชทานชื่อว่า 
ราชปะแตน มคีวามหมายว่า Royal Pattern 
แบบอย่างของพระราชา

ถือเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน�้าแห่งแรก 
และเป็นโครงการตามพระราชด�าริแห่งแรก
ของกรมชลประทานด้วย

พ.ศ. 2507
• ทรงเปิดเขือ่นภมูพิล จงัหวดั
ตาก ซึง่เป็นเขือ่นอเนกประสงค์

ที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นของเอเชียตะวันออก
• เสด็จฯ เจริญสัมพันธไมตรีกับสาธารณรัฐ
ออสเตรีย ในการน้ี วงดุริยางค์ซิมโฟนี 
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พ.ศ. 2506
•  เสด็จฯ  เ ลียบพระนคร
โดยกระบวนพยุหยาตราทาง

สถลมารคตามโบราณราชประเพณี เน่ืองใน
โอกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ
• พระราชทานทรพัย์ส่วนพระองค์ โปรดเกล้าฯ 
ให้กรมชลประทานด�าเนินการก่อสร้างอ่าง
เก็บน�้าเขาเต่า เพ่ือจัดหาแหล่งน�้าส�าหรับ
อุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนในหมู่บ้าน
ชายทะเลเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ออร์เคสตราแห่งกรุงเวียนนา ได้อัญเชิญ
บทเพลงพระราชนพินธ์ เช่น สายฝน ยามเย็น 
มาร์ชราชนาวิกโยธิน ไปบรรเลงในคอนเสร์ิต 
ฮอลล์ และกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ
ของรัฐบาล สถาบันดนตรีและศิลปะแห่ง
เวียนนายังได้ทลูเกล้าฯ ถวายปรญิญาบตัร
และต�าแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ล�าดับท่ี 23  
นับเป็นชาวเอเชียพระองค์แรกที่ได้รับการ
ถวายพระเกียรตินี้ 
• ทรงริเริ่มโครงการตามพระราชประสงค์
แห่งแรกท่ีต�าบลหุบกะพง อ�าเภอชะอ�า 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการพัฒนาที่ดิน
เพ่ือป้องกันการบุกรกุป่า และบรหิารจดัการ
พื้นที่ให้เกษตรกรมีที่ท�ากิน
• ทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เองเป็นล�าแรก 
ในห้องทรงงานท่ีพระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน 
พระราชวังดุสิต และพระราชทานชื่อว่า 
ราชปะแตน มคีวามหมายว่า Royal Pattern 
แบบอย่างของพระราชา

ถือเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน�้าแห่งแรก 
และเป็นโครงการตามพระราชด�าริแห่งแรก
ของกรมชลประทานด้วย

พ.ศ. 2507
• ทรงเปิดเขือ่นภมูพิล จงัหวดั
ตาก ซึง่เป็นเขือ่นอเนกประสงค์

ที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นของเอเชียตะวันออก
• เสด็จฯ เจริญสัมพันธไมตรีกับสาธารณรัฐ
ออสเตรีย ในการน้ี วงดุริยางค์ซิมโฟนี 
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หลงัจากเสด็จประพาสต่างประเทศในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา เพ่ือเจริญพระราชไมตรกีบับรรดามติร
ประเทศเหล่านั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช้เวลาในช่วงทศวรรษนี้
ทุ่มเทพระวรกายเพ่ือทรงงานในประเทศ โดยมไิดเ้สด็จประพาสตา่งบา้นตา่งเมอืงอีกเลย นอกจาก
เสดจ็ฯ เยอืนประเทศแคนาดาอกีครัง้เดยีวเมือ่ พ.ศ. 2510 
 มโีครงการในพระราชด�าริเกดิขึน้มากมายในช่วงนี ้ในปี พ.ศ. 2517 พระองคมี์พระราชด�ารสั
เกี่ยวกับเศรษฐกจิพอเพียงครัง้แรก ก่อนจะไดรั้บการนอ้มน�าไปปฏิบตัอิยา่งกวา้งขวางหลัง พ.ศ. 2540 

ตอนหนึง่ในพระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่นกักฬีาท่ีจะเขา้ร่วม
การแข่งขนักฬีาแหลมทอง ครัง้ที ่5 

ณ พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน
วนัท่ี 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2512

“กา�กีฬา น้ันมี
หลักสําคัญอยูที่
วาจะตองฝกฝน
ตนเองใหแขง็แรง 
ใหมคีวา�สา�า�ถ
ใ�กีฬาของตน 
เพือ่จะพรอมทีจ่ะ
ไปปฏิบัติหนาที่
ใ � ก า � แ ข  ง ขั น
และไดชัยชนะม� 
ถงึเวลาเขาแขงขนั
ก็จะตองตั้ง�ติ
ใหด ีเพือ่ใหปฏบัิติ
ไดเตม็ทีต่า�ทีไ่ด
ฝกฝนม�”

พ.ศ. 2510 
• ทรงชนะเลิศเหรียญทอง 
การแข ่ งขั น เ รื อ ใบ  กีฬ า

แหลมทอง ครั้งท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 9-16 
ธันวาคม ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และ
ทรงได้รบัการทลูเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรยีญ
ทองจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
• มีการก่อตั้งโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่
พระราชทาน อันเป็นโครงการพระราชด�าริ 
ทีเ่กิดขึน้ เพ่ือให้การตรวจรักษาราษฎร โดยไม่
คิดมูลค่าใดๆ โดยมีที่มาเมื่อครั้งพระบาท-
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช และ

พ.ศ. 2508
สมเดจ็พระจกัรพรรดอิะกิฮิโตะ 
แห่งประเทศญ่ีปุน่ ทรงส่งปลา 

Nile Tilapia มาถวายท้ังหมด 50 ตัว แต่
เน่ืองจากเกิดเหตุผิดพลาดด้านการขนส่ง 
ท�าให้เหลือรอดมาเพียง 10 ตัว พระองค์
จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้เพาะเลี้ยงไว้ในสวน
จิตรลดา จนขยายพันธุ์มากมาย กลายเป็น
ปลาเศรษฐกิจที่ส�าคัญของไทย และได้
พระราชทานชื่อว่า ‘ปลานิล’
 

พ.ศ. 2509
• พระราชทานลูกปลานิล 
หนึง่หมืน่ตวั ให้กรมประมงน�า

ไปขยายพันธุ์และแจกจ่ายแก่ประชาชน
• โปรดเกล้าฯ ให้จัดงานสังคีตมงคลขึ้น 
ในโอกาสที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงมาครบ 
2 ทศวรรษ
• เสด็จฯ เยือนสหราชอาณาจักร สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมน ีและสาธารณรฐัออสเตรยี 
โดยระหว่างเสด็จฯ เยือนอังกฤษ ทรงเป็น
ประธานเปิดวัดพุทธปทีป วัดไทยแห่งแรก
ในทวีปยุโรป ณ กรุงลอนดอน 
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 พ.ศ. 2512 
• โครงการพระราชด�าริทาง
ด้านการแพทย์โครงการแรก 

ถือก�าเนิดเมื่อวันท่ี 29 มกราคม เนื่องจาก
พระองค์เสด็จฯ เย่ียมเยียนท่ีโครงการ 
ชาวเขา และทรงพบว่าราษฎรที่มารอ 
รบัเสดจ็ฯ เจบ็ป่วยกันมาก อกีท้ังยังมคีวาม 
ยากล�าบากในการเดินทางไปรักษา จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะแพทย์ท่ี 
ตามเสดจ็ฯ ตรวจรกัษาประชาชนทีม่อีาการ 
เจ็บป่วย โดยไม่ต้องเสียค่ารักษาใดๆ และ
ยังมีการจดัอบรมแพทย์หมู่บ้านน้ันๆ เพ่ือ
ช่วยให้ราษฎรมีความรู้เก่ียวกับการป้องกัน
โรคภัยต่างๆ และรู ้จักวิธีรักษาพยาบาล 
แผนปัจจบุนัอย่างถูกต้อง
• โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา (สถานเีกษตร
หลวงอ่างขาง) เกิดขึ้นจากการท่ีพระองค ์
เสดจ็ฯ เย่ียมราษฎรท่ีหมูบ้่านผกัไผ่ อ�าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ เมือ่เสดจ็ฯ ผ่านดอยอ่างขาง 
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นสภาพความ 
เป็นอยู่ของชาวบ้านที่ปลูกฝิ่น และยากจน  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ แปรพระราชฐาน 
ประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล หวัหิน  
ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้จดัเจ้าหน้าที่
แพทย์ พยาบาล เครือ่งมอื เครือ่งใช้ ตลอดจน
ยารกัษาโรค ไปยังท้องถ่ินทุรกันดารในจงัหวดั
เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น  
ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีหน่วยแพทย์ของทาง
ราชการเข้าไปถึง

 พ.ศ. 2511 
มีพระราชด�าริให้ตั้งศูนย์ฝึก
อาชีพพระราชทานทหารผ่านศกึ

พิการ ต่อมาทรงพระราชทานพระราชทรพัย์ 
ส่วนพระองค์ให้จัดสร้างโรงงานท�าแขน 
ขาเทียมและฝึกอาชีพ หรือแผนกผลิตเฝือก
พยุง และแขนขาเทียมของโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้าในปัจจบุนั ส�าหรบัช่วยเหลอื
ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล และทหารผ่านศกึ
ที่พิการจากการสู้รบ
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21 

จึงทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค ์
ซื้อท่ีดินส่วนหน่ึงเพ่ือก่อตั้งโครงการหลวง 
ให ้ เป ็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืช 
เมืองหนาว เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร
ชาวเขาในการน�าพืชเหล่าน้ีมาเพาะปลูก
เป็นอาชีพ 
• โครงการฝนหลวงด�าเนินการทดลอง
ปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นคร้ังแรกวันท่ี 
1-2 กันยายน หลงัจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้จัดต้ังหน่วยบินปราบศัตรูพืช
กรมการข้าว และพร้อมให้การสนับสนุนใน
การสนองพระราชประสงค์ หลงัจากพระองค์
มีพระราชด�าริให้จัดตั้งโครงการและศึกษา
ความเป็นไปได้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2489 

 พ.ศ. 2513 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
สถาปนาพระอิสริยยศและ 

เฉลิมพระนามพระอัฐิสมเด็จพระราชบิดา 
เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลา- 
นครินทร์ เป็นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ 
เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระราชชนนี- 
ศรีสังวาลย์ เป็นสมเด็จพระศรีนครินทรา- 
บรมราชชนนี

พ.ศ. 2514
• ความฝันอันสูงสุด เป ็น 
เพลงพระราชนิพนธ์ล�าดับ 

ที่ 43 โดยพระองค์ทรงใส่ท�านองเพลงลงใน 
ค�ากลอน ความฝันอันสูงสุด ที่ประพันธ ์
โดยท่านผูห้ญงิมณีรัตน์ บุนนาค เมื่อ พ.ศ. 
2512 หลังจากได้รับพระราชเสาวนีย์จาก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
ในรชักาลที ่9 ให้เขยีนบทกลอนแสดงความ
นิยมส่งเสริมคนดีให้มีก�าลังใจท�างานเพ่ือ
อุดมคติ เพื่อประเทศชาติ
• ในวาระท่ีทรงครองราชย์ครบ 25 ปี ม ี
พระราชด�าริให้สร้างถนนรัชดาภิเษกเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการจราจรในเขตนครหลวง
กรุงเทพฯ-ธนบุรี

• สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยทูลเกล้าฯ 
ถวายเขม็ทองค�าศลิปะภาพถ่ายแด่พระบาท- 
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รชักาลที ่9
• ราชสมาคมถ่ายภาพแห่งสหราชอาณาจกัร 
(The Royal Photographic Society of Great 
Britain) กราบบังคมทูลเชิญให้ทรงด�ารง
ต�าแหน่งสมาชกิกิตตมิศกัด์ิของราชสมาคม
• สมาคมสหพันธ์ศลิปะการถ่ายภาพนานาชาติ 
หรือ FIAP ทูลเกล้าฯ ถวายเกียรติบตัรสูงสุด 
เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณว่าทรงเป็นสมาชิก
กิตติมศักดิ์ท่ีมีพระปรีชาสามารถเป็นเลิศ 
ในศลิปะการถ่ายภาพ (Honorary Excellent 
FIAP)

• โรงนมผงสวนจิตรลดา เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ตั้งขึ้น
เนื่องจากเกิดภาวะนมสดล้นตลาด สมาชิก
ผู้เลี้ยงโคนมจึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาให้
พระองค์ทรงช่วยเหลือ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมขึน้ 
เพ่ือผลิตนมผงเป็นการแก้ปัญหานมสด 
ล้นตลาด
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 พ.ศ. 2512 
• โครงการพระราชด�าริทาง
ด้านการแพทย์โครงการแรก 

ถือก�าเนิดเมื่อวันท่ี 29 มกราคม เน่ืองจาก
พระองค์เสด็จฯ เย่ียมเยียนที่โครงการ 
ชาวเขา และทรงพบว่าราษฎรท่ีมารอ 
รบัเสดจ็ฯ เจบ็ป่วยกันมาก อกีท้ังยังมคีวาม 
ยากล�าบากในการเดินทางไปรักษา จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะแพทย์ที่ 
ตามเสดจ็ฯ ตรวจรักษาประชาชนท่ีมอีาการ 
เจ็บป่วย โดยไม่ต้องเสียค่ารักษาใดๆ และ
ยังมีการจดัอบรมแพทย์หมู่บ้านน้ันๆ เพ่ือ
ช่วยให้ราษฎรมีความรู้เก่ียวกับการป้องกัน
โรคภัยต่างๆ และรู ้จักวิธีรักษาพยาบาล 
แผนปัจจบุนัอย่างถูกต้อง
• โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา (สถานเีกษตร
หลวงอ่างขาง) เกิดขึ้นจากการท่ีพระองค ์
เสด็จฯ เย่ียมราษฎรท่ีหมูบ้่านผกัไผ่ อ�าเภอฝาง 
จงัหวัดเชยีงใหม่ เมือ่เสดจ็ฯ ผ่านดอยอ่างขาง 
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นสภาพความ 
เป็นอยู่ของชาวบ้านที่ปลูกฝิ่น และยากจน  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ แปรพระราชฐาน 
ประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล หวัหิน  
ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้จดัเจ้าหน้าที่
แพทย์ พยาบาล เครือ่งมอื เครือ่งใช้ ตลอดจน
ยารกัษาโรค ไปยังท้องถ่ินทุรกันดารในจงัหวดั
เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น  
ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีหน่วยแพทย์ของทาง
ราชการเข้าไปถึง

 พ.ศ. 2511 
มีพระราชด�าริให้ตั้งศูนย์ฝึก
อาชีพพระราชทานทหารผ่านศกึ

พิการ ต่อมาทรงพระราชทานพระราชทรพัย์ 
ส่วนพระองค์ให้จัดสร้างโรงงานท�าแขน 
ขาเทียมและฝึกอาชีพ หรือแผนกผลิตเฝือก
พยุง และแขนขาเทียมของโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้าในปัจจบุนั ส�าหรบัช่วยเหลอื
ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล และทหารผ่านศกึ
ที่พิการจากการสู้รบ
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จึงทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค ์
ซื้อท่ีดินส่วนหน่ึงเพ่ือก่อตั้งโครงการหลวง 
ให ้ เป ็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืช 
เมืองหนาว เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร
ชาวเขาในการน�าพืชเหล่าน้ีมาเพาะปลูก
เป็นอาชีพ 
• โครงการฝนหลวงด�าเนินการทดลอง
ปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกวันที่ 
1-2 กันยายน หลงัจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้จัดตั้งหน่วยบินปราบศัตรูพืช
กรมการข้าว และพร้อมให้การสนับสนุนใน
การสนองพระราชประสงค์ หลงัจากพระองค์
มีพระราชด�าริให้จัดตั้งโครงการและศึกษา
ความเป็นไปได้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2489 

 พ.ศ. 2513 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
สถาปนาพระอิสริยยศและ 

เฉลิมพระนามพระอัฐิสมเด็จพระราชบิดา 
เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลา- 
นครินทร์ เป็นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ 
เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระราชชนนี- 
ศรีสังวาลย์ เป็นสมเด็จพระศรีนครินทรา- 
บรมราชชนนี

พ.ศ. 2514
• ความฝันอันสูงสุด เป ็น 
เพลงพระราชนิพนธ์ล�าดับ 

ที่ 43 โดยพระองค์ทรงใส่ท�านองเพลงลงใน 
ค�ากลอน ความฝันอันสูงสุด ที่ประพันธ ์
โดยท่านผูห้ญงิมณีรัตน์ บุนนาค เมื่อ พ.ศ. 
2512 หลังจากได้รับพระราชเสาวนีย์จาก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
ในรชักาลที ่9 ให้เขยีนบทกลอนแสดงความ
นิยมส่งเสริมคนดีให้มีก�าลังใจท�างานเพ่ือ
อุดมคติ เพื่อประเทศชาติ
• ในวาระท่ีทรงครองราชย์ครบ 25 ปี ม ี
พระราชด�าริให้สร้างถนนรัชดาภิเษกเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการจราจรในเขตนครหลวง
กรุงเทพฯ-ธนบุรี

• สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยทลูเกล้าฯ 
ถวายเขม็ทองค�าศลิปะภาพถ่ายแด่พระบาท- 
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รชักาลที ่9
• ราชสมาคมถ่ายภาพแห่งสหราชอาณาจกัร 
(The Royal Photographic Society of Great 
Britain) กราบบังคมทูลเชิญให้ทรงด�ารง
ต�าแหน่งสมาชกิกิตตมิศกัด์ิของราชสมาคม
• สมาคมสหพันธ์ศลิปะการถ่ายภาพนานาชาติ 
หรอื FIAP ทลูเกล้าฯ ถวายเกียรตบิตัรสงูสดุ 
เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณว่าทรงเป็นสมาชิก
กิตติมศักดิ์ท่ีมีพระปรีชาสามารถเป็นเลิศ 
ในศลิปะการถ่ายภาพ (Honorary Excellent 
FIAP)

• โรงนมผงสวนจิตรลดา เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ต้ังขึ้น
เนื่องจากเกิดภาวะนมสดล้นตลาด สมาชิก
ผู้เลี้ยงโคนมจึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาให้
พระองค์ทรงช่วยเหลือ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมขึน้ 
เพ่ือผลิตนมผงเป็นการแก้ปัญหานมสด 
ล้นตลาด
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 พ.ศ. 2515
• ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ

เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เป็นสมเด็จพระบรม-
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม
• พระราชด�ารใินการพัฒนาอปุกรณ์สือ่สาร
เพ่ือติดต่อกับพ้ืนท่ีห่างไกล เป็นท่ีมาของ
สายอากาศสุธี 1 ซึ่งพระองค์ทรงใช้ในงาน
ส่ือสารเพ่ือบรรเทาสาธารณภัยในยุคท่ี
ประเทศไทยยังขาดแคลนเทคโนโลยี

พ.ศ. 2516
มีพระราชด�ารัสทางโทรทัศน์
เตือนสติให้ทุกฝ่ายยึดหลัก

สันติในเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 

พ.ศ. 2517 
มีพ ระราชด� า รั ส เ ก่ี ยว กับ
เศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรก 

เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและความเปลีย่นแปลงต่างๆ

พ.ศ. 2518
มูลนิธิสายใจไทยก่อต้ังข้ึน
เมื่อวันท่ี 2 เมษายน ตาม

พระราชปณิธานของพระองค์ท่ีทรงห่วงใย
ในความทุกข์ของราษฎรผู ้ เสียสละชีพ
เพ่ือป้องกันประเทศชาติ ผู ้ต้องบาดเจ็บ 
ทุพพลภาพ จนไม่สามารถประกอบอาชีพ
ได้ดังเดิม

พ.ศ. 2519
• โครงการพระดาบสก่อตัง้ขึน้ 
เพ่ือช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาสทาง

การศกึษา ขาดแคลนทนุทรพัย์ ไม่มคีวามรู้
พื้นฐานที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอาชีพ
• ประธานรัฐสภายุโรปและสมาชิกร่วมกัน
ทูลเกล้าฯ ถวาย ‘เหรียญรัฐสภายุโรป’

พ.ศ. 2520
วันท่ี 5 ธันวาคม ในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการสถาปนา
พระอสิรยิศกัดิส์มเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้า-
สิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ 
เฉลมิพระนามตามท่ีจารกึในพระสุพรรณบฏั
ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า-
มหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ีนับเป็นสมเดจ็เจ้าฟ้าหญิง
พระองค์แรก ที่ทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็น 
‘สยามบรมราชกุมารี’ แห่งราชวงศ์จักรี

“ทั้งนี้  เนื่องจาก
ดิ�มีสา�ป�ะกอบ
ไพไรท ทาํใหมกี�ด
กาํมะถัน เมือ่ดนิแหง
ทําให ดิ�เป�ี้ยว 
ควรป�ับป�ุงดิ�
ใหดขีึน้ ดงันัน้เหน็
สม�วรที่จะมีกา�
ป�ับป�ุงพัฒนา 
โดยใหมีหนวยงาน
ตาง  ๆท่ีเกีย่วของม�
ดําเนิ�กา�ศึกษา
และพฒันาพืน้�่ีพรุ
รวมกนั”

นอกจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะทรงสถาปนาสมเด็จพระเทพฯ เป็น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟา้มหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
นับเป็นสมเด็จเจ้าฟา้หญิงพระองค์แรกที่ทรงด�ารงพระอิสริยยศ ‘สยามบรมราชกุมารี’ แห่ง
ราชวงศ์จักรี ในช่วงทศวรรษนี้โครงการส�าคัญจากแนวพระราชด�าริมีออกมาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งโครงการจากทฤษฎีแกล้งดิน

พระราชด�ารสั วันท่ี 24 สงิหาคม พ.ศ. 2524 
อนัเป็นทีม่าของโครงการแกล้งดนิ 

ตามแนวพระราชด�าริ
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 พ.ศ. 2515
• ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ

เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เป็นสมเด็จพระบรม-
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม
• พระราชด�ารใินการพัฒนาอปุกรณ์สือ่สาร
เพ่ือติดต่อกับพ้ืนที่ห่างไกล เป็นที่มาของ
สายอากาศสุธี 1 ซึ่งพระองค์ทรงใช้ในงาน
สื่อสารเพ่ือบรรเทาสาธารณภัยในยุคที่
ประเทศไทยยังขาดแคลนเทคโนโลยี

พ.ศ. 2516
มีพระราชด�ารัสทางโทรทัศน์
เตือนสติให้ทุกฝ่ายยึดหลัก

สันติในเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 

พ.ศ. 2517 
มีพ ระราชด� า รั ส เ ก่ี ยว กับ
เศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรก 

เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและความเปลีย่นแปลงต่างๆ

พ.ศ. 2518
มูลนิธิสายใจไทยก่อต้ังข้ึน
เมื่อวันที่  2 เมษายน ตาม

พระราชปณิธานของพระองค์ท่ีทรงห่วงใย
ในความทุกข์ของราษฎรผู ้ เสียสละชีพ
เพ่ือป้องกันประเทศชาติ ผู ้ต้องบาดเจ็บ 
ทุพพลภาพ จนไม่สามารถประกอบอาชีพ
ได้ดังเดิม

พ.ศ. 2519
• โครงการพระดาบสก่อตัง้ขึน้ 
เพ่ือช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาสทาง

การศกึษา ขาดแคลนทนุทรพัย์ ไม่มคีวามรู้
พื้นฐานที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอาชีพ
• ประธานรัฐสภายุโรปและสมาชิกร่วมกัน
ทูลเกล้าฯ ถวาย ‘เหรียญรัฐสภายุโรป’

พ.ศ. 2520
วันท่ี 5 ธันวาคม ในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการสถาปนา
พระอสิรยิศกัดิส์มเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้า-
สิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย ์
เฉลมิพระนามตามทีจ่ารกึในพระสพุรรณบฏั
ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า-
มหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ีนบัเป็นสมเดจ็เจ้าฟ้าหญงิ
พระองค์แรก ที่ทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็น 
‘สยามบรมราชกุมารี’ แห่งราชวงศ์จักรี

“ทั้งนี้  เนื่องจาก
ดิ�มีสา�ป�ะกอบ
ไพไรท ทาํใหมกี�ด
กาํมะถัน เมือ่ดนิแหง
ทําให ดิ�เป�ี้ยว 
ควรป�ับป�ุงดิ�
ใหดขีึน้ ดงันัน้เหน็
สม�วรที่จะมีกา�
ป�ับป�ุงพัฒนา 
โดยใหมีหนวยงาน
ตาง  ๆท่ีเกีย่วของม�
ดําเนิ�กา�ศึกษา
และพฒันาพืน้�่ีพรุ
รวมกนั”

นอกจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะทรงสถาปนาสมเด็จพระเทพฯ เป็น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟา้มหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
นับเป็นสมเด็จเจ้าฟา้หญิงพระองค์แรกที่ทรงด�ารงพระอิสริยยศ ‘สยามบรมราชกุมารี’ แห่ง
ราชวงศ์จักรี ในช่วงทศวรรษนี้โครงการส�าคัญจากแนวพระราชด�าริมีออกมาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งโครงการจากทฤษฎีแกล้งดิน

พระราชด�ารสั วนัท่ี 24 สงิหาคม พ.ศ. 2524 
อนัเป็นทีม่าของโครงการแกล้งดนิ 

ตามแนวพระราชด�าริ
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พ.ศ. 2523 
วันท่ี 19 ตุลาคม หลังจาก
เสด็จฯ ตรวจพ้ืนท่ีน�้าท ่วม  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู ้มีหน้าท่ี
เกีย่วขอ้งกบัการแก้ไขปญัหาน�า้ท่วมเข้ารบั
แนวพระราชด�าริ เนื่องจากปัญหาน�้าท่วม
พ้ืนทีฝ่ั่งตะวันออกของกรงุเทพฯ รนุแรงอย่าง
ไม่เคยปรากฏมาก่อน มพีระราชด�ารสัให้เร่ง
ระบายน�า้ออกสูท่ะเล โดยผ่านแนวคลองฝ่ัง
ตะวันออก

พ.ศ. 2524
เสด็จเย่ียมราษฎรท่ีจังหวัด
นราธิวาส (อันเป็นที่มาของ

ภาพทรงนั่งพิงรถยนต์พระท่ีน่ังท่ีจอดบน
สะพาน) และมีพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริขึ้น

พ.ศ. 2525 
พ ร ะ ร า ช พิ ธี ส ม โ ภ ช ก รุ ง
รัตนโกสินทร์ 200 ปี

พ.ศ. 2521
11 พฤษภาคม ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ ให้รับงานการ 

ผลติก๊าซชวีภาพไว้ในโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดา

พ.ศ. 2522
ธนาคารโค-กระบอืเพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชด�าริ ได้รับการ 

จัดตั้งท่ีจังหวัดปราจีนบุรี เน่ืองจากในการ
เสด็จฯ ออกตรวจเย่ียมราษฎรในเดือน
มีนาคม พระองค์ทรงทราบว่ามีราษฎรท่ี 
ยากจนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีราบ 
เชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชด�าริ
จ�านวนมาก ต้องเช่าโค-กระบอืไว้ใช้แรงงาน
ในราคาแพงมาก บางครัง้จ�าหน่ายผลผลติ
ทางการเกษตรแล้วก็แทบไม่เหลืออะไรเลย 
จงึมพีระราชด�ารใิห้กรมปศสุตัว์จัดต้ังธนาคาร
โค-กระบอืข้ึน เพ่ือช่วยเหลอืเกษตรกรผูย้ากจน
ได้มโีอกาสมโีค-กระบอืไว้ใช้แรงงานเป็นของ
ตนเอง
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พ.ศ. 2526 
เ ส ด็ จ ฯ  ท อ ด พ ร ะ เ น ต ร 
บริเวณน�้าท่วมครั้งใหญ่ใน

กรุงเทพมหานคร ท้ังทางเรือ รถยนต์
พระที่นั่ง และเฮลิคอปเตอร์

พ.ศ. 2527 
โครงการแกล้งดนิ เกิดขึน้เมือ่
วันท่ี 16 กันยายน ณ ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ความเป็นกรดของดินก�ามะถัน เน่ืองจาก
พระองค์เสด็จฯ เย่ียมราษฎรในเขตจังหวัด
นราธวิาส และทรงพบปัญหาที่ดินท�ากิน

พ.ศ. 2528
เดือนเมษายน พระราชทาน
แนวพระราชด�าริเรื่องน�้าด ี

ไล่น�้าเสีย เร่ืองขุดคลองและสร้างประตู
ควบคุมน�้า แก้ปัญหาน�้าท่วม ขณะเสด็จฯ 
ทอดพระเนตรบริเวณประตูระบายน�้า 
ปากคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณเทเวศร์ 
คลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าว

พ.ศ. 2529
ทรงเปิดโรงกลั่นแอลกอฮอล์
ในสวนจิตรลดา ค้นคว้าการ

แปรรปูผลผลติทางการเกษตร เพ่ือน�ามาท�า
น�า้มนัเชือ้เพลงิตามแนวพระราชด�าร ิรวมทัง้
ทดลองผสมแอลกอฮอล์ 95% กับน�้ามัน
เบนซิน จนได้แก๊สโซฮอล์
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พ.ศ. 2523 
วันท่ี 19 ตุลาคม หลังจาก
เสด็จฯ ตรวจพ้ืนที่น�้าท ่วม  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู ้มีหน้าที่
เกีย่วขอ้งกบัการแก้ไขปญัหาน�า้ท่วมเข้ารบั
แนวพระราชด�าริ เนื่องจากปัญหาน�้าท่วม
พ้ืนทีฝ่ั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ รุนแรงอย่าง
ไม่เคยปรากฏมาก่อน มพีระราชด�ารสัให้เร่ง
ระบายน�า้ออกสูท่ะเล โดยผ่านแนวคลองฝ่ัง
ตะวันออก

พ.ศ. 2524
เสด็จเย่ียมราษฎรท่ีจังหวัด
นราธิวาส (อันเป็นที่มาของ

ภาพทรงนั่งพิงรถยนต์พระท่ีน่ังท่ีจอดบน
สะพาน) และมีพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริขึ้น

พ.ศ. 2525 
พ ร ะ ร า ช พิ ธี ส ม โ ภ ช ก รุ ง
รัตนโกสินทร์ 200 ปี

พ.ศ. 2521
11 พฤษภาคม ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ ให้รับงานการ 

ผลติก๊าซชวีภาพไว้ในโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดา

พ.ศ. 2522
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชด�าริ ได้รับการ 

จัดตั้งท่ีจังหวัดปราจีนบุรี เน่ืองจากในการ
เสด็จฯ ออกตรวจเย่ียมราษฎรในเดือน
มีนาคม พระองค์ทรงทราบว่ามีราษฎรท่ี 
ยากจนในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีราบ 
เชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชด�าริ
จ�านวนมาก ต้องเช่าโค-กระบอืไว้ใช้แรงงาน
ในราคาแพงมาก บางครัง้จ�าหน่ายผลผลติ
ทางการเกษตรแล้วก็แทบไม่เหลืออะไรเลย 
จงึมพีระราชด�ารใิห้กรมปศสุตัว์จดัตัง้ธนาคาร
โค-กระบอืข้ึน เพ่ือช่วยเหลอืเกษตรกรผูย้ากจน
ได้มโีอกาสมโีค-กระบอืไว้ใช้แรงงานเป็นของ
ตนเอง
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พ.ศ. 2526 
เ ส ด็ จ ฯ  ท อ ด พ ร ะ เ น ต ร 
บริเวณน�้าท่วมครั้งใหญ่ใน

กรุงเทพมหานคร ทั้งทางเรือ รถยนต์
พระที่นั่ง และเฮลิคอปเตอร์

พ.ศ. 2527 
โครงการแกล้งดนิ เกิดขึน้เมือ่
วันท่ี 16 กันยายน ณ ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ความเป็นกรดของดินก�ามะถัน เน่ืองจาก
พระองค์เสด็จฯ เย่ียมราษฎรในเขตจังหวัด
นราธวิาส และทรงพบปัญหาที่ดินท�ากิน

พ.ศ. 2528
เดือนเมษายน พระราชทาน
แนวพระราชด�าริเรื่องน�้าด ี

ไล่น�้าเสีย เรื่องขุดคลองและสร้างประตู
ควบคุมน�้า แก้ปัญหาน�้าท่วม ขณะเสด็จฯ 
ทอดพระเนตรบริ เวณประตูระบายน�้า 
ปากคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณเทเวศร์ 
คลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าว

พ.ศ. 2529
ทรงเปิดโรงกลั่นแอลกอฮอล์
ในสวนจิตรลดา ค้นคว้าการ

แปรรปูผลผลติทางการเกษตร เพ่ือน�ามาท�า
น�า้มนัเชือ้เพลงิตามแนวพระราชด�าร ิรวมทัง้
ทดลองผสมแอลกอฮอล์ 95% กับน�้ามัน
เบนซิน จนได้แก๊สโซฮอล์
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พระบรมราชาธิบาย 
วนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 แกตั่วแทน

ทัง้สองฝา่ยในเหตุการณ์พฤษภาทมฬิ 

“แลวก็ใครจะ
ชนะ  ไมมทีางชนะ 
อนัตร�ยทัง้นัน้ 
มีแตแพ คือ
ตางคนตางแพ 
ผูที่เผชิญหนา
ก็แพ แลวก็ที่
แพท่ีสุ�ก็คือ
ป�ะเทศชาต”ิ

ในช่วงวัยที่คนปกติจะเกษียณจากการท�างาน พ่อของแผ่นดินยังทรงงานหนักไม่เปลี่ยนแปลง 
หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมิได้เสด็จเยือนประเทศไหนอีกเลย
ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ทรงเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งนับเป็นการเสด็จฯ เยือน
ตา่งประเทศอกีครัง้ หลงัจากวา่งเวน้มาเปน็เวลานานกวา่ 20 ปี และนบัเป็นการเสด็จฯ เยือนต่าง
ประเทศเป็นครั้งสุดท้ายของพระองค์ ในช่วงปลายทศวรรษนี้มีการจัดพระราชพิธีกาญจนาภิเษก 
เฉลมิฉลองเนือ่งในวาระท่ีทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ 50 ป ีนบัเปน็พระมหากษัตริยท์ีท่รงครองราชย์
ยาวนานทีส่ดุในประวัติศาสตร์ไทย

               พ.ศ. 2530
 • 1 มกราคม พระราชทาน 
ส.ค.ส. โดยการปรแุถบโทรพิมพ์ 

ลงรหัสส่วนพระองค์ว่า กส.9 ปรุ 311430 
ธค 2529. ทรงทดลองใช้โปรแกรมฟอนทาสตกิ
(Fontasitc) ในคอมพิวเตอร์ สร้างตัวอักษร
ไทยและโรมัน รูปแบบและขนาดต่างๆ
• 9 ตุลาคม เสด็จฯ ทรงเปิดศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย
• 23 พฤศจิกายน ทรงใช ้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์อักษรเทวนาครี จาก
พจนานุกรมและต�าราสันสกฤตได้ส�าเร็จ

• 1 ธันวาคม เสดจ็ฯ ทรงเปิดสวนหลวง ร.9
• 5 ธันวาคม พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 รอบ 
• เปิดใช้สะพานพระราม 9 เป็นครั้งแรก 

 พ.ศ. 2531
• มพีระราชด�ารใิห้ก่อตัง้มลูนธิิ
ชัยพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการ

ด�าเนินงานตามโครงการพระราชด�าริ และ
โครงการพัฒนาอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
• 2 กรกฎาคม พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

60

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 
สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ ในรชักาล
ที่ 9 ทรงให้การต้อนรับสมเด็จพระจักรพรรดิ
อะกิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ณ 
พระบรมมหาราชวังในปี พ.ศ. 2534
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พ.ศ. 2532 
ทรงทดลองแนวพระราชด�าริ 
ทฤษฎีใหม่ ที่โครงการพัฒนา

พื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี

พ.ศ. 2533
ก�าเนดิโครงการศกึษาวจิยัและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผกัเบีย้ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือแก้ปัญหาส�าคัญเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ขยะ และน�้าเสีย 

พ.ศ. 2534
•พระราชทานแนวพระราช-
ด�าริให้แก่เลขาธิการมูลนิธิ

ชัยพัฒนา ให ้ศึกษาทดสอบการปลูก
หญ้าแฝก เพ่ือให้เกษตรกรน�าไปใช้ประโยชน์ 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
• 6 ธันวาคม พระราชทานนามดาวเทียม
ดวงแรกของไทยว่า ไทยคม (THAICOM)

พ.ศ. 2535 
ทรงยุติเหตกุารณ์พฤษภาทมฬิ 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาส

ให้ประธานองคมนตรีน�า พลเอก สุจินดา 
คราประยูร นายกรฐัมนตร ีและพลตร ีจ�าลอง 
ศรเีมอืง รบัพระราชทานกระแสพระราชด�ารสั
เก่ียวกับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ทรงน�าพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา- 
ภูมิพลอดลุยเดช และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาลที ่9 เสด็จฯ
ทอดพระเนตรศูนยศึ์กษาพัฒนาเพาะพันธุ์
หญ้าแฝก ณ โครงการพัฒนาดอยตุง 
จังหวัดเชยีงราย พ.ศ. 2536
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พระบรมราชาธิบาย 
วันที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 แกตั่วแทน

ทัง้สองฝา่ยในเหตกุารณพ์ฤษภาทมฬิ 

“แลวก็ใครจะ
ชนะ  ไมมทีางชนะ 
อนัตร�ยทัง้นัน้ 
มีแตแพ คือ
ตางคนตางแพ 
ผูที่เผชิญหนา
ก็แพ แลวก็ที่
แพท่ีสุ�ก็คือ
ป�ะเทศชาต”ิ

ในช่วงวัยที่คนปกติจะเกษียณจากการท�างาน พ่อของแผ่นดินยังทรงงานหนักไม่เปลี่ยนแปลง 
หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมิได้เสด็จเยือนประเทศไหนอีกเลย
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทรงเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งนับเป็นการเสด็จฯ เยือน
ตา่งประเทศอกีครัง้ หลงัจากว่างเว้นมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และนบัเป็นการเสด็จฯ เยือนตา่ง
ประเทศเป็นครั้งสุดท้ายของพระองค์ ในช่วงปลายทศวรรษนี้มีการจัดพระราชพิธีกาญจนาภิเษก 
เฉลมิฉลองเนือ่งในวาระท่ีทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ 50 ป ีนบัเปน็พระมหากษัตริยท์ีท่รงครองราชย์
ยาวนานทีส่ดุในประวัติศาสตร์ไทย

               พ.ศ. 2530
 • 1 มกราคม พระราชทาน 
ส.ค.ส. โดยการปรแุถบโทรพิมพ์ 

ลงรหัสส่วนพระองค์ว่า กส.9 ปรุ 311430 
ธค 2529. ทรงทดลองใช้โปรแกรมฟอนทาสตกิ
(Fontasitc) ในคอมพิวเตอร์ สร้างตัวอักษร
ไทยและโรมัน รูปแบบและขนาดต่างๆ
• 9 ตุลาคม เสด็จฯ ทรงเปิดศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย
• 23 พฤศจิกายน ทรงใช ้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์อักษรเทวนาครี จาก
พจนานุกรมและต�าราสันสกฤตได้ส�าเร็จ

• 1 ธันวาคม เสดจ็ฯ ทรงเปิดสวนหลวง ร.9
• 5 ธันวาคม พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 รอบ 
• เปิดใช้สะพานพระราม 9 เป็นครั้งแรก 

 พ.ศ. 2531
• มพีระราชด�ารใิห้ก่อตัง้มลูนธิิ
ชัยพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการ

ด�าเนินงานตามโครงการพระราชด�าริ และ
โครงการพัฒนาอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
• 2 กรกฎาคม พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

60

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินนีาถ ในรชักาล
ที่ 9 ทรงให้การต้อนรับสมเด็จพระจักรพรรดิ
อะกิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ณ 
พระบรมมหาราชวงัในปี พ.ศ. 2534
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 พ.ศ. 2536 
• 2 กุมภาพันธ์ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาทูลเกล้าฯ ถวาย

สทิธิบตัรการประดษิฐ์ เครือ่งกลเตมิอากาศ
ที่ผิวน�้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ ‘กังหันน�้า
ชัยพัฒนา’
• ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ 
พระราชนิพนธ์ นายอนิทร์ผูปิ้ดทองหลงัพระ

• พระราชทานแนวพระราชด�าริการบรรเทา
ปัญหาจราจรบรเิวณเชงิสะพานพระป่ินเกล้า 
และพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลศิริราช
• 4 ธันวาคม พระราชทานแนวพระราชด�าริ
โครงการแก้มลงิ เพ่ือบรรเทาปัญหาน�า้ท่วม
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
• 5 ธันวาคม รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมแพร่ภาพครั้งแรก  
จากโรงเรียนวังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ. 2539 
• พระราชพิธีกาญจนาภิเษก 
เฉลมิฉลองเน่ืองในวาระทีท่รง

ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
• 28 มีนาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ส่ือมวลชนทุกแขนงเข้ารับฟังพระราชด�ารัส
เกี่ยวกับพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก
• ก�าเนิดมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม
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 พ.ศ. 2537 
•เสด็จพระราชด�าเนินพร้อม
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 

ราชนินีาถ และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีในการเยือนสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายหลงัทรงเปิด
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 
• ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ 
พระราชนิพนธ์ ติโต 

พ.ศ. 2538
• 6 พฤษภาคม ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระ 

อิสริยศักดิ์ สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์
• 18 กรกฎาคม สมเด็จพระศรีนครินทรา- 
บรมราชชนนี เสด็จสวรรคต
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 พ.ศ. 2536 
• 2 กุมภาพันธ์ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาทูลเกล้าฯ ถวาย

สทิธิบตัรการประดษิฐ์ เครือ่งกลเตมิอากาศ
ที่ผิวน�้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ ‘กังหันน�้า
ชัยพัฒนา’
• ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ 
พระราชนิพนธ์ นายอนิทร์ผูปิ้ดทองหลงัพระ

• พระราชทานแนวพระราชด�าริการบรรเทา
ปัญหาจราจรบรเิวณเชงิสะพานพระป่ินเกล้า 
และพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลศิริราช
• 4 ธันวาคม พระราชทานแนวพระราชด�าริ
โครงการแก้มลงิ เพ่ือบรรเทาปัญหาน�า้ท่วม
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
• 5 ธันวาคม รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมแพร่ภาพครั้งแรก  
จากโรงเรียนวังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ. 2539 
• พระราชพิธีกาญจนาภิเษก 
เฉลมิฉลองเน่ืองในวาระทีท่รง

ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
• 28 มีนาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สื่อมวลชนทุกแขนงเข้ารับฟังพระราชด�ารัส
เกี่ยวกับพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก
• ก�าเนิดมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม
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 พ.ศ. 2537 
•เสด็จพระราชด�าเนินพร้อม
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 

ราชนินีาถ และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีในการเยือนสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายหลงัทรงเปิด
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 
• ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ 
พระราชนิพนธ์ ติโต 

พ.ศ. 2538
• 6 พฤษภาคม ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระ 

อิสริยศักดิ์ สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์
• 18 กรกฎาคม สมเด็จพระศรีนครินทรา- 
บรมราชชนนี เสด็จสวรรคต
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พ.ศ. 2540
4 ธันวาคม พระราชทาน
พระราชด�ารัสเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติ

 พ.ศ. 2541 
21 เมษายน เสด็จฯ ทรงเปิด
โครงการทางคู่ขนานลอยฟ้า 

ถนนบรมราชชนน ีเป็นส่วนหนึง่ของโครงการ
บรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรงุเทพมหานคร
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

ตอนหนึ่งในพระราชด�ารัสแก่คณะบุคคล
ต่างๆ ท่ีเข้าเฝา้ฯ ถวายชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 
ศาลาดสุดิาลยั วันที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 

“กา�จะเปนเสือ
นั้นมันไมสําคัญ 
สําคัญอยูที่เร�
พ อ อ ยู  พ อ กิ น 
และมเีศรษฐกิจ
กา�เปนอยูแบบ
พ อ อ ยู  พ อ กิ � 
แบ�พอมพีอก�ิ
ห�ายควา�วา 
อุมชตู�ัเองไวให
มคีวา�พอเพยีง
กบัต�ัเอง”

ขณะทีป่ระเทศไทยเผชญิกบัวกิฤตการเงนิ ‘ตม้ย�ากุง้’ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
พระราชทานแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระองค์ทรงเคยมีพระราชด�ารัสมาก่อนหน้านี้
หลายทศวรรษ ต่อมาแนวคิดดังกล่าวไดร้บัการยอมรบัวา่เปน็แนวทางพัฒนาสูค่วามยัง่ยนื 
 ในปลายทศวรรษ รฐับาลจดัพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อยา่งยิง่ใหญ่ โดยมี
พระราชอาคันตกุะคือ สมเดจ็พระราชาธิบด ีสมเดจ็พระราชนิ ีมกฎุราชกมุาร และผูแ้ทนพระประมขุ
จาก 25 ราชวงศ์ทัว่โลก

 พ.ศ. 2542
•พระราชพิธีเฉลิมพระชนม-
พรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม

• มีการจัดพิมพ์ พระราชนิพนธ์ เ ร่ือง 
พระมหาชนก (ฉบับการ์ตูน) เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ
• 9 สิงหาคม พระราชทานนามรถไฟฟ้า
ใต้ดินสายแรกว่า รถไฟฟ้ามหานครเฉลิม
รชัมงคล หมายถึงงานเฉลมิฉลองความเป็น
มงคลแห่งพระราชา
• 25 พฤศจิกายน เสด็จฯ ทรงเปิดเขื่อน
ป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
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พ.ศ. 2543
• 4 กันยายน ทรงก ่อตั้ ง 
โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด

• 29 กันยายน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่อสนามบินแห ่งใหม ่ว ่า  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
• 27 ธันวาคม จดทะเบียนเครือ่งหมายการค้า 
Golden Place - โกลเด้น เพลซ จดัจ�าหน่าย
สินค้า ผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรกรรม 
ในนามบริษัท สุวรรณชาด จ�ากัด และ
เคร่ืองหมายการค้าสุวรรณชาด ทองแดง 
(โรงพยาบาลสัตว์)

พ.ศ. 2544
• 1 กุมภาพันธ์ ทรงก่อตั้งร้าน
โกลเด้น เพลซ แห่งแรก 

• 2 มถุินายน พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จ- 
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์
เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
• คณะกรรมการจัดงานบรัสเซลส์ ยูเรก้า  
ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแด่พระบาทสมเด็จ-
พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส�าหรับ 
ผลงานเรื่องทฤษฎีใหม่ น�้ามันไบโอดีเซล 
สตูรสกัดจากน�า้มนัปาล์มและเรือ่งฝนหลวง

พ.ศ. 2545
• 19 มกราคม เสด็จฯ ทรง 
วางศลิาฤกษ์อาคารผูโ้ดยสาร 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
• 20 กันยายน สะพานพระราม 8 เปิดใช้ 

เป็นวันแรก เพ่ือแก้ปัญหาจราจรติดขัดใน
ฝั่งพระนครและธนบุรี
• 16 พฤศจกิายน โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเขือ่น 
แควน้อยบ�ารุงแดน
• 26 พฤศจิกายน พระราชนิพนธ์ เรื่อง 
ทองแดง วางจ�าหน่ายเป็นวันแรก

พ.ศ. 2546
• ก�าเนิดโรงนมยูเอชที สวน
จติรลดา เพ่ือช่วยรบัซือ้น�า้นม

ดิบจากเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม เนื่องจาก
ปัญหานมสดล้นตลาดทีเ่กดิขึน้ในช่วงปลายปี 
พ.ศ. 2545
• 10 มิถุนายน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ทลูเกล้าฯ ถวายสทิธิบตัรการประดษิฐ์เลขท่ี 
14859 ส�าหรับภาชนะรองรับของเสียท่ีขับ 
ออกจากร่างกาย

พ.ศ. 2547
ก่อตั้งอาคารผลิตไบโอดีเซล 
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ทดลองผลติภณัฑ์เชือ้เพลงิ หนึง่ในโครงการ
ส่วนพระองค์ที่สวนจิตรลดา 

พ.ศ. 2548 
• พระราชทานความช่วยเหลอื
แก่ผูป้ระสบภัยคลืน่ยักษ์สนึามิ

ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดยสร้าง
โรงเรียนและพระราชทานทุนการศึกษา  
ทรงรับส่ังให ้มูลนิ ธิชัยพัฒนาจัดพิมพ ์
หนังสือ คล่ืนยักษ์สึนามิ คลื่นอภิมหาภัย 
เพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณประโยชน์
• ส�านักสิทธิบัตรยุโรป (EPO) ได้ทูลเกล้าฯ 
ถวายสิทธิบัตรฝนหลวงแด่พระบาทสมเดจ็- 
พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พ.ศ. 2549
• 26 พฤษภาคม องค์การ
สหประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวาย

รางวัลความส�าเรจ็สงูสดุด้านการพัฒนามนษุย์
• 9 มถุินายน พระราชพิธีฉลองสริริาชสมบตัิ
ครบ 60 ปี พระมหากษัตริย์และผู ้แทน
พระองค์ท่ัวโลกเสด็จฯ มาร่วมแสดงความ 
ยินดี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ทรงมีพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเลีย้งอาหารค�า่
แกเ่หลา่ผูน้�าชาติต่างๆ ท่ีมาร่วมการประชุมเอเปค ซ่ึงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดัขึน้ในป ีพ.ศ. 2546
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พ.ศ. 2543
• 4 กันยายน ทรงก ่อตั้ ง 
โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด

• 29 กันยายน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่อสนามบินแห ่งใหม ่ว ่า  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
• 27 ธันวาคม จดทะเบียนเครือ่งหมายการค้า 
Golden Place - โกลเด้น เพลซ จดัจ�าหน่าย
สินค้า ผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรกรรม 
ในนามบริษัท สุวรรณชาด จ�ากัด และ
เคร่ืองหมายการค้าสุวรรณชาด ทองแดง 
(โรงพยาบาลสัตว์)

พ.ศ. 2544
• 1 กุมภาพันธ์ ทรงก่อตั้งร้าน
โกลเด้น เพลซ แห่งแรก 

• 2 มถุินายน พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จ- 
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์
เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
• คณะกรรมการจัดงานบรัสเซลส์ ยูเรก้า  
ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแด่พระบาทสมเด็จ-
พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส�าหรับ 
ผลงานเร่ืองทฤษฎีใหม่ น�้ามันไบโอดีเซล 
สตูรสกัดจากน�า้มนัปาล์มและเรือ่งฝนหลวง

พ.ศ. 2545
• 19 มกราคม เสด็จฯ ทรง 
วางศลิาฤกษ์อาคารผูโ้ดยสาร 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
• 20 กันยายน สะพานพระราม 8 เปิดใช้ 

เป็นวันแรก เพ่ือแก้ปัญหาจราจรติดขัดใน
ฝั่งพระนครและธนบุรี
• 16 พฤศจกิายน โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเขือ่น 
แควน้อยบ�ารุงแดน
• 26 พฤศจิกายน พระราชนิพนธ์ เรื่อง 
ทองแดง วางจ�าหน่ายเป็นวันแรก

พ.ศ. 2546
• ก�าเนิดโรงนมยูเอชที สวน
จติรลดา เพ่ือช่วยรบัซือ้น�า้นม

ดิบจากเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม เนื่องจาก
ปัญหานมสดล้นตลาดทีเ่กดิขึน้ในช่วงปลายปี 
พ.ศ. 2545
• 10 มิถุนายน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ทลูเกล้าฯ ถวายสทิธิบตัรการประดษิฐ์เลขท่ี 
14859 ส�าหรับภาชนะรองรับของเสียท่ีขับ 
ออกจากร่างกาย

พ.ศ. 2547
ก่อตั้งอาคารผลิตไบโอดีเซล 
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ทดลองผลติภณัฑ์เชือ้เพลงิ หนึง่ในโครงการ
ส่วนพระองค์ที่สวนจิตรลดา 

พ.ศ. 2548 
• พระราชทานความช่วยเหลอื
แก่ผูป้ระสบภัยคลืน่ยักษ์สนึามิ

ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดยสร้าง
โรงเรียนและพระราชทานทุนการศึกษา  
ทรงรับสั่ งให ้มูลนิ ธิชัยพัฒนาจัดพิมพ ์
หนังสือ คลื่นยักษ์สึนามิ คลื่นอภิมหาภัย 
เพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณประโยชน์
• ส�านักสิทธิบัตรยุโรป (EPO) ได้ทูลเกล้าฯ 
ถวายสิทธิบัตรฝนหลวงแด่พระบาทสมเดจ็- 
พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พ.ศ. 2549
• 26 พฤษภาคม องค์การ
สหประชาชาตทูิลเกล้าฯ ถวาย

รางวัลความส�าเรจ็สงูสดุด้านการพัฒนามนษุย์
• 9 มถุินายน พระราชพิธีฉลองสริริาชสมบติั
ครบ 60 ปี พระมหากษัตริย์และผู ้แทน
พระองค์ท่ัวโลกเสด็จฯ มาร่วมแสดงความ 
ยินดี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ทรงมีพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเลีย้งอาหารค�า่
แก่เหลา่ผูน้�าชาติต่างๆ ท่ีมาร่วมการประชุมเอเปค ซ่ึงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดัขึน้ในป ีพ.ศ. 2546
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ในชว่ง 10 ปสีดุท้ายในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มเีหตุการณ์ส�าคัญ
ทีป่วงชนชาวไทยตอ้งนอ้มร�าลกึถงึไปตราบชัว่ชวีติ เชน่ พ.ศ. 2550 เปน็ปท่ีีทรงครองสริริาชสมบตัิ
ครบ 60 ปี และเป็นปีท่ีมีการเฉลมิพระเกยีรตติลอดทัง้ป ีหลงัจากนัน้ ก็มชีว่งเวลาทีพ่ระองคเ์สดจ็ฯ 
ประทับรกัษาพระอาการประชวรทีโ่รงพยาบาลศิริราชบ่อยครัง้ แตก่ระน้ัน พระองค์กย็งัพระราชทาน
แนวคิดแก้ไขปัญหาในเร่ืองต่างๆ และยังมีโครงการในพระราชด�าริที่ส�าคัญอีกจ�านวนหนึ่งเกิดข้ึน
ในช่วงเวลาน้ี ก่อนท่ีปวงชนชาวไทยจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาท่ีเป็นความวิปโยคทั่วทั้งแผ่นดิน
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

80

พระราชด�ารสัในการเสด็จออกมหาสมาคม 
งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2554

ณ พระทีน่ัง่อมรินทรวนิิจฉยัมไหยสรูยพิมาน 
วนัจันทรท์ี ่5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

“ควา�ม่ั�คงของป�ะเทศ
ชาติ�ั้น �ะเกิดมีขึ้นได
ก็ดวยป�ะชาชนใ�ชาติ
อยูดมีสีขุ �มมทีกุขยากเขญ็ 
ดังนั้น กา�สิ่งใดที่เปน
ควา�ทกุขเดือ�รอนของ
ป�ะชาชน ทุกคน ทุกฝาย 
จึงตองถอืเปนหนาที ่จะตอง
รวมมือกัน ปฏิบัติแกไข
ใหเต็มกําลัง”

พ.ศ. 2550  
• ปีมหามงคล ทรงครองสิริ-
ราชสมบตัคิรบ 60 ปี มกิีจกรรม

เพื่อเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งปี 
• 20 มีนาคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให้ถวายพระราชสมัญญา ‘พระบิดาแห่ง
การอนรุกัษ์มรดกไทย’ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
• 12 กันยายน พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร-
มหาภูมพิลอดลุยเดช และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี ทรงประกอบพระราชพิธีฉลอง
เสาชิงช้า ซึ่งกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นใหม่
แทนของเดิม
• 13 ตลุาคม เสดจ็ฯ ประทบั ณ โรงพยาบาล
ศิริราช เพ่ือทรงรับการรักษาพระอาการ
พระวรกายด้านขวาอ่อนแรง เนือ่งจากภาวะ
ขาดพระโลหิตไปเล้ียงพระสมองด้านซ้าย
ชัว่คราว รวมทัง้อาการพระอนัตะ (ล�าไส้ใหญ่) 
อกัเสบ หลงัจากพระอาการดข้ึีนก็เสดจ็ฯ กลบั
ไปประทับ ณ พระต�าหนักจติรลดารโหฐาน 
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน หรือในเดือนถัดมา 
• 5 ธันวาคม เสด็จฯ ออกมหาสมาคม 
ทรงรบัการถวายพระพรชัยมงคล ณ มุขเด็จ 
พระที่น่ังจักรีมหาปราสาท ในพระบรม-
มหาราชวัง เนือ่งในวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
80 พรรษา ซึ่งเป็นการเสด็จออก ณ มุขเด็จ 
เป็นครั้งแรกในรัชกาลที่ 9 

80
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พ.ศ. 2551 
พระราชทานแนวพระราชด�าริ
โครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืง

จันทบุรี และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลอง
ภักดีร�าไพ เพ่ือแก้ปัญหาน�้าท่วมในชุมชน
ริมแม่น�้าจันทบุรี ชื่อคลองภักดีร�าไพได้รับ
พระราชทานจากพระองค์โดยมคีวามหมายว่า 
คลองทีแ่สดงความจงรกัในสมเดจ็พระนาง-
เจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชนิ ีในรชักาลท่ี 7 
ด้วยเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงที่เคยมา
ประทับในจังหวัดนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการ
ก่อสร้างคลองดังกล่าว ตัวเมืองจันทบุรีก็ไม่
ประสบกับอุทกภัยอีก ท้ังยังมีน�้าอุปโภค-
บริโภคในหน้าแล้งเพียงพอ และถือเป็น
โครงการในพระราชด�าริล�าดับสุดท้ายที่
พระราชทานแด่จังหวัดจันทบุรี 

พ.ศ. 2552 
1 สิงหาคม ทรงขับรถยนต์
พระทีน่ัง่จากศาลาเก้าเหลีย่ม 

ริมอ่างเก็บน�้าหนองเสือ จังหวัดเพชรบุรี 
เสด็จฯ มาเปิดป้ายโครงการชั่งหัวมันด้วย
พระองค์เอง โดยมสีมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย 
ศรสงคราม และคณุทองแดง ร่วมตามเสดจ็ฯ 
มาในรถพระทีน่ัง่ เมือ่เสดจ็ฯ มาถงึ ทรงเปิด
ป้ายโคร งการชั่งหัวมัน โดยวางถุงใส่หัว
มันเทศล งบนตาชั่ง เปิดแพรคลุมป้ายชื่อ
โครงการ  โดยมขี้าราชการ ข้าราชบริพาร 
พสกนิกรทีป่ฏบิตังิานในโครงการ และชาวบ้าน
ในพ้ืนทีใ่กล้เคยีง มาร่วมกันเป็นสักขีพยาน

81

82

83พ.ศ.  2553 
• 9 พฤศจกิายน กรมทรพัย์สนิ
ทางปัญญาทลูเกล้าฯ ถวายการ

จดสิทธิบัตรระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าด้วย
รางพืช ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ เลขท่ี 
29091
• 19 พฤศจกิายน กรมทรพัย์สนิทางปัญญา
ทลูเกล้าฯ ถวายการจดสทิธิบตัรการประดษิฐ์
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ เลขท่ี 
29162 และโครงสร้างเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
พลังงานจลน์ เลขที่ 29163  
• 24 พฤศจิกายน เวลา 16.30 น. เสด็จฯ 
ทางชลมารค โดยประทบัเรอืพระท่ีน่ังองัสนา
ไปทรงเปิดประตูระบายน�้าคลองลัดโพธ์ิ 
และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2 ท่ี
อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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83พ.ศ.  2553 
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ไปทรงเปิดประตูระบายน�้าคลองลัดโพธ์ิ 
และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2 ที่
อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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พระราชปณิธานและก่อตั้งมูลนิธิสืบสาน 
ยุวสถิรคุณ ที่เข้ามาดูแลหน่วยงานท้ังหมด 
3 หน่วยงาน คือ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง, 
ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา และศูนย์โรงเรียน
คุณธรรม

พ.ศ. 2556 
• วันท่ี 1 สงิหาคม พระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหา- 

ภูมพิลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาลท่ี 9 เสดจ็ออก
จากชัน้ 16 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิโรงพยาบาล
ศิริราช กลับไปประทับ ณ  พระต�าหนัก 
เป่ียมสขุ วงัไกลกังวล จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
• 5 ธันวาคม เสด็จออกมหา สมาคม  
ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประ ชาสมาคม  
วังไกลกังวล ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรัชสมัยที่
เสดจ็ออกมหาสมาคมนอกพระนคร และยัง
เป็นการออกมหาสมาคมเป็นครัง้สดุท้ายใน
รัชสมัยและในพระชนมชีพ โ ดยคร้ังน้ัน 
มพีระราชด�ารสัความตอนหนึง่ว่า “บ้านเมอืง
ของเราเป็นสุขสืบมาช้านาน  เพราะเราม ี
ความเป็นปึกแผ่นในชาติ และต่างบ�าเพ็ญ
กรณยีกจิตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกนั 
เพ่ือประโยชน์ของชาต ิคนไทยทกุคนจงึควร
จะตระหนกัในข้อนีใ้ห้มาก และตัง้ใจประพฤติ 
ตวัปฏิบตังิานให้สมฐานะและหน้าท่ี เพ่ือให้
ส�าเร็จประโยชน์ส่วนรวม คื อความมั่นคง
ปลอดภยัของชาตบ้ิานเมอืงไทย”

 พ.ศ.  2554 
• 19 มกราคม พระราชทานนาม
สิทธิบั ตรสิ่งประดิษฐ์เครื่อง

ก�าเนิดไ ฟฟ้าพลังงานจลน์ และโครงสร้าง
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ท่ีประต ู
ระบายน�้าคลองลัดโพธ์ิว่า ‘อุทกพลวัต’ มี
ความหมายว่า กังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลัง 
น�า้ไหล 
• 5 ธันวาคม งานพระราชพิธีมหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเดจ็-
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช เสดจ็ออก
มหาสมาคมรบัการถวายพระพรชยัมงคล ณ 
มขุเดจ็ พระทีน่ั่งจกัรมีหาปราสาท เป็นการ
เสด็จออก ณ มุขเด็จ เป็นครั้งสุดท้าย โดยมี
การติดตั้งพระวิสูตรบนมุขเด็จ และเลื่อน
พระราชอาสน์ออกสู่มุขเด็จเป็นครั้งแรกใน
พระราชพิธีครั้งน้ัน มีพระราชด�ารัสความ
ตอนหน่ึงว่า “ข้อส�าคัญจะต้องไม่ขัดแย้ง
แตกแยกกัน อาจจะต้องให้ก�าลังใจซึ่งกัน
และกัน เพ่ือให้งานท่ีท�าบรรลผุลทีม่ปีระโยชน์ 
เพ่ือความผาสุกของประชาชนและความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ”

พ.ศ . 2555 
พระราชทานแนวคดิ ‘โรงเรยีน
คณุธรรม’ และได้พระราชทาน

พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์เพ่ือจดัตัง้กองทนุ
การศึ กษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง 
คนดีใ ห้แก่บ้านเมือง จากนั้นมีการสืบสาน 
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พ.ศ . 2557
3 ตุล าคม พระบาทสมเด็จ-
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในรชักาลท่ี 9 เสดจ็ฯ ประทับรักษาพระอาการ
ประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช 

พ.ศ. 2558 
• 10 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จ-
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 
ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ประทับ ณ  วังไกลกังวล 
• 31 พฤษภาคม เสด็จฯ กลับมาประทับที่
โรงพยาบาลศริริาช ตามค�ากราบบังคมทูลของ
คณะแพทย์ 

พ.ศ. 2559 
• 9 มิถุนายน รัฐบาลและ
ปวงชนชาวไทยพร้อมใจจดังาน

เฉลิม ฉลองแสดงความจงรักภักดีถวาย
เป็นราชสักการะ โดยในการนี้โปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชือ่การจดังานเฉลมิพระเกียรตฯิ 
ว่า ‘ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 
70 ปี’ ก�าหนดการจดังานฉลองระหว่างวนัที่ 
9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 
2560 แต่งานนี้ก็มิอาจมีไปจนครบก�าหนด
ดังกล่าว  
•  13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระ-
ปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ
สวรรค ต ณ โรงพยาบาลศิริราช เวลา 
15.52  น. สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรง
ครองสิริราชสมบัติได้ 70 ปี 

46 THESTANDARD.CO

89

88

87

P6-46.indd   46 10/20/2560 BE   8:30 PM



46 THESTANDARD.CO

พ.ศ . 2557
3 ตุล าคม พระบาทสมเด็จ-
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในรชักาลที ่9 เสดจ็ฯ ประทับรกัษาพระอาการ
ประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช 

พ.ศ. 2558 
• 10 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จ-
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 
ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ประทับ ณ  วังไกลกังวล 
• 31 พฤษภาคม เสด็จฯ กลับมาประทับที่
โรงพยาบาลศริริาช ตามค�ากราบบงัคมทูลของ
คณะแพทย์ 

พ.ศ. 2559 
• 9 มิถุนายน รัฐบาลและ
ปวงชนชาวไทยพร้อมใจจดังาน

เฉลิม ฉลองแสดงความจงรักภักดีถวาย
เป็นราชสักการะ โดยในการนี้โปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชือ่การจดังานเฉลมิพระเกียรตฯิ 
ว่า ‘ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 
70 ปี’ ก�าหนดการจดังานฉลองระหว่างวนัที่ 
9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 
2560 แต่งานนี้ก็มิอาจมีไปจนครบก�าหนด
ดังกล่าว  
•  13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระ-
ปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ
สวรรค ต ณ โรงพยาบาลศิริราช เวลา 
15.52  น. สิริพระชนมพรรษาปีท่ี 89 ทรง
ครองสิริราชสมบัติได้ 70 ปี 
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