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ตราสญัลกัษณ์พระราชพธีิบรมราชาภเิษก

พทุธศักราช ๒๕๖๒

ประกอบด้วยอักษรพระปรมาภิไธย วปร อยู ่ตรงกลาง 
พื้นอักษรสีขาวขอบเดินทอง อันเป ็นสีของวันจันทร ์
ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพ ภายในอักษรประดับเพชร 
ตามความหมายแห่งพระนามมหาวชิราลงกรณ

เบ้ืองหลังพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานพระมหาเศวตฉัตรอันมีระบายขลิบทอง จงกลยอดฉัตรประกอบรูปพรหมพักตร์อันวิเศษสุด 
ระบายชั้นล่างสุดห้อยอุบะจ�าปาทอง แสดงถึงพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วทิศานุทิศ

เบื้องล่างกรอบอักษรพระปรมาภิไธยมีแถบแพรพื้นสีเขียวถนิมทอง ขอบขลิบทอง มีอักษรสีทอง ความว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒”

ปลายแถบแพรเบ้ืองขวามีรูปคชสีห์กายม่วงอ่อน ประคองฉัตร ๗ ชั้น หมายถึงข้าราชการฝ่ายทหาร เบื้องซ้ายมีรูปราชสีห์กายขาว 
ประคองฉัตร ๗ ชั้น หมายถึงข้าราชการฝ่ายพลเรือน ผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดินอยู่ด้วยกัน ข้างคันฉัตรด้านในท้ังสองข้าง 
มดีอกลอยกนกนาค แสดงถึงปีมะโรงนกัษตัรอนัเป็นปีพระบรมราชสมภพ สีทองหมายถงึ ความเจรญิรุง่เรืองยิง่ของประเทศชาตแิละประชาชน

อักษร วปร อยู่บนพ้ืนสีขาบ (น�้าเงินเข้ม) อันเป็นสีของขัตติยกษัตริย์ ภายในกรอบพุ่มข้าวบิณฑ์สีทองสอดสีเขียว อันเป็นส ี
ซึ่งเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ กรอบทรงพุ่มข้าวบิณฑ์อัญเชิญมาจากกรอบที่ประดิษฐานพระมหาอุณาโลม อันเป็น 
พระราชลญัจกรประจ�าพระองค์พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ปฐมกษตัรย์ิแห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์ แวดล้อม
ด้วยเครือ่งเบญจราชกกธุภณัฑ์ อันเป็นเครือ่งประกอบพระบรมราชอสิรยิยศของพระมหากษตัรย์ิและเป็นเครือ่งหมายแห่งความเป็น
สมเด็จพระบรมราชาธริาช ได้แก่ พระมหาพิชยัมงกฎุพร้อมอณุาโลมประกอบเลขมหามงคลประจ�ารชักาล อยูเ่บือ้งบน พระแสงขรรค์ 
ชยัศรกีบัพระแส้จามร ีทอดไขว้อยูเ่บือ้งขวา ธารพระกรกบัพดัวาลวชิน ีทอดไขว้อยูเ่บือ้งซ้ายและฉลองพระบาทเชงิงอน อยูเ่บือ้งล่าง

พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง ทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

พระแสงขรรค์ชัยศรี หมายถึง ทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากภยันตราย

ธารพระกร หมายถึง ทรงด�ารงราชธรรมเพื่อค�า้จุนบ้านเมืองให้ผาสุกมั่นคง

พระแส้จามรีกับพัดวาลวิชนี หมายถึง ทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์

ฉลองพระบาทเชิงงอน หมายถึง ทรงท�านุบ�ารุงปวงประชาทั่วรัฐสีมาอาณาจักร





พระเมตตาสูประชาราษฎร



ค�าน�า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีันปีหลวง ไปทรงเย่ียมราษฎร 
ทกุภูมภิาค ท�าให้ทรงทราบถงึปัญหาและความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ ปัจจุบัน ทรงสืบสาน 
รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน โดยพระราชทานแนวพระราชด�ารใิห้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกนัด�าเนนิงานในลักษณะ
การประสานงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทัง้การด�าเนนิชวีติควบคู่กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูลกัน 
ณ สถานที่แห่งเดียว เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่กระจาย 
อยู่ทั่วประเทศ ๔,๘๑๐* โครงการ เป็นแหล่งศึกษาทดลอง วจิยั และเป็นตวัอย่างความส�าเรจ็ให้ราษฎรเข้าไปเยีย่มชม 
เรียนรู ้ และน�ากลบัไปปรบัประยกุต์ใช้แก้ไขปัญหาการด�าเนินชวีติ และการประกอบอาชีพตามลักษณะภูมิสังคมของตนเอง 
บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถด�ารงชีวิตอย่างพออยู่พอกิน มีความสุขได้ตามอัตภาพ

หนังสือ “ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์” เล่มนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ 
ที่พระราชทานต่ออาณาราษฎร ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ๑. พระราชประวัติโดยสังเขป ๒. ประมวลภาพพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ท่ีทรงงานตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี 
โดยส�านกังาน กปร. ได้บนัทกึไว้เมือ่ครัง้ตามเสดจ็ และ ๓. ผลส�าเรจ็อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิซึง่ช่วยบรรเทาทกุข์ บ�ารุงสุข
ให้แก่ราษฎรของพระองค์ด�าเนินชีวิตอย่างร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีตลอดไป

ส�านักงาน กปร.
กันยายน ๒๕๖๓

* ที่มาข้อมูล ส�านักงาน กปร., มิถุนายน ๒๕๖๒



อนัความอยูด่มีสีขุของประชาชนนัน้ นบัเป็นเป้าหมายทีส่�าคญัหรอืเป็นหัวใจของการพฒันา
ประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศอาจมีแนวทางการพัฒนาแตกต่างกันไปตามบริบทของตน 
ประเทศไทยนับว่าโชคดีที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจของคนในชาติและเป็น
มิง่ขวญัของปวงชนชาวไทย พระราชกรณยีกจิในการเสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มราษฎร
ในภูมิภาคต่าง ๆ ได้ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที ่
ของประเทศไทย

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริไว้มากมาย
หลายด้าน และมโีครงการจ�านวนไม่น้อยท่ีได้พระราชทานไว้ เมือ่คร้ังด�ารงพระราชอสิริยยศ 
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร เพือ่ช่วยเหลอือาณาราษฎร แม้ว่าจะอยู่ 
ในพืน้ทีห่่างไกล หรอืพ้ืนทีเ่สีย่งภัยกต็าม ซ่ึงโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริทีป่รากฏอยู่
ในหนงัสอืเล่มนี ้เป็นเพียงส่วนหนึง่ทีพ่ระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ อาจเรยีกได้ว่าเป็นบนัทกึ
บทเริ่มต้นแห่งการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ทีจ่ะถกูจารกึไว้ให้ชาวไทยได้ปลาบปลืม้ใจในพระเมตตาและเป็นท่ีภาคภมูใิจแก่ผู้ท่ีได้ถวายงาน
สนองพระราชด�าริ

ค�าปรารภ ที่ปรึกษา กปร.



ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพ่ือความกินดี อยู่ดีของประชาชน และมีส่วนส�าคัญท่ีเข้าไปเสริมแผนงานโครงการต่าง ๆ 
ของภาครฐั โดยมลีกัษณะท่ีก่อให้เกดิประโยชน์รอบด้าน อาท ิ โครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยทรายขมิน้
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร ที่นอกจากจะเป็นการบรรเทาปัญหาอุทกภัย 
และพัฒนาแหล่งน�้าให้เพียงพอต่อการท�าการเกษตร ราษฎรท่ีอยู่บริเวณรอบอ่างเก็บน�้า 
ยังสามารถเข้ามาจับสัตว์น�้าเพื่อด�ารงชีพได้ ส่งผลให้ราษฎรบริเวณโครงการมีโอกาสในการ
ประกอบอาชพีท่ีหลากหลาย สามารถท�าการเกษตรได้อย่างต่อเน่ืองและน�าไปต่อยอดอาชพี
ตามความถนัดของตนเอง นับเป็นการเพิ่มโอกาสการพัฒนาให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า 
ซึง่นอกจากจะส่งผลให้ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่แีล้ว ยงัก่อให้เกดิประโยชน์ต่อประเทศชาติ
โดยรวมอกีด้วย

ผมมีความรู้สึกปลาบปลื้มแทนชาวไทยทั้งปวงที่ได้รับพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิ เพือ่พฒันาคณุภาพชีวติของพีน้่องชาวไทยอย่างยัง่ยนื เกดิประโยชน์นานปัการ
อย่างต่อเนื่อง และด้วยสายธารแห่งพระเมตตาที่มีต่อปวงชนชาวไทย ท�าให้อาณาราษฎร 
ได้อยู่อย่างร่มเยน็เป็นสขุบนผนืแผ่นดนิไทยสบืไป

นายจรลัธาดา กรรณสตู

องคมนตรี
ทีป่รึกษาคณะกรรมการพิเศษ

เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ



ประเทศไทยมคีวามเจรญิรุง่เรอืงและเป็นปึกแผ่นมัน่คงมาจวบจนปัจจบุนัด้วยความเข้มแขง็
ของสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ์ โดยเฉพาะสถาบัน 
พระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักท่ีอยู่คู่ชาติไทยมาแต่โบราณ พระมหากษัตริย์ของไทย 
ทรงปกครองประเทศด้วยทศพธิราชธรรม และทรงบ�าเพญ็พระราชกรณยีกจิเพือ่ความเจรญิ
มั่นคงของชาติบ้านเมืองและความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย ์
รชักาลท่ี ๑๐ แห่งบรมราชจกัรวีงศ์ รฐับาลและประชาชนชาวไทยทกุหมูเ่หล่ามคีวามปีตโิสมนสั 
เป็นล้นพ้น และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระปฐมบรมราชโองการ 
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
อาณาราษฎรตลอดไป” สะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อจะ 
สืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการและแนวพระราชด�าริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระนางเจ้าสริกิิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพ่ือประโยชน์สุขแก่ปวงไพร่ฟ้า
ประชาราษฎร์ และความเจริญก้าวหน้ามั่นคงของประเทศชาติ ทรงด�าเนินตามรอย 
เบ้ืองพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานด้านต่าง ๆ ทรงทุ่มเท 
พระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน 
ของราษฎรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน�า้และ
สิง่แวดล้อม เป็นต้น โดยทรงตระหนกัและเล็งเหน็ในคุณค่าแนวทางพระราชด�าริ เพ่ือการพัฒนา 

ค�าปรารภ ประธาน กปร.



ที่ยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ กว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ท�าให้เกิดองค์ความรู้
ส�าคัญ ล้วนมุ่งให้การพัฒนาประเทศมีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทาง 
“ทฤษฎีใหม่” เป็นแนวทางการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรไทย และวิถีการด�ารงชีวิตแบบ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยสามารถด�าเนินชีวิตด้วยความผาสุกมั่นคง 
ในทุกสถานการณ์ของบ้านเมือง ตลอดจนท�าให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง 
การท�าหน้าที่บนหลักของการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา อันเป็นแนวทางส�าคัญในการแก้ไข
ปัญหาที่หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันด�าเนินงาน และยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
หน้าที่เสมอมา

หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภเิษก “ทศมราชา พระเมตตาสูป่ระชาราษฎร์” ทีส่�านกังานคณะกรรมการพิเศษ
เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ จัดพิมพ์ข้ึนนี ้จะช่วยอ�านวยประโยชน์
แก่ประชาชนในการเรียนรู้ เข้าใจถึงหลักการทรงงานและการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีท่รงยดึมัน่ทีจ่ะสบืสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชด�าร ิ
ต่าง ๆ ตามรอยพระราชปณิธานไปสู่ความผาสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการพเิศษ

เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จ
พระบรมชนกนาถ และสมเดจ็พระบรมราชชนน ีไปทรงเยีย่มราษฎรในถิน่ทรุกนัดารห่างไกล
โดยมิค�านึงถึงความยากล�าบากต้ังแต่ครั้งทรงพระเยาว์ ยิ่งเจริญพระชันษามากขึ้น 
พระราชกรณยีกจิทีท่รงปฏบิตัก็ิเพ่ิมมากข้ึนเป็นล�าดบั ทรงปฏิบติัพระกรณยีกจิแทนพระองค์
และส่วนพระองค์เองด้วยพระราชวริิยะอตุสาหะ และพระราชหฤทัยอนัมุง่มัน่เป็นท่ีประจักษ์
แก่ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน ปัจจุบันได้พระราชทาน 
แนวพระราชด�าริ ให้ราษฎรของพระองค์มีจิตใจแห่งการให้ ด้วยการท�ากิจกรรมหรือ 
สิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู ้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู ้อื่น 
ในการบ�าเพ็ญจิตอาสา เราท�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นการส่งเสริมให้ทุกคน 
ในชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความสามัคคี ก่อเกิดความเข้มแข็งและร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน

ด้วยพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ ทรงตระหนักถึงพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงสืบสาน 
การทรงงานในสมเดจ็พระบรมชนกนาถ ทรงบ�าเพญ็พระราชกรณยีกจิโครงการอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริต่าง ๆ เป็นอันมาก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้พระราชทานแนวพระราชด�าร ิ
ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิงานในลกัษณะการประสานงานร่วมกนัทกุภาคส่วนควบคูก่บั 
การต่อยอดขยายผลโครงการท่ีประสบความส�าเรจ็ไปสูร่าษฎร ให้น้อมน�าไปปรบัประยกุต์ใช้
ในการด�าเนินชีวิตอย่างครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิง่แวดล้อม ดนิ น�า้ ป่าไม้ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค�าปรารภ เลขาธิการ กปร.



โดยสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของราษฎรและสภาพภมูสิงัคมในแต่ละพืน้ท่ีทีป่ระสบความเดอืดร้อน 
อกีทัง้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ผู้ตกทกุข์ได้ยาก และทรงติดตามความเป็นอยู่
ของราษฎรอย่างใกล้ชิด เพือ่พระราชทานขวญัก�าลงัใจ อาหาร น�า้ และถงุยงัชพีแก่ผูป้ระสบภยั 
ในแต่ละเหตุการณ์มิได้ขาด ยังความปลาบปลื้มแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในนามของ
ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ (ส�านกังาน 
กปร.) จงึด�าเนนิการจดัท�าหนงัสอืเฉลิมพระเกยีรติ “ทศมราชา พระเมตตาสูป่ระชาราษฎร์” 
เพ่ือเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากน�้าพระราชหฤทัย 
ที่ทรงเปี ่ยมด้วยพระเมตตาผ่านการทรงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ช่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขให้แก่อาณาราษฎร และน�าความมั่นคงเจริญไพบูลย์สู่ประเทศชาติ
อย่างยั่งยืนตลอดไป

นายดนุชา สนิธวานนท์

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
เพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
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สารบัญ

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔

ค�าน�า  ๗

ค�าปรารภ ที่ปรึกษา กปร. ๘

ค�าปรารภ ประธาน กปร. ๑๐

ค�าปรารภ เลขาธิการ กปร. ๑๒

พระเมตตาสูประชาราษฎร



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

15

สารบัญ

ทศมภูมินทร์บดินทรา ทศธรรมราชามหาสมัย 
 พระราชประวัติ ๑๖

ทศพิธราชธรรมธ�ารงไผท ทศทิศสถิตชัยมงคลประชา 

 ทรงสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ๕๖

พระมิ่งขวัญแผ่นดินสืบศิลป์ศาสตร์ ประชาราษฎร์ร่วมพิทักษ์สืบรักษา 

 ผลส�าเร็จอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๑๐๒ 
 ภาคเหนือ ๑๐๙

      ภาคกลาง ๑๓๔      
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๔๓

      ภาคใต้ ๑๙๗ 

พระมหากรุณาธิคุณยิ่งบุญญา น้อมสักการะพระองค์ ทรงพระเจริญฯ ๒๒๔



พระราชประวัติ

ทศมภูมินทร์บดินทรา

ทศธรรมราชามหาสมัย
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กติสิริสิมบรูณอดลุยเดช สยามนิทราธเิบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั 
เสดจ็พระราชสมภพเมือ่วนัจนัทร์ท่ี ๒๘ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๔๙๕ ณ พระทีน่ัง่อมัพรสถาน 
พระราชวงัดสุติ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง
พระนามเมื่อแรกชันษา สมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานพระนาม โดยสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ ทรงเป็นผูต้ัง้ถวายว่า

พระราชสมภพ
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สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ

บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ	 เทเวศรธ�ารงสุบริบาล

อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช	 ภูมิพลนเรศวรางกูร

กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์	 บรมขัตติยราชกุมาร
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การศึกษา 

พุทธศักราช ๒๔๙๙ ทรงเจริญพระชนมายุ ๔ พรรษา 
ทรงเข้ารบัการศกึษา ณ โรงเรยีนจติรลดา พระราชวงัดสุติ 
จนถึงระดับมัธยมศึกษา จึงเสด็จพระราชด�าเนินไปทรง
ศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๙ 

พุทธศักราช ๒๕๑๓ ทรงเข้ารับการศึกษาวิชาทหารจาก 
คงิส์สกลู นครซดินย์ี ณ เครอืรัฐออสเตรเลยี ซ่ึงเป็นโรงเรยีน
เตรียมทหาร ทรงศึกษาอยู่จนถึงพฤษภาคม พุทธศักราช 
๒๕๑๔

พุทธศักราช ๒๕๑๕ ทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหาร 
ชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา 
หลกัสตูรของวทิยาลยัการทหารแห่งนีแ้บ่งออกเป็น ๒ ภาค 
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คอืภาควชิาการทหาร โดยกองทัพบกออสเตรเลยี นกัเรยีนทีส่�าเรจ็หลกัสตูรนีจ้ะได้เป็นนายทหารยศร้อยโท ส่วนอีกภาคหนึง่ 
เป็นการศึกษาวิชาสามัญ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ นักเรียนนายร้อยท่ีผ่านหลักสูตรจะได้รับ 
ปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่เลือกศึกษา โดยทรงรับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (การศึกษาด้านทหาร) มหาวิทยาลัย 
นิวเซาท์เวลล์ เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๙

พุทธศักราช ๒๕๒๐ ถึงพุทธศักราช ๒๕๒๑ ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ ๕๖ 

พุทธศักราช ๒๕๒๗ ถึงพุทธศักราช ๒๕๓๐ ทรงเข้าศึกษาด้านกฎหมาย และทรงได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยม อันดับ ๒) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พุทธศักราช ๒๕๓๓ ทรงเข้ารับการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักร

ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรการบินเครื่องบินขับไล่
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พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษา ๒๐ พรรษาบริบูรณ์ ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะตามกฎหมาย ทรงรับการสถาปนาพระราชอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์

พุทธศักราช ๒๔๖๗ ทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่ ๓ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
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พุทธศักราช ๒๕๑๕  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนา
เฉลมิพระนามาภิไธย สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าวชริาลงกรณ ให้ด�ารงพระราชอสิรยิยศ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกุฎราชกุมาร ตามโบราณขัตติยราชประเพณี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ นับเป็นสยามมกุฎราชกุมาร 
พระองค์ที่ ๓ ของไทย เฉลิมพระนามาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช	 เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร		 สิริกิติยสมบูรณสวางควัฒน	์

วรขัตติยราชสันตติวงศ	์	 มหิตลพงศอดุลยเดช

จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ		 สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระยุพราช

 ในมงคลวาระนั้นได้ถวายสัตย์ปฏิญาณในการพิธีถือน�้าพิพัฒน์สัตยา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แสดงถงึ 
พระราชหฤทยัทีท่รงมุง่มัน่จะบ�าเพญ็พระราชกรณยีกจิเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทย
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ทรงผนวช

ด้วยพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาจึงเสด็จออกทรงผนวช เพื่อสนองพระเดชพระคุณพระราชบุพการี 
และเพ่ือทรงศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก�าหนดพระราชพิธีทรงผนวชขึ้นเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๒๑ ณ พัทธสีมาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 
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สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัธยาจารย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระราช- 
กรรมวาจาจารย์ ทรงได้รับการถวายพระสมณนามว่า “วชิราลงกรโณ” ประทับจ�าพรรษา ณ พระต�าหนักปั้นหยา 
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นเวลา ๑๕ วัน จึงทรงลาผนวช
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 ด้านการทหาร

 ทรงสนพระราชหฤทัยด้านวิชาการทหารมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ หลังจากทรงศึกษา
ทางด้านการทหารจากเครอืรฐัออสเตรเลยีแล้ว ยังทรงเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์
โดยทรงเข้ารับการฝึกและส�าเร็จหลักสูตรทัง้ในและต่างประเทศ ขณะทรงรบัราชการ
ทหารได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อาทิ ทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้าน
การก่อการร้ายในภาคเหนอื เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มต�ารวจ ทหารและราษฎร
ในพื้นที่ เพ่ือสร้างขวัญก�าลังใจให้กับชาวบ้านและบรรดาทหาร ทรงวิเคราะห์และ
วางแผนการรบให้กับทหารในพืน้ท่ี ทรงออกลาดตระเวนและอยูย่ามเช่นเดยีวกับทหาร
คนอื่น ๆ 

  พระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบิน ทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎ ี
และภาคปฏบิติั ทรงมชีัว่โมงบนิอย่างต่อเนือ่งทีส่งูมาก ถอืว่าเป็นสิง่ทีย่ากส�าหรบันกับนิ 

พระราชกรณียกิจ

สืบสาน รักษา ต่อยอด
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ทั่วโลกจะท�าได้ ทรงเป็น “เจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่น” พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี 
ที่ท�าการบินกับเครื่องบินกองทัพอากาศเกือบทุกรูปแบบ ทรงเคยเข้าร่วมการแข่งขัน
การใช้อาวุธทางอากาศ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และ
ทรงชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนั้น

  ทรงด�ารงพระองค์เป็นแบบอย่างและพระราชทานค�าสอนแก่ข้าราชบริพารทกุหมู่เหล่า
อยู่เสมอ ข้าราชบริพารในพระองค์ล้วนส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยกย่อง
พระองค์เป็น “บรมครูทางการทหาร” เนื่องด้วยทรงศึกษาวิชาทหารมานาน ทรงมี
ความรู ้ความเชีย่วชาญ และพระราชทานความรูแ้ก่ทหาร ๓ เหล่าทพั อกีทัง้ยงัทรงดแูล 
ความเป็นอยู่ทุกข์สุขของทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง

ทรงเป็น

“เจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่น”

ทรงเป็น

“บรมครูทางการทหาร”

ทอดพระเนตรฐานทัพอากาศ CERRO MORENO สาธารณรัฐชิลี และทรงท�าการบิน บ.F-5F เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙
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เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงหว่านข้าว ณ บริเวณแปลงนาเกษตร หมูท่ี ่๕ ต�าบลบางงาม อ�าเภอศรปีระจนัต์ จังหวดัสพุรรณบรุ ี
เม่ือวนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓
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ด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรงตระหนักในความส�าคัญของการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชนชาวไทย มีพระราชประสงค์สืบสานพระราชปณิธาน
การทรงงานจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี จึงได้พระราชทานพระราชด�าริให้ตั้งโครงการ
พัฒนาด้านเกษตรกรรม ด้านการส่งเสริมอาชีพ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการพระราชทาน 
แนวพระราชด�าริให้หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องรับไปประสานการด�าเนินงานร่วมกัน ให้ราษฎรสามารถด�าเนินชีวิต 
ในขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทอดพระเนตรการจัดการน�้าเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านโม่งหลวง อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
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ทอดพระเนตรแผนที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด�าริ
บ้านอาข่า (เก่า) แม่ตาช้าง ต�าบลป่าแดด อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕

รวมท้ังยงัทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิด้านเกษตรกรรมมาตลอด โดยพระราชทานแนวพระราชด�าริแก่หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
ด�าเนินการ พร้อมทรงติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงาน อาทิ ด้านการชลประทาน การสร้างเขื่อนและฝายชะลอ 
ความชุม่ชืน้ต่าง ๆ  และทรงงานร่วมกบัหน่วยงานให้การด�าเนนิงานด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่ง จนเกดิผลท�าให้ราษฎรมีน�า้ใช้ 
ในการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์ สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัว อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน ดังตัวอย่าง

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ พระราชทานพระราชด�าริให้จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๕ เป็นวิธีการหนึ่ง 
ที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ให้แก่เกษตรกรระดับท้องถิ่น สามารถน�าไปปรับปรุงงานเกษตรกรรม
ของตนให้ได้ผลผลิตมากข้ึนและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นช่องทางการให้บริการตรงตามความต้องการ รวดเร็ว 
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ทอดพระเนตรโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๕

ทนัต่อเหตกุารณ์  เป็นการด�าเนนิงานแบบประสานความร่วมมอืของนกัวชิาการแต่ละสาขาจะให้ค�าปรกึษา ตรวจวิเคราะห์ 
วินิจฉัย และให้บริการโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง  
คลินิกชลประทาน คลินิกกฎหมาย เป็นต้น
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ด้านการศึกษา

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ดังนี้

 ๒. การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 
ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท�างานเป็นและมีงานท�า
ในที่สุด

 ๓. ต้องสนับสนุนผู้ส�าเร็จหลักสูตรให้มีอาชีพ มีงานท�า 
จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

๔. เป็นพลเมืองดี

 ๑. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน

 ๒. ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
ต้องส่งเสรมิให้ทกุคนมโีอกาสท�าหน้าทีเ่ป็นพลเมืองดี

 ๓. การเป็นพลเมืองดี คือ เห็นอะไรท่ีจะท�าเพ่ือบ้านเมอืงได้ 
ก็ต้องท�า เช่น งานอาสาสมัครงานบ�าเพ็ญประโยชน์ 
งานสาธารณกุศลให้ท�าด้วยความมีน�้าใจ และความ
เอื้ออาทร

๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 ๑. ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง

 ๒. ยึดมั่นในศาสนา

 ๓. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์

 ๔. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน

๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม

 ๑. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี

 ๒. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม

 ๓. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว

 ๔. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

๓. มีงานท�า - มีอาชีพ 

 ๑. การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝน
อบรมในสถานศึกษาต้องมุ ่งให้เด็กและเยาวชน 
รักงาน สู้งาน ท�าจนงานส�าเร็จ การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
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ทรงส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน โดยพระราชทาน 
พระราชด�าริให้ด�าเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จ
พระบรมโอรสา ธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 
ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ 
สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน ยากล�าบาก  
แต่ประพฤติดี มีคุณธรรมและมีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อท่ีจะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
โดยยึดหลักให้มีการกระจายทุนให้ครอบคลุมในทุกจังหวัด 
และไม่มีภาระผูกพันในการใช้ทุนคืน ให้ได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนส�าเร็จ 
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและจนถึงข้ันสูงสุดตาม 
ความสามารถของผู้รับทุน 

ต่อมาปี ๒๕๕๓ พระราชทานพระราชด�าริให้จัดตั้ง มูลนิธิ
ทุนการศกึษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ทรงเป็นประธานกรรมการ 
และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะครู นักเรียน
ดีเด่นประจ�าปีเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ  
ยังความปลาบปลื้มปีติแก่คณะนักเรียนและครูเป็นล้นพ้น 
นบัตัง้แต่ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๙ มนีกัเรยีนท่ีมฐีานะยากจนได้รบั
ทุนพระราชทานไปแล้ว ๘ รุ่น ซ่ึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องได้ร่วมกันด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิฯ ครอบคลุมต้ังแต่
กระบวนการคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนในแต่ละรุ่น/ปี  
การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนด้านการศึกษา การเรียนรู้ 

ทักษะ และสมรรถนะด้านต่าง ๆ รวมถึงการเสริมสร้าง 
จิตอาสา 

นอกจากนี้ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
สมทบค่าก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในชนบท 
ห่างไกล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ๖ แห่ง ไว ้ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้แก่

๑. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ จังหวัดนครพนม

๒. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ จังหวัดก�าแพงเพชร

๓. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ จังหวัดอุดรธานี

๕. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ จังหวัดสงขลา

๖. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ พระราชทาน
วัสดุอุปกรณ์การศึกษาอันทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร ์
วดีทิศัน์ พระราชทานค�าแนะน�าและทรงส่งเสรมิให้โรงเรยีน
ด�าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน เช่น โครงการ
อาชีพอิสระ ให้เยาวชนใช้ความรู้ประกอบอาชีพเลี้ยงตน
และครอบครัวได้ ท้ังได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยม
โรงเรยีน ทรงตดิตามผลการศกึษา และเสดจ็พระราชด�าเนนิ
ไปพระราชทานปรญิญาบัตรแก่บณัฑติของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  
ทุกปี ซึ่งมีเป็นจ�านวนมาก
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ด้านการพระศาสนา

ทรงแสดงพระองค์เป็นพทุธมามกะทีว่ดัพระศรรีตันศาสดาราม 
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๐๙ ก่อนเสด็จพระราชด�าเนินไป
ศึกษาที่ประเทศอังกฤษ และมีพระราชศรัทธา ทรงผนวช
ในพระบวรพระพทุธศาสนา เมือ่วนัท่ี ๖ พฤศจกิายน ๒๕๒๑ 
ระหว่างทรงผนวช ทรงศึกษา และปฏิบัติพระธรรมวินัย
อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น ได้เสด็จพระราชด�าเนิน 
แทนพระองค์ไปปฏบิตัพิระราชกิจทางศาสนาเป็นประจ�าเสมอ 
เช่น ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล เสด็จ

พระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
ในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา เช ่น วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา การถวาย 
กฐนิหลวงตามวดัต่าง ๆ และพระราชทานทรพัย์ส่วนพระองค์ 
เพื่อประโยชน ์ทางการศาสนาอีกมาก ทั้ งยั ง เสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางของศาสนา
อิสลาม และร่วมกิจกรรมส่งเสริมศาสนาคริสต์ ศาสนา
พราหมณ์ฮินดู และศาสนาซิกข์ เป็นต้น

ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรส�าหรับฤดูฝน เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙
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ด้านสังคมสงเคราะห์

ด้วยทรงถอืว่าทกุข์สขุของประชาราษฎร์ไม่ต่างจากทกุข์สขุ
ของพระองค์ ทรงช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ เช่น โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็น 
บ้านสันติ ๒ จังหวัดยะลา เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนท่ี 
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในช่วงปลายปี ๒๕๔๙ โดยสร้างบ้านพัก
อาศัยจ�านวน ๔๐ หลังคาเรือน จัดหาน�้าอุปโภคบริโภค 
ปรับปรุงขยายถนนภายในชุมชน พัฒนาสถานีอนามัย 
และการให้บริการด้านสุขภาพ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

และโทรศัพท์สาธารณะ ปรับปรุงมัสยิด ส�านักสงฆ์ อาคาร
โรงเรียนบ้านเยาะ ตลอดจนส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ในส ่ วนของการ ให ้ ความช ่ วย เห ลือ ผู ้ ประสบภัย 
ในต่างประเทศ ทรงเป็นนักบินที่ ๑ ท�าการบินเครื่องบิน
พระที่นั่งในการเสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไป
พระราชทานส่ิงของบรรเทาทุกข์แก่ผู ้ประสบภัยจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
เมื่อปี ๒๕๔๙ เป็นต้น

ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บ้านธนูศิลป์ ต�าบลโคกสะตอ อ�าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕
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พระราชทานถุงของขวญัเย่ียมผูป่้วยโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ จังหวดัสกลนคร
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ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ด้วยทรงตระหนกัว่า สขุภาพพลานามัยท่ีดเีป็นปัจจยัส�าคญั
ของการมีชีวิตอย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู ้ที่อยู ่ ใน 
ถิ่นทุรกันดารห่างไกล จึงเป็นที่มาของโครงการก่อสร้าง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในพระราชูปถัมภ์ 
ในพืน้ทีต่่าง ๆ ของประเทศ การสร้างโรงพยาบาลในครัง้น้ัน
ได้อ�านวยประโยชน์แก่มหาชนต้องตามพระราชปณิธาน 
ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ ทรงเปิด 
โรงพยาบาลท้ัง ๒๑ แห่ง ทรงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน 
ของคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎร 
ที่ เจ็บป ่วยเข ้ารับการรักษาพยาบาล พระราชทาน 
พระราชทรัพย์ สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
เครื่องมือเคร่ืองใช้ที่ทันสมัย เพื่อสามารถให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน ทรงรับเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธ ิ
มหาวชริาลงกรณ ต้ังแต่ปีพทุธศกัราช ๒๕๒๕ จนถงึปัจจบุนั 
โดยมูลนิธิมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนด้านการรักษา
พยาบาล เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ส�าหรับการรักษา
พยาบาลผู้ป่วยของ กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า รวมท้ังเพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ทางด้านออร์โธปิดิกส์ และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ผู้พิการทางแขนขา ทั้งที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า และจากหน่วยเคลื่อนท่ีแขน-ขาเทียม  
ที่ออกไปให้บริการตามพื้นที่ห่างไกลเป็นประจ�าทุกปี 

ทรงห่วงใยผู ้ป ่วยโรคมะเร็งเป ็นอย่างมาก ได ้เสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเปิดศูนย ์ป ้องกันและควบคุม 
โรคมะเร็งส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จ�านวน ๖ ศูนย์ ในพื้นที่
จังหวดัชลบรีุ ล�าปาง อบุลราชธาน ีสุราษฎร์ธาน ีและลพบรุี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์
ก่อสร้างอาคารต่างๆ ของบ้านพักผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรี 
เป็นเงนิ ๔๖๒ ล้านบาท เพือ่เป็นสถานทีใ่ห้การบ�าบัดรกัษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบต่อเน่ืองด้วยวิธีรังสีรักษา เคมีบ�าบัด 
และให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับ
ประคอง โดยทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม
ว่า “ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี” การดูแลสุขภาพ 
พระภกิษสุงฆ์ สามเณร ประชาชนในชนบทภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
รบัโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล ณ บ้านปลาดุก ต�าบลไร่น้อย 
อ�าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ีเป็นโครงการ
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๕๐ พรรษา ปีพทุธศกัราช ๒๕๔๕ พร้อมพระราชทานนาม 
โรงพยาบาลว่า “โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชริาลงกรณ” 
นอกจากนี้  ยังมีหน ่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน 
ออกตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ
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วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ทรงตรวจพลสวนสนาม พร้อมด้วยนายวาน ลี รองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
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ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

เมือ่ครัง้ทรงด�ารงพระราชอสิริยยศ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระราชไมตรีระหว่าง
ประเทศ เสด็จพระราชด�า เนินเยือนมิตรประเทศ 
ทัว่ทกุทวปีอย่างเป็นทางการทุกปี อาทิ เสดจ็พระราชด�าเนนิ
ไปเยือนประเทศอิตาลี, สาธารณรัฐประชาชนจีน, ญี่ปุ่น, 
อิหร่าน, เนปาล, ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ เป็นต้น ในการ
เสดจ็พระราชด�าเนินไปทุกคร้ัง ทรงเตรียมพระองค์ด้วยการ
ศกึษาหาความรูเ้กีย่วกับประเทศท่ีจะเสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืน 
และระหว่างประทับอยูใ่นประเทศนัน้ ๆ  ทรงสนพระราชหฤทัย
ในการศึกษากิจกรรมต่าง ๆ  ที่สามารถน�ามาพัฒนา
ประเทศไทย อาทิ ทรงเยี่ยมชมกิจการทหาร อุตสาหกรรม 
งานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของประชาชนของ
ประเทศนั้น ๆ

ทรงต้อนรบัพระราชอาคนัตุกะแทนพระองค์ อาท ิ เมือ่วันที ่
๒ กันยายน ๒๕๕๖ เสด็จออกแทนพระองค์ทรงรับสมเด็จ
พระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห ่งมาเลเซีย 
ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ส ่ง 
พระราชสาส์นแสดงความยนิดไีปยงัผูน้�าประเทศต่าง ๆ  อาทิ 
พระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยังนายฮัสซัน รูฮานี 
 ในโอกาสได้รบัเลอืกตัง้ ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีแห่ง

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐, 
พระราชสาส์นอ�านวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติ
ของจอร์เจีย วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐, พระราชสาส์นถวาย 
พระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา 
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และพระราชสาส์นแสดง 
ความยินดีไปยังนายเอ็มมานูเอล มาครง ในโอกาสเข้ารับ
ต�าแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส วันท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้น

เมื่อครั้งที่ประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศต่าง ๆ ได้รับ 
ความสูญเสียจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทรงส่งข้อความ 
เสียพระราชหฤทัยไปยงัผู้น�าประเทศน้ัน อาทิ พระราชสาส์น 
แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดี 
แห่งสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา กรณเีคร่ืองบนิล�าเลยีง
ของกองทัพอากาศเมี ยนมาตกในทะเลอันดามัน 
นอกชายฝั่งใกล้เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐, 
และพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง
สมเดจ็พระราชนีินาถ เอลซิาเบธที ่๒ แห่งสหราชอาณาจกัร
กรณีเหตุการณ์ก่อการร้ายท่ีใจกลางกรุงลอนดอน สหราช
อาณาจักร เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้น
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 การขึ้นทรงราชย์  เมือ่วนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙ นายพรเพชร วิชติชลชยั ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
กราบบังคมทูลเชิญองค์รัชทายาท เสด็จขึ้นทรงราชย์เป ็นพระมหากษัตริย ์ 
สืบราชสันตติวงศ์ การนี้ได้มีพระราชด�ารัสตอบรับ ความว่า 
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“ตามท่ีประธานสภานติิบัญญัติแห่งชาติ ปฏบิตัหิน้าท่ีประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชญิข้าพเจ้า

ขึน้ครองราชย์เป็นพระมหากษตัรย์ิ  ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  กับรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับ  เพื่อสนองพระราชปณิธาน  และเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ชาวไทยทั้งปวง.”

การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”





สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถือเป็นพระราชพิธี 
ส�าคัญยิ่ง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพิธีพราหมณ์ผสมผสานร่วมกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาตามโบราณ
ราชประเพณี ที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ ์
หลงัเข้าพธิสีรงพระมรุธาภิเษก ทรงรบัน�า้อภเิษก และทรงสวมพระมหาพชิยัมงกฎุ ทรงเฉลมิพระปรมาภไิธยว่า 
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
และพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระปฐมบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒



วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทรงจุดธูปเทียนเงินทองสังเวยเทวดากลางหาว แล้วเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน  
เพื่อสรงพระมุรธาภิเษก เสร็จแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

พระอนุวงศ์ และพราหมณ์ ถวายน�้าพระพุทธมนต์ และน�้าเทพมนตร์ ตามล�าดับ



วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงรับพระมหาพิชัยมงกุฎจากประธานพระครูพราหมณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินี
ให้ทรงด�ารงราชฐานันดรศักดิ์ เป็น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี



(ซ้าย) สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

(ขวา) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักด ี
สริิกิจการิณพีีรยพฒัน รัฐสมีาคณุากรปิยชาติ สยามบรมราชกมุาร ีกราบบงัคมทลูพระกรณุาถวายพระพรชยัมงคลในนามพระบรมวงศานวุงศ์ 

(ล่าง) ประมุขจากสามฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล



“...ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้ และประชาชนชาวไทยทุกคน

ได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงาน

ตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน์ คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ

และความผาสุกร่มเย็นของประชาชน เป็นเป้าหมายสูงสุด. ...”

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�ารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ความตอนหนึ่งว่า



พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร 



วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จออกจากเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท  
เสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคตามโบราณราชประเพณี 

ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม



วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าราชการ และประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล 



วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ การเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร 
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พุทธศักราช  ๒๕๖๒









ทรงสานต่อพระราชปณิธาน

สมเด็จพระบรมชนกนาถ	สมเด็จพระบรมราชชนนี

ทศพิธราชธรรมธ�ารงไผท 

ทศทิศสถิตชัยมงคลประชา
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เมื่อครั้งพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 
เมือ่วันที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๑๕ เป็นครัง้แรกทีเ่หล่าพสกนกิรได้รบัทราบถงึพระราชปณธิาน ทีท่รงมุ่งม่ัน 
บ�าเพญ็พระราชกรณยีกจิ เพือ่ประโยชน์อาณาประชาราษฎร์จากค�าถวายสตัย์ปฏญิาณสาบานพระองค์ 
ความว่า

“ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระท�าสัตย์ปฏิญาณสาบาน ต่อประเทศชาติ และประชาชน 

ชาวไทย เฉพาะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลาง

มหาสันนิบาตนี้ว่า 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้เป็นมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิต จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์

ต่อประชาชน จะปฏิบัติภาระหน้าท่ีทุกอย่างโดยเต็มก�าลัง สติปัญญาความสามารถและ 

โดยความเสียสละ เพื่อความเจริญ ความสงบสุข และความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทย 

จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่”
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นับตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ ทรงเข้ารับราชการทหาร กระทรวงกลาโหม จากนั้นพระราชปณิธานที่ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ 
เพื่ออาณาประชาราษฎร์ได้ประจักษ์ชัดเจนขึ้นว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงงานทั้ง 
งานราชการทหาร (ต�าแหน่งราชองครักษ์) พระราชกรณียกิจส่วนพระองค์ และพระราชกรณียกิจโดยเสด็จ 
สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี ไปทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

และจากการทรงงานดงักล่าว ท�าให้พระราชปณธิานและหลกัการทรงงานในสมเดจ็พระบรมชนกนาถ ได้ถ่ายทอด สบืสาน
มายังพระองค์ ดังน้ัน เมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถเริ่มทรงงานได้น้อยลง พระองค์ได้ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจ 
ได้อย่างต่อเนื่อง และสืบเนื่องจวบจนปัจจุบัน ดังได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์อีกครั้งในพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

จากต้นทางการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไหลริน 
ต่อเนื่องด้วยน�้าพระราชหฤทัยตราบจนปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการ 
“ครองแผ่นดิน” และ “สร้างประโยชน์สุข” หล่อเลี้ยงชีวิต “อาณาราษฎร” สืบไป



ทศมราชา

60

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั โดยเสดจ็พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเกบ็น�า้คลองท่ากระบาก ต�าบลท่ากระบาก 
อ�าเภอสระแก้ว จงัหวดัปราจนีบรีุ



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

61

วันที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ไปทอดพระเนตรบ้านเกษตรกรตัวอย่าง ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา



ทศมราชา

62

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๗

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยนกเค้า โครงการอ่างเก็บน�า้ 
ห้วยข้าวหลาม และโครงการจัดหาแหล่งน�้าสนับสนุนโครงการป่ารักษ์น�้า อ�าเภอสว่างแดนดิน  
จังหวัดสกลนคร



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

63

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๗ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร ไปทอดพระเนตรโรงเรยีนบ้านกดุนาขาม ต�าบลศรีเจรญิ อ�าเภอสว่างแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร และทอดพระเนตรบ่อพกั-จ่ายน�า้ เคร่ืองสูบน�า้ กงัหนัน�า้ จากอ่างเกบ็น�า้ห้วยนกเค้า 
เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค



ทศมราชา

64

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๗

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยนกเค้า โครงการอ่างเก็บน�้า 
ห้วยข้าวหลาม และโครงการจัดหาแหล่งน�้าสนับสนุนโครงการป่ารักษ์น�้า อ�าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

65

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร ไปทอดพระเนตรภูมปิระเทศในเขตพืน้ทีต่�าบลพงัขว้าง อ�าเภอเมอืงสกลนคร 
จงัหวดัสกลนคร ในโอกาสนีท้รงพระด�าเนนิไปทอดพระเนตรพืน้ทีท่�ากินของราษฎรบ้านหนองปลาดกุ 
และบ้านคอแดง



ทศมราชา

66

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ไปทอดพระเนตรภูมิประเทศในพื้นที่ต�าบลพังขว้าง และพื้นที่ท�ากิน 
ของราษฎรหนองปลาดุกและบ้านคอแดง อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

67

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ไปทอดพระเนตร โครงการอ ่างเก็บน�้าห ้วยทรายตอนบน ๓ 
อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างสนองพระราชด�าริเสร็จแล้ว 
สามารถส่งน�า้สนับสนุนกิจกรรมของสถานีบ�ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ได้แก่ การปลูกหญ้าพันธุ์ต่าง ๆ 
กับบ่อน�า้ส�าหรับปศุสัตว์



ทศมราชา

68

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยเรือ บ้านดงน้อย ต�าบลดงมะไฟ 
อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างสนองพระราชด�าริในการ 
จัดหาน�้าช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีส�าหรับราษฎรบ้านดงน้อย
และหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นเนื้อที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

69

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยเดียกอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
บ้านนาค�า ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



ทศมราชา

70

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชด�าริกับเจ้าหน้าที่ และทอดพระเนตรโครงการ 
อ่างเก็บน�้าห้วยเรือ บ้านดงน้อย ต�าบลดงมะไฟ โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยเดียกอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิบ้านนาค�า ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

71

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ไปทอดพระเนตรโครงการอ ่างเก็บน�้ าห ้วยเรือ ที่ก ่อสร ้าง 
เพ่ือจัดหาน�้าช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก และเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ในการนี้ทรงม ี
พระราชปฏิสันถารกับราษฎรบ้านดงน้อย ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท



ทศมราชา

72

วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๘

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัว โดยเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พรอ้มดว้ยสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา 
เจา้ฟา้มหาจกัรสีริินธร มหาวชริาลงกรณวรราชภกัดี สริกิจิการณิีพรียพฒัน รฐัสีมาคณุากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกมุารี ไปทอดพระเนตรภมูปิระเทศบรเิวณนคิมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้ กิง่อ�าเภอสคุรินิ 
อ�าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

73

วันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส



ทศมราชา

74

วันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกมุาร ีไปทอดพระเนตรพ้ืนท่ีทดลองปลูกพันธุไ์ม้ในสภาพพรุ พ้ืนท่ีศนูย์ศกึษาการพฒันา
พกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต�าบลกะลวุอเหนอื อ�าเภอเมอืงนราธวิาส จังหวัดนราธิวาส



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

75

วันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด
ของพรทุีม่ผีลกระทบต่อการปลกูพชื พืน้ทีศ่นูย์ศกึษาการพัฒนาพิกุลทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
ต�าบลกะลวุอเหนอื อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส



ทศมราชา

76

วันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของพร ุ
ที่มีผลกระทบต่อการปลูกพืช พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

77

วันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตรภูมิประเทศบริเวณชายพรุโต๊ะแดง ซึ่งมีสภาพดินเปรี้ยว 
เป็นบริเวณกว้าง ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส



ทศมราชา

78

วันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ผ้าทอมือจากลินินของกลุ่มสตรี
โครงการหลวงหนองหอย บ้านหนองหอย อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

79

วันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง ไปยังบริเวณโรงเรียนร่มเกล้า ณ ศูนย์บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตองตามพระราชด�าริ  
ต�าบลหมอกจ�าแป่ อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ทศมราชา

80

วันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
ไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านนาป่าแปก บ้านห้วยมะเขือส้มใต้ บ้านรวมไทย และบ้านปางตองที่มา 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ บริเวณศูนย์บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตองตามพระราชด�าร ิ
ต�าบลหมอกจ�าแป่ อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

81

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง 
ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาลุ่มน�้าปายตามพระราชด�าริ ต�าบลผาบ่อง อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ทศมราชา

82

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเปิดและทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอ�านวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
ผูส้งูอาย ุโรงพยาบาลวดัญาณสงัวราราม วดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร อ�าเภอบางละมงุ จังหวดัชลบุรี



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

83

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๒

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสดจ็สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหาดแพง หมู่ที่ ๕ ต�าบลหาดแพง  
อ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม



ทศมราชา

84

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๒

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสด็จสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรวิัณณวรี นารีรัตนราชกญัญา ไปทอดพระเนตร
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานจากฝีมือของสมาชิกศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม 
ต�าบลเจริญศิลป์ อ�าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

85

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๓

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสดจ็สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรและฐานปฏิบัติการบ้านลีซอแปกแซม ชุดปฏิบัติการที่ ๑ 
กองร้อยทหารพรานที่ ๓๑๐๓ หมู่ที่ ๑ ต�าบลเปียงหลวง อ�าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่



ทศมราชา

86

วันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๓

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านปากคลอง ต�าบลเกาะกลาง อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
โอกาสนี้ทรงปล่อยเต่าตนุเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า และเป็นการรักษาสมดุลในระบบนิเวศ



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

87

วันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๓

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสดจ็สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านส้าน หมู่ที่ ๒ ต�าบลหน้าเขา อ�าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมาชิกของโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
เพื่อรักษาชีวิต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท



ทศมราชา

88

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสดจ็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พนัปีหลวง ไปทรงเยีย่มราษฎรและทอดพระเนตรการสาธติการสาวไหม และการเลีย้งไหมของสมาชกิ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านคลอแระ สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านคลอแระ หมู่ที่ ๓ ต�าบลบาเระใต ้
อ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

89

วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๓

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสดจ็สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พนัปีหลวง ไปทอดพระเนตรการท�านาในโครงการพัฒนาดนิเปรีย้ว บ้านตอหลงั-ทรายขาว ต�าบลไพรวนั 
อ�าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส



ทศมราชา

90

วันที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๓

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสดจ็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พนัปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพบ้านท่านหญิง หมู่ที่ ๑ ต�าบลตะกุกเหนือ  
กิ่งอ�าเภอวิภาวดี อ�าเภอคีรีรัฐนิยม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร 
ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

91

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๓

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสดจ็สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าไหม ในการนี้ทรงปล่อยกบ เขียด 
ปลาแก้มช�า้ ปลาตะเพยีนทอง ปลากา ปลากะแหและปลาสร้อยขาว เพือ่ขยายพนัธุ ์ณ หนองกดุใหญ่ 
บ้านก�าพี้ หมู่ที่ ๑ ต�าบลก�าพี้ อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม



ทศมราชา

92

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๓

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรซ่ึงประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนที่ผ่านมา ณ บ้านค�าน�้าสร้าง 
อ�าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

93

วันที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสดจ็สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านมืดหลอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านในโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ สวนป่าสิริกิติ์ หมู่ที่ ๒ ต�าบลบ้านทับ อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่



ทศมราชา

94

วันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่าง 
บ้านแม่ตุงติง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ ๕ ต�าบลแม่สาบ อ�าเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

95

วันที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๔

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสดจ็สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง ไปทรงถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ ณ วัดชนาราม บ้านไทยสุข หมู่ที่ ๘ 
ต�าบลลาโละ อ�าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส



ทศมราชา

96

วันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง ไปทอดพระเนตรหนองบัว (อ่างเก็บน�้าใกล้บ้าน) เกี่ยวกับการศึกษาอนุรักษ์ 
และขยายพันธุ์บัว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลกะลุวอเหนือ 
อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

97

วันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๕

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสดจ็สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พนัปีหลวง ไปทรงตดิตามการด�าเนนิงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด�ารบ้ิานอาข่า (เก่า) 
แม่ตาช้าง หมู่ที่ ๙ ต�าบลป่าแดด อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย



ทศมราชา

98

วันที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง ไปทอดพระเนตรโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยค�าตามพระราชด�าริ บ้านนามน 
หมู่ที่ ๗ ต�าบลเมืองแหง อ�าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

99

วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสดจ็สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่จังหวัดพะเยาตามพระราชด�าริ 
บ้านหนองห้า หมู่ที่ ๑๖ ต�าบลร่มเย็น อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา ในโอกาสนี้ทรงเกี่ยวข้าวสาลี 
พันธุ์ฝาง ๖๐ ที่ทดลองปลูกในแปลงสาธิต
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วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พนัปีหลวง ไปทอดพระเนตรผลิตภณัฑ์และกจิกรรมของสมาชกิหน่วยต่าง ๆ  ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ 
ดอยผ้าห่มปก ต�าบลแม่สาว อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
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วันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยเสดจ็สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานและการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง 
ตามพระราชด�าริ บ้านโคกปาฆาบือซา หมู ่ท่ี ๕ ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส



ผลส�าเร็จอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

พระมิ่งขวัญแผ่นดินสืบศิลป์ศาสตร์

ประชาราษฎร์ร่วมพิทักษ์สืบรักษา
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พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงสบืสานรกัษามรดกด้านการพฒันาจากพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิล
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร มาอย่างเตม็เป่ียม โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงปฏิบัติ 
พระราชกรณียกิจในพื้นท่ีทุกภาคของประเทศ ด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์ของราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎร 
ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลประสบความเดือดร้อน ขาดแคลนสิ่งจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต เช่น ขาดแคลนน�้าสะอาด ขาดแคลน

พระปฐมบรมราชโองการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นประจักษ์ถึง 
พระราชปณิธานที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ราษฎรอยู่ดีกินดี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา และพระปรีชาสามารถทางด้านการทหาร
ทรงตระหนกัและให้ความส�าคญักบัการพฒันาในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านความมัน่คง การศกึษา การทหาร ความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศและอื่น ๆ  ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ  มากมายตั้งแต่ยังทรงพระเยาว ์
เริ่มตั้งแต่การเสด็จพระราชด�าเนินไปยังภูมิภาคต่าง ๆ  ทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทุกข์สุขของราษฎร ทรงเรียนรู ้
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านต่าง ๆ  
เพือ่เรยีนรูแ้นวทางการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรทัง้การพัฒนาแหล่งน�า้ การพัฒนาทรัพยากร การพฒันาอาชพี 
และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร 

ทรงตระหนักและให้ความส�าคัญกับความมั่นคงของชาติ ปรากฎชัดในพระราชกรณียกิจที่เสด็จพระราชด�าเนินไปในพื้นที่
สชีมพ ูซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามอันตรายสงู โดยเสดจ็พระราชด�าเนนิไปอย่างไม่ย่อท้อเพือ่ส�ารวจพ้ืนที ่รบัฟังสภาพปัญหาของ
พื้นที่เพื่อวางแผนและพระราชทานให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ปรากฎชัดจากการเสด็จ
พระราชด�าเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ทุรกันดารภาคกลาง พื้นที่ชายแดนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริต่าง ๆ  ซ่ึงกระจายอยูท่ัว่ประเทศ

เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ทั่วถิ่นทุรกันดารทั้งแผ่นดิน

พระเมตตากว้างใหญ่ไพศาล
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พระวิสัยทัศน์การพัฒนาแบบองค์รวมและรอบคอบ

ในการทรงงาน ทรงใช้ข้อมลูเป็นพืน้ฐานในการวางแผนพฒันาเพือ่ช่วยเหลอืราษฎร ทัง้ด้านการพฒันาแหล่งน�า้ การพฒันาดนิ 
การพฒันาป่าไม้ การพฒันาอาชพี เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื อาท ิ โครงการพฒันาหนองอึง่อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรสภาพพืน้ทีบ่รเิวณหนองอึง่ด้วยพระองค์เอง และพระราชทานพระราชด�ารเิก่ียวกับ 
การปรับปรุงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎร โดยให้ปรับปรุงขุดลอกหนองอึ่ง เพื่อให้เป็นแหล่งน�้าส�าหรับท�าการเกษตรและ 
แหล่งเพาะพันธุ์ปลา ให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และสภาพดินโดยรอบหนองอึ่ง ปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้เพื่อป้องกันการ
ชะล้างหน้าดิน พร้อมกับให้ฟื ้นฟูสภาพป่าโดยรวม เพื่อให้คนกับป่าอยู ่อย่างเกื้อกูลกัน (พระราชด�าริเม่ือวันท่ี 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ณ หนองอึ่ง บ้านท่าเยี่ยม ต�าบลค้อเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร)

เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ทรงได้พระราชทานความช่วยเหลือ ได้แก่ การพระราชทานความช่วยเหลือ 
ด้านแหล่งน�้าเพื่อให้เกษตรกรและราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิ พื้นที่ภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศติดทะเล 
เป็นเขตพื้นที่ชายแดน ราษฎรอยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ ประสบความยากล�าบากในการประกอบอาชีพ และการเดินทาง
ขนส่ง มีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น ในการเสด็จพระราชด�าเนินแต่ละครั้งจะมีราษฎรมาเฝ้าฯ รับเสด็จ และขอพระราชทาน
ความช่วยเหลอืด้านต่าง ๆ  ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงเล็งเหน็ความส�าคญัท่ีจ�าเป็นต้องขจัดหรือบรรเทาความเดอืดร้อน 
ให้ราษฎรโดยเรว็ ทรงเหน็ชอบให้ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องพจิารณาให้ความช่วยเหลอื และทรงรบัโครงการพฒันาด้านต่าง ๆ  
ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ณ บ้านผไทรวมพล อ�าเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พระราชทานพระราชด�าริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน 
ทั้งด้านแหล่งน�้า ด้านการเกษตร ด้านอาชีพ ในพื้นที่หมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนาชายแดน ๔ หมู่บ้าน คือ บ้านศรีทายาท 
บ้านราษฎร์รักแดน บ้านแท่นทัพไทย และบ้านผไทรวมพล (พระราชด�าริเมือ่วนัที ่๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ณ บ้านผไทรวมพล 
หมู ่๑๐ ต�าบลหนองแวง อ�าเภอละหานทราย จังหวดับุรรีมัย์)

นอกจากนี้ ทรงเล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาส 
ได้พระราชทานพระราชด�ารใิห้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องร่วมกนัพจิารณาพฒันาแหล่งน�า้ทีม่สีภาพตืน้เขนิให้สามารถกักเก็บน�า้
ไว้ใช้ส�าหรับท�าการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมทั้งพิจารณาช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ 
(พระราชด�าริเมือ่วนัที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ณ บ้านรุง่อรณุและบ้านกระหวนั ต�าบลโนนส�าราญ อ�าเภอกนัทรลักษ์ จังหวดั
ศรีสะเกษ) เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านรุ ่งอรุณและบ้านกระหวันอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บ้านกระหวัน 
ต�าบลโนนส�าราญ อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีการพัฒนาขุดลอกแหล่งน�้า ควบคู่กับการฝึกอบรมการเลี้ยง 
สัตว์ปีก ท�าให้ราษฎรในอ�าเภอกันทรลักษ์ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ราษฎรที่อยู่ห่างไกลสามารถประกอบอาชีพ เป็นการ
เพิ่มรายได้ และเพิ่มปริมาณผลผลิตอาหารโปรตีนภายในชุมชนให้มากขึ้น และโรงเรียนบ้านท่าสว่าง โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ 
และบ้านท่าสว่างสาขากระหวัน ต�าบลโนนส�าราญ ได้รับการส่งเสริมการท�าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นการลดปัญหา
ภาวะการณ์ขาดสารอาหารของนักเรียน ตลอดจนช่วยให้นักเรียนมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์เหมาะสมกับช่วงอาย ุ
และมีสุขภาพแข็งแรง 
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พระราชหฤทัยที่ทรงงานด้วยหัวใจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสียสละพระวรกายเสด็จพระราชด�าเนินไปในพื้นที่ท่ัวทุกภูมิภาคด้วยพระองค์เอง 
เพ่ือเยีย่มราษฎรและส�ารวจสภาพท้องถิน่ทรุกนัดาร ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ทีจ่ะวางแผนการพฒันาพืน้ที ่เพือ่บรรเทา
ความเดือดร้อนของราษฎร ดังเช่น เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ จ�านวน ๑,๓๕๐ ไร่ 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับพระราชทานพระราชด�าริให้พิจารณาก�าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ทรงตั้งพระราชหฤทัยสืบสานพระราชกรณียกิจ โดยเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการ
จ�านวน ๕ โครงการ ไว้เป็น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นครั้งแรก ดังนี้ 

 โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา ต�าบลทับช้าง อ�าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

 โครงการก่อสร้างแก้มลงิห้วยใหญ่ ก่อสร้างสถานีสบูน�า้ด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยแหน ขดุสระเกบ็น�า้ หมู่ที ่๔ และขดุลอกคลอง 
หมู่ที่ ๑๔ ต�าบลห้วยใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าห้วยต้นยางพร้อมระบบส่งน�้า ต�าบลเจริญเมือง อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยเฮี้ย ต�าบลศรีถ้อย อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 โครงการปรบัปรงุคลองผนัน�า้ร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขยุพร้อมระบบส่งน�า้ ต�าบลบ้านปิน อ�าเภอดอกค�าใต้ 
จังหวัดพะเยา

ทรงตระหนักและทรงห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนท่ีเกิดจาก 
ภยัธรรมชาต ิเช่น ภัยแล้ง การเกดิพาย ุน�า้ท่วม เป็นต้น  ดงัเช่น เมือ่วนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส�านักงาน กปร. รีบด�าเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน�า้ห้วยทรายขมิ้น ที่ประสบอุทกภัย 
ช�ารุดเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา ให้ใช้การได้โดยเร็ว และเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
รับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าห้วยทรายขมิ้นไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ พร้อมมีพระราชกระแสสรุป
ความว่า  “ ถือว่าเป็นความเร่งด่วนอย่างส�าคัญ
 น่าจะตรวจระบบ อ่าง, เขื่อน ฯลฯ ในพื้นที่นี้ต่อไป”
(หนงัสอืกองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ ที ่พว ๐๐๐๕.๑/๓๐๕๙ ลงวนัท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐)
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ทรงงานเพื่อชาติและประชาชน 

“...เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” เป้าหมายที่ทรงคุณค่ายิ่ง ประชาชนชาวไทยล้วนส�านึกใน 
พระมหากรุณาธคิณุอย่างหาท่ีสดุมิได้ ท่ีได้พระราชทานพระราชด�ารกิารพัฒนาด้านต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้การพฒันาแหล่งน�า้ 
เพ่ือการเกษตรและอปุโภคบรโิภค การพฒันาดนิเพือ่การเพาะปลกู การพฒันาอาชพีเพือ่สร้างรายได้ การปรบัปรงุพืน้ท่ีดนิ 
พื้นที่สาธารณประโยชน์ การพัฒนาปรับปรุงดินและพื้นที่แห้งแล้ง การปลูกป่า รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม 
ทั้งนี้ การทรงงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานก่อให้เกิดผลส�าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่กระจายอยู่ 
ในทุกภูมิภาค แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ถึงความต้ังพระราชหฤทัยมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดคุณค่างานตาม 
แนวพระราชด�าร ิซึง่เป็นแบบอย่างของแนวทางการแก้ปัญหาทีจ่ะน�าประเทศไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื เพือ่น�าพาราษฎร 
ไปสู่ความอยู่ดีมีสุข ความก้าวหน้า และเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน�้านฤบดินทรจินดา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หรือเข่ือนห้วยโสมง ซ่ึงเป็นอ่างเก็บน�้าที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชด�าริให้พัฒนาต้นน�า้ล�าธารปราจีนบุรี โดยพิจารณาสร้างเขื่อน
เก็บกักน�้า ๓ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนห้วยพระปรง เขื่อนห้วยยาง และเขื่อนห้วยโสมง เพ่ือจัดหาน�้าให้ราษฎรใช้ท�าการ 
เพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน�้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคตลอดปี และอ่างเก็บน�้านฤบดินทรจินดา เป็นชื่อ
พระราชทานที่มีความหมายว่า อ่างเก็บน�้าที่สร้างขึ้นตามพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 



ภาคเหนือ

แมฮองสอนแมฮองสอน

เชียงใหมเชียงใหม

เชียงรายเชียงราย

พะเยาพะเยา

นานนาน

แพรแพร

ลำปางลำปาง

ลำพูนลำพูน

อุตรดิตถอุตรดิตถ

ตากตาก

สุโขทัยสุโขทัย

พิษณุโลกพิษณุโลก

เพชรบูรณเพชรบูรณ
พิจิตรพิจิตร

กำแพงเพชรกำแพงเพชร

นครสวรรคนครสวรรค

อุทัยธานีอุทัยธานี



โครงการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ราษฎร 

บ้านห้วยแม่แรม

ต�าบลเตาปูน อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่
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ให้ด�าเนินการช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยแม่แรมให้มี 
ความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเฉพาะการคมนาคมเพ่ือติดต่อ 
กบัภายนอกและหมู่บ้านใกล้เคยีง 

การด�าเนินงาน

พัฒนาความเป็นอยู ่ของราษฎรให้ดีขึ้นในด้านเส้นทาง
คมนาคม โดยกองทัพภาคที่ ๓ ได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณจากส�านักงาน กปร. ในปี ๒๕๒๘ ในการ 
ด�าเนินกจิกรรม ประกอบด้วย  

•  สร้างทางเร่งด่วนลงลกูรงัอัดบดแน่นจากบ้านห้วยแม่แรม 
หมูท่ี ่๒ ต�าบลเตาปนู อ�าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ไปบรรจบ
เส้นทางสายบ้านห้วยโรงนอก-บ้านบ่อหอย ทีบ้่านน�า้พสุงู 
อ�าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และตัดแยกเข้าบ้าน 
ครกหนานทา อ�าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ รวมระยะทาง 
๑๒  กิโลเมตร  

ประโยชน์ที่ได้รับ

ช่วยให้ราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยแม่แรมมีเส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวก สามารถใช้สัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ  ได้อย่าง
ปลอดภัย

ด�าเนินการช่วยเหลือ

พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น 

โดยเฉพาะการคมนาคม 

เพื่อติดต่อกับภายนอก

และหมู่บ้านใกล้เคียง

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๘ 



โครงการเกษตรวิชญา

(พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ)

ต�าบลโป่งแยง อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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• ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�าการส�ารวจ และวางแผน 
การใช้ทีด่นิ รวมท้ังการพฒันาแหล่งน�า้เพือ่ให้ได้แนวทาง
หรือวิธีการท่ีเหมาะสมต่อการเกษตร ส่วนจะพัฒนา
อย่างไร หรือปลูกพืชชนิดใด ควรพิจารณาหลังจาก 
ได้ข้อมลูดงักล่าวแล้ว 

• เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ได้พระราชทานที่ดิน 
ส่วนพระองค์จ�านวน ๑,๓๕๐ ไร่ ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมกบัพระราชทานพระราชด�ารใิห้พจิารณา
ก�าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการอนุรักษ์
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔   

พระราชทานชื่อโครงการ “เกษตรวิชญา”
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การด�าเนินงาน

ปัจจุบันด�าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
การเกษตรที่มีเหมาะกับสภาพภูมิสังคม ในรูปแบบคลินิก
เกษตร มกีารก�าหนดแผนผังการใช้ท่ีดนิพระราชทานจ�านวน 
๑,๓๕๐ ไร่ ออกเป็น ๕ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ : พื้นที่ทรงงาน มีเนื้อที่ ๓๒ ไร่ หรือร้อยละ 
๒.๓๗ ของพื้นที่ทั้งหมดอยู่บริเวณส่วนล่าง ด้านตะวันออก
ของพ้ืนทีโ่ครงการ สภาพพ้ืนทีอ่ยูบ่นเนนิสงู ซึง่เป็นบรเิวณ
ที่มองเห็นสภาพภูมิประเทศโดยรอบของพื้นที่โครงการ 
ได้ชัดเจน

ส่วนท่ี ๒ : พืน้ทีส่่วนราชการ มเีนือ้ที ่๑๓๘ ไร่ หรอืร้อยละ 
๑๐.๒๒ ของพืน้ทีโ่ครงการ ตัง้อยูส่่วนเหนอืด้านตะวนัออก
ของพื้นที่  สภาพพื้นที่ เป ็นพื้นที่ลาดลูกคลื่นลอนชัน  
ความลาดชันร้อยละ ๘-๓๐ ดินส่วนใหญ่เป็นดินลึก  
ความอุดมสมบูรณ์ต�่า มีการใช้ที่ดินด้านการเกษตร และ
บางส่วนเป็นพื้นที่รกร้าง

ส่วนท่ี ๓ : พื้นที่พัฒนาการเกษตร มีเนื้อที่ ๑๓๙ ไร่  
หรือร้อยละ ๑๐.๓๐ ของพ้ืนท่ีโครงการอยู่ทางส่วนเหนือ
ด้านตะวันตกของพื้นที่ สภาพพื้นที่ลาดชันเล็กน้อยถึง 
ปานกลาง ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินลึก การระบายน�า้ดี 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต�่า พื้นที่ติดกับหมู่บ้านกองแหะ 
มกีารจดัท�าระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ ฟ้ืนฟปูรบัปรุงบ�ารุงดิน 
พฒันาแหล่งน�า้ ส่งเสรมิอาชพีพฒันาการผลติทีพ่ึง่ตนเองได้ 
วางผงัแบ่งแปลงจดัสรรทีท่�ากนิให้กบัเกษตรกรแล้ว จ�านวน 
๖๐ ราย รายละ ๑ ไร่ รวม ๖๐ ไร่

ส่วนที่ ๔ : พ้ืนที่เขตวนเกษตร/ธนาคารอาหารชุมชน  
มีเนื้อที่ ๑๒๓ ไร่ หรือร้อยละ ๙.๑๑ ของพื้นที่ สภาพพื้นที่
เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา ดินเป็นดินลึกความอุดม
สมบูรณ์ต�่า สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบันมีไม้ใหญ่อยู่บ้าง  
ควรสงวนไว้ห้ามบกุรุกท�าลาย พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าเสือ่มโทรม 
ควรให้มีการพัฒนาฟื้นฟูเป็นแหล่งอาหารชุมชน

ส่วนที่ ๕ : พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ ๙๑๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๖๘ ของพื้นที่โครงการ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ 
ที่ไม่ผลัดใบประเภทป่าดิบเขา เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร 
จ�าเป็นต้องมีการอนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่ป่าตามธรรมชาต ิ
เพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ยั่งยืนตลอดไป ส่วนบริเวณ
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีการปลูกป่าทดแทน

โครงการเกษตรวิชญา ได้ท�าหน้าที่เป็นศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนฝึกอบรมและพัฒนาการเกษตร
ทีเ่หมาะสม ผนืป่าได้รบัการฟ้ืนฟ ูควบคูก่บัการพฒันาอาชีพ 
ของราษฎรในพ้ืนที ่ มกีารจัดหลักสูตรอบรมอย่างต่อเนือ่ง 
จากเดิมทีร่าษฎรในพ้ืนทีม่กีารท�าไร่เล่ือนลอยกป็รบัเปลีย่น
มาปลูกพืชตามหลัก “ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง”  
โดยมกีารส่งเสริมการปลูกกาแฟ มกีารเพาะช�ากล้าไม้โตเร็ว 
จ�านวน ๕๐,๐๐๐ กล้า เพื่อแจกจ่ายให้ราษฎรน�าไปปลูก
ขยายผลใช้ประโยชน์ในชมุชนและครัวเรือน ปลกูไม้ใช้สอย 
ไม้โตเร็ว พืชเมืองหนาว จ�านวน ๑๒๐ ไร่ เพื่อให้ราษฎร 
มีพื้นที่ป่าไว้ใช้ประโยชน์ เป็นถ่านฟืนหุงต้มอาหาร และ 
ด�าเนนิกจิกรรมส่งเสรมิราษฎรผลติและใช้เชือ้เพลงิชวีมวล 
อีกทั้งจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตและใช้เช้ือเพลิง 
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มีการวางผังแปลงพื้นที่ท�ากินในพื้นที่ ๖๐ ไร่
 (พื้นที่พัฒนาการเกษตร)

มีการจัดท�าระบบการอนุรักษ์ดินและน�้า 
ปลูกหญ้าแฝกตามแนวถนนและพื้นที่ส่วนราชการ

อย่างมีประสิทธิภาพ” แก่ราษฎร มีการอบรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีง การท�าปุย๋หมกัจากสาร พด. มกีารส่งเสริมการสร้าง
ฝายชะลอน�้าเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่ากว่า ๑๐๑ ฝาย  
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้เข้าร่วมด�าเนินงานเชิงบูรณาการ
เพื่อก�าหนดขอบเขตพื้นท่ีและวางแผนการใช้ที่ดินให้
สอดคล้องกับศกัยภาพของทีด่นิทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่
ในปัจจบุนั และเหมาะสมกบัเศรษฐกจิและสงัคมของท้องถิน่ 
ประกอบด้วยแผนการด�าเนินงาน ๓ แผนงานหลักคือ

๑. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. แผนงานพัฒนาแหล่งน�้า

๓. แผนงานพฒันาพืน้ทีแ่ละถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ท�าให้ราษฎรเลิกท�าไร่เลื่อนลอยและได้เรียนรู้การผลิต 
เชื้อเพลิงจากวัสดุชีวมวลมาใช้สอยในชีวิตประจ�าวันและ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่น ท�าให้
ปริมาณการใช้ไม้ฟืนจากป่าธรรมชาติลดลง ราษฎรเกิด
ความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และเรียนรู้การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการด�าเนินกิจกรรม
พัฒนาด้านต่าง ๆ  อาทิ ตัดแนวถนนลูกรัง แผนงานพัฒนาแหล่งน�า้



โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยมะแกง

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลป่าแดด อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
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พระราชด�าริ

ให้กรมชลประทานด�าเนนิการพจิารณาก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้
ห้วยมะแกง (ห้วยแม่ขามแกง) ต�าบลป่าแดด อ�าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน�้า 

วันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๕      

บริเวณพื้นที่กักเก็บน�้า
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การด�าเนินงาน

ได้มีการศึกษาความเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรด�าเนินการ 
โดยเริม่ด�าเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยมะแกง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในปี ๒๕๔๗ และด�าเนินการ
แล้วเสร็จปี ๒๕๔๙ ประกอบด้วย ก่อสร้างอาคารหัวงาน 
ขนาดสันท�านบดิน สูง ๒๑ เมตร ยาว ๒๐๖ เมตร กว้าง  
๘ เมตร ขนาดความจุ ๒,๑๔๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

โครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยมะแกงอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ  
สามารถเป็นแหล่งน�้าต้นทุนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต�าบล
ป่าแดด จ�านวน ๔ หมู่บ้าน ๘๐๕ ครัวเรือน ใช้ในการ 
อุปโภคบริโภค และท�าการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดปี 
โดยในช่วงฤดูฝนมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ 
และในช่วงฤดูแล้งประมาณ ๕๐๐ ไร่ ช่วยเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรให้แก่ราษฎร น�าไปสู่การมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ทั้งน้ี กรมชลประทานได้ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของราษฎรในพืน้ทีด้่วยการจดัต้ังกลุม่ผูใ้ช้น�า้ เพ่ือให้เข้ามา
ด�าเนินการบริหารจัดการน�้า ตลอดจนดูแลบ�ารุงรักษา 
แหล่งน�้าให้เกิดการใช้ประโยชน์แก่พ้ืนที่อย่างสูงสุด และ
เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สภาพล�าน�้าเดิมของอ่างเก็บน�้าห้วยมะแกง

กลุ่มผู้ใช้น�้าอ่างเก็บน�้าห้วยมะแกง



สามารถเป็นแหล่งน�้าต้นทุนให้แก่ราษฎร 

เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และท�าการเกษตรได้อย่างเพยีงพอตลอดปี 

ซึง่ช่วยเพิม่ผลผลติทางการเกษตรให้แก่ราษฎร และน�าไปสู่การมีรายได้เพิ่มขึ้น



โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยแม่อมลอง

ต�าบลบ่อสลี อ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

สร้างแหล่งน�้าให้แก่ราษฎร เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน�า้

เพ่ือการอปุโภคบริโภคและท�าการเกษตร สามารถช่วยเหลอืพืน้ท่ีเกษตรกรรมในฤดูแล้ง 

ส่งผลให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
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พระราชด�าริ

ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน�้าช่วยเหลือราษฎรบ้านบ่อสลี 
ตามทีน่ายฐาปกรณ์ ป่ินญาติ ผูใ้หญ่บ้านบ่อสล ีได้กราบบงัคม 
ทลูขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ห้วยแม่อมลอง

การด�าเนินงาน

สร้างแหล่งน�า้ให้แก่ราษฎรในพืน้ทีต่�าบลบ่อสล ีเพือ่บรรเทา
ปัญหาขาดแคลนน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และท�าการ
เกษตร โดยก่อสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดความจุ ๕๒๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร โดยมีขนาดท�านบดินกว้าง ๘ เมตร  

ยาว ๘๘.๒๕ เมตร สูง ๒๖ เมตร และอาคารประกอบ  
พร้อมด้วยทางระบายน�า้ล้น (Spillway) ท�าหน้าท่ีเก็บกักน�า้
บริเวณตอนบนของล�าห้วยแม่อมลองและยกระดับน�้า 
เข้าสู ่ระบบส่งน�้าของฝายอมลองที่อยู ่บริเวณตอนล่าง 
เป็นคลองดาดคอนกรีต ความยาว ๓ กิโลเมตร 

ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมในฤดูแล้งให้แก่พื้นที่
บ้านบ่อสลแีละหมูบ้่านใกล้เคยีงได้จ�านวน ๑,๓๐๐  ไร่  และ
ด้านการอปุโภคบรโิภคได้  ๕๙๔  ครวัเรอืน ส่งผลให้ราษฎร
สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้มีประสิทธิภาพ 
ดียิ่งขึ้น

วันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๕        



โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าห้วยสะแพดตอนบน

ต�าบลแม่สอย อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
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พระราชด�าริ

สระ เ ก็บน�้ า บ ้ านห ้ ว ยสะแพด  กรมชลประทาน 
ได้ก่อสร้างไว้เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๔๔ ขนาดความจุ  
๑๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ระดับน�้าในสระเก็บน�้า 
อยู่ต�่ากว่าพื้นท่ีการเกษตร จ�าเป็นต้องใช้วิธีสูบน�้าขึ้นมาใช้ 
ซึ่งราษฎรได้ใช้เครื่องสูบน�้าที่ใช้น�้ามันเชื้อเพลิง ท�าให ้
มีค่าใช้จ่ายสูง และได้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล 
แม่สอย กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ 
 โดยขอให้ท�าการขยายไฟฟ้าแรงดนัต�า่ให้ถึงบริเวณดงักล่าว 
เพ่ือเปลี่ยนมาใช้เครื่องสูบน�้าด้วยไฟฟ้าแทนการใช้น�้ามัน
เชือ้เพลงิ ในการนีไ้ด้พระราชทานพระราชด�าริสรปุความว่า 
“ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาช่วยเหลือราษฎร
ดังกล่าวต่อไป” 

การด�าเนินงาน

จากการพิจารณาสภาพภูมิประเทศบริเวณอ่างเก็บน�้าแล้ว 
พบว่า ไม่มีความเหมาะสมที่จะด�าเนินการขุดลอกขยาย 
ด้านเหนอือ่างเกบ็น�า้ เพราะจะส่งผลกระทบกบัตวัท�านบดิน
และป่าไม้บริเวณข้างเคียง จึงด�าเนินการปรับปรุงอาคาร
ระบายน�้าล้น (Spillway) โดยเสริมระดับสันอาคารระบาย
น�้าล ้นจากระดับเดิม ๑ เมตร และเสริมระดับสัน 
ท�านบดินให้สามารถรองรับปริมาณน�้านองสูงสุดได้อย่าง
ปลอดภยั โดยพจิารณาก่อสร้างก�าแพงคอนกรตีบนท�านบดนิ
ด้านเหนือน�้า ระดับสูงจากเดิมประมาณ ๑.๑๐ เมตร  
ยาว ๑๗๘ เมตร

วันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖
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ประโยชน์ที่ได้รับ

อ่างเกบ็น�า้ห้วยสะแพดตอนบนกกัเกบ็น�า้ได้มปีระสิทธภิาพ
มากขึน้ จากเดิม ๓๒๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร เป็น ๓๖๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ราษฎรบ้านห้วยสะแพดจ�านวน  
๙๘ ครัวเรือน ประชากรจ�านวน ๕๐๕ คน มีน�า้ใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค และท�าการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดปี

เสริมท�านบดินด้านเหนือน�้าขึ้นประมาณ ๑ เมตร
ให้สามารถรองรับปริมาณน�้าที่เพิ่มขึ้นอย่างปลอดภัย  

ผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์
จากแหล่งน�้าส่วนมากคือล�าไย

ยกระดับสันอาคารระบายน�้าล้น (Spillway)
ขึ้นจากเดิมประมาณ ๑ เมตร



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

125

อ่างเก็บน�้าห้วยสะแพดตอนบน

ปรับปรุงอ่างเก็บน�้าให้มีศักยภาพในการเก็บกักน�้าได้ปริมาณมากขึ้น  

สามารถน�ามาบริหารจัดการให้แก่ราษฎรใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค  

และท�าการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดปี



โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าห้วยม่วงตอนบน

ต�าบลแม่สอย อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
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พระราชด�าริ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านห้วยม่วงฝั ่งซ้าย 
กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานความช่วยเหลือ 
ให้ท�าการขุดลอกอ่างเก็บน�้าห้วยม่วงตอนบน เพื่อเพิ่ม 
ความจุของอ่างเก็บน�้าฯ ในการเก็บกักน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
และขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร ในการนีไ้ด้พระราชทาน
พระราชด�าริสรุปความว่า “ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด�าเนินการขุดลอกอ่างเก็บน�า้ต่อไป” 

ปรับปรุงอ่างเก็บน�้าให้มีศักยภาพในการเก็บกักน�้าได้ปริมาณมากขึ้น 

สามารถน�ามาบริหารจัดการให้แก่ราษฎรได้อย่างเพียงพอตลอดปี

วันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖          
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ยกระดับสันอาคารระบายน�า้ล้น (Spillway)
ขึ้นจากเดิมประมาณ ๑ เมตร

หลังเสริมระดับสันท�านบดินด้านเหนือน�้า
เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ ๑.๑๐ เมตรอ่างเก็บน�้าห้วยม่วงตอนบน

พื้นที่รับประโยชน์ ซึ่งส่วนมากจะเป็นสวนล�าไย



การด�าเนินงาน

ปรับปรุงอ่างเก็บน�า้ห้วยม่วงตอนบน ให้มีศักยภาพในการ 
เก็บกักน�้าได้ปริมาณมากขึ้น สามารถน�ามาบริหารจัดการ
ให้แก่ราษฎรใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และท�าการเกษตร
ได้อย่างเพียงพอตลอดปี ซึ่งได้ท�าการศึกษาและพิจารณา
เพิม่ความจุของอ่างเกบ็น�า้ โดยยกระดบัสนัอาคารระบายน�า้ล้น 
(Spillway) ขึ้นจากเดิมประมาณ ๑ เมตร พร้อมทั้งเสริม
ระดับสันท�านบดินให้สามารถรองรับปริมาณน�้านองสูงสุด
ได ้อย ่ างปลอดภัย โดยก ่อสร ้ างก� าแพงคอนกรีต 
บนท�านบดินด้านเหนือน�้าระดับสูงจากเดิมประมาณ 
๑.๑๐ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

อ่างเกบ็น�า้ห้วยม่วงตอนบนมปีรมิาณความจเุพิม่ข้ึนจากเดมิ 
๑๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๑๙๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
ช่วยให้ราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ๑,๒๗๐ ไร่ 
จ�านวน ๑๖๓ ครัวเรือน ประชากรจ�านวน ๖๖๐ คน 
มีแหล่งน�้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และท�าการเกษตร 
ได้อย่างเพียงพอตลอดปี



โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ ่

ก่อสร้างสถานีสูบน�า้ด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยแหน 

ขุดสระเก็บน�้า หมู่ที่ ๔ และขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๔ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

ต�าบลห้วยใหญ่ อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

จัดท�าแก้มลิงเพื่อเก็บกักน�้าไว้ส�าหรับ 

บริหารจัดการผ่านระบบสถานีสูบน�า้ด้วยไฟฟ้า

เพื่อให้ราษฎรมีน�้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และท�าการเกษตร



พระราชด�าริ

ทรงรับโครงการกอ่สร า้งแกม้ลิงห ว้ยใหญ่ การกอ่สร า้ง 
สถานสีบูน�า้ด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยแหน ขดุสระเกบ็น�า้ หมูท่ี ่๔ 
และขดุลอกคลอง หมูท่ี ่๑๔ ไว้เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าร ิเพือ่ให้ความช่วยเหลอืแก่ราษฎรในหมูท่ี ่๔, ๗, ๘ 

วันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐            

และ ๑๐ ต�าบลห้วยใหญ่ และหมู่ ๑๔ ต�าบลบ้านโคก 
ซ่ึงประสบปัญหาขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคและ
ท�าการเกษตรในฤดูแล้ง
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แก้มลิงห้วยใหญ่มีขนาดความจุ ๓๗๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

การด�าเนินงาน

จัดท�าแก้มลิงเพื่อเก็บกักน�้าไว ้ส�าหรับบริหารจัดการ 
ผ่านระบบสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า เพื่อให้ราษฎรมีน�้าใช้ 
เพื่อการอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร ปี ๒๕๖๐ 
กรมชลประทานด�าเนนิก่อสร้างแก้มลงิห้วยใหญ่และสถานี
สูบน�้าด้วยไฟฟ้า ประกอบด้วย ปรับปรุงบ่อยืมดินบริเวณ
ฝ่ังขวาของอ่างฯ ห้วยใหญ่ให้เป็นสระเกบ็น�า้ พืน้ทีป่ระมาณ 
๕๐ ไร่ ความจุประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่
รับประโยชน์ ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่  ขุดสระเก็บน�า้หมู่ที่ ๔ 
ต�าบลบ้านโคก ด�าเนนิการโดยการขดุสระเกบ็น�า้ขนาดกว้าง 

๖๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ความลึกเฉล่ีย ๒.๕๐ เมตร 
ความจุ ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  ขุดลอกคลองหมู่ที่ ๑๔ 
ต�าบลบ้านโคก ด�าเนินการขุดลอกคลอง ขนาดก้นคลอง
กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย  
๑.๕๐ เมตร และก ่อสร ้างสถานีสูบน�้าด ้วยไฟฟ้า 
บ้านห้วยแหนพร้อมระบบส่งน�้า ความยาว ๔ กิโลเมตร  
โดยใช้น�้าต้นทุนจากแก้มลิงห้วยใหญ่
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สามารถสนับสนุนน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และท�าการ
เกษตรของราษฎร หมู่ท่ี ๗ บ้านห้วยแหน และหมู่บ้าน 
ใกล้เคียง ต�าบลห้วยใหญ่ อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้มีน�้าใช้ตลอดทั้งปี โดยส่งน�้าสนับสนุนพื้นที่
การเกษตร จ�านวน ๒,๐๐๐ ไร่ ในฤดูฝน และ ๔๐๐ ไร่  
ในฤดูแล้ง ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน�้าหลาก 
ให้กับราษฎรในพ้ืนที่ ลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยแหน

งานขุดลอกบริเวณหมู่ที่ ๑๔ พื้นที่รับประโยชน์จ�านวน ๕๐๐ ไร่



ภาคกลาง

กาญจนบุรีกาญจนบุรี

จันทบุรีจันทบุรี

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา

ชลบุรีชลบุรี

ชัยนาทชัยนาท

ตราดตราด

นครนายกนครนายก

ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ

ปราจีนบุรีปราจีนบุรี

เพชรบุรีเพชรบุรี

ราชบุรีราชบุรี

ระยองระยอง

ลพบุรีลพบุรี

สระบุรีสระบุรี

สระแกวสระแกว

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี

กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

นนทบุรีนนทบุรี

ปทุมธานีปทุมธานี

นครปฐมนครปฐม

สมุทรปราการสมุทรปราการ
สมุทรสาครสมุทรสาคร

สมุทรสงครามสมุทรสงคราม

พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา

อางทองอางทอง

สิงหบุรีสิงหบุรี



โครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่ต�าบลยางหัก อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
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ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้าง 
แหล่งน�้าช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค
ตามที่ราษฎรได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน   

ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าจ�านวน ๕ แห่ง 

เพื่อให้มีแหล่งน�า้ต้นทุนส�าหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร

ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

วันที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๔



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

137

๑. อ่างเก็บน�้าบ้านพรุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หมู่ท่ี ๔ ต�าบลยางหัก อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
เป็นเขื่อนดิน หลังคันกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร สูง ๑๕ เมตร พื้นที่รับน�้าฝน ๙ ตารางกิโลเมตร ความจุ ๕๘๕,๒๘๐ 
ลูกบาศก์เมตร 

การด�าเนินงาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน�้าในพื้นที่ต�าบลยางหัก 
อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จ�านวน ๕ แห่ง ดังนี้
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๒. อ่างเก็บน�า้ห้วยพุกรดูอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ หมูท่ี่ ๔ ต�าบลยางหกั อ�าเภอปากท่อ จังหวดัราชบรุ ีเป็นเขือ่นดนิ หลงัคนั
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๖ เมตร สงู  ๑๓ เมตร พืน้ทีรั่บน�า้ฝน ๑๐ ตารางกโิลเมตร ความจุ ๒๗๐,๗๕๐ ลกูบาศก์เมตร
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๓. อ่างเก็บน�า้เขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หมู่ที่ ๓ ต�าบลยางหัก อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นเขือ่นดนิ 
หลงัคนักว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร สงู  ๑๐ เมตร  พื้นที่รับน�า้ฝน ๗ ตารางกิโลเมตร ความจุ ๖๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
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 ๔. อ่างเก็บน�้าบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หมู่ที่ ๕ ต�าบลยางหัก อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ี
เป็นเขือ่นดนิ หลังคนักว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร สงู  ๑๗ เมตร พืน้ทีร่บัน�า้ฝน ๕๖.๙๗ ตารางกโิลเมตร ความจุ ๕๙๘,๒๓๑ 
ลกูบาศก์เมตร
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๕. อ่างเก็บน�้าหินสีตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หมู่ที่ ๔ ต�าบลยางหัก อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร ี
เป็นเขื่อนดิน หลังคันกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร สูง  ๒๑ เมตร พื้นที่รับน�้าฝน ๘.๒๕ ตารางกิโลเมตร 
ความจุ ๑,๐๖๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
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ปัจจุบันอ่างเก็บน�้าท้ัง ๕ แห่ง มีสภาพสมบูรณ์ สามารถช่วยเหลือราษฎรต�าบลยางหักได้อย่างทั่วถึง โดยอ่างเก็บน�้า 
แต่ละแห่งจะมีกลุ่มผู้ใช้น�้าท่ีช่วยกันดูแลรักษาสภาพพื้นที่อ่างเก็บน�้าและระบบส่งน�้าร่วมกับโครงการชลประทานราชบุรี 
และมีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น�้าเพื่อร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการน�้าในช่วงก่อนและหลังฤดูกาลเพาะปลูก หลังจาก
ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าท้ัง ๕ แห่ง แล้วเสร็จ ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและมีแหล่งน�้าต้นทุนส�าหรับอุปโภคบริโภค  
และการเกษตร ครอบคลมุพ้ืนทีก่ว่า ๖,๐๐๐ ไร่ มสีมาชกิกลุม่ผูใ้ช้น�า้เข้าร่วมโครงการกว่า ๗๐๐ ราย ร่วมกนับรหิารจดัการ
และดูแล บ�ารุงรักษาอ่างเก็บน�้าและคลองส่งน�้า ยังผลให้มีน�า้ส�าหรับอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรมตลอดปี 



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุกาฬสินธุ
ขอนแกนขอนแกน

ชัยภูมิชัยภูมิ

นครพนมนครพนม

นครราชสีมานครราชสีมา

บึงกาฬบึงกาฬ

บุรีรัมยบุรีรัมย

มหาสารคามมหาสารคาม

มุกดาหารมุกดาหาร

ยโสธรยโสธรรอยเอ็ดรอยเอ็ด

เลยเลย

ศรีสะเกษศรีสะเกษ

สกลนครสกลนคร

สุรินทรสุรินทร

หนองคายหนองคาย

หนองบัวลำภูหนองบัวลำภู

อำนาจเจริญอำนาจเจริญ

อุดรธานีอุดรธานี

อุบลราชธานีอุบลราชธานี



โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยสมอทบ

ต�าบลดินจี่ อ�าเภอค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
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ให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน�า้เพ่ือใช้ท�าการเกษตร 
ตามท่ีนายบญุศร ีสาระโป ก�านนัต�าบลดินจี ่และผูใ้หญ่บ้าน
ทั้ง ๙ หมู่บ้าน ในเขตต�าบลดินจ่ี อ�าเภอค�าม่วง จังหวัด
กาฬสนิธ์ุ ได้กราบบงัคมทลูฯ ขอพระราชทานพระมหากรณุา

ก่อสร้างอ่างเก็บน�้า ท�าให้ราษฎรมีแหล่งน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค

และท�าการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดปี เป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัย

ในช่วงฤดูน�า้หลาก และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้า เพื่อเป็นอาหารให้ราษฎร 

ได้บริโภคในครัวเรือน และมีรายได้เสริม ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๒                
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การด�าเนินงาน

ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยสมอทบพร้อมอาคารประกอบ 
ขนาดความจ ุ๒ ล้านลกูบาศก์เมตร เพือ่ให้เกดิความเชือ่มโยง
กับโครงการจัดหาแหล่งน�้าช่วยเหลือราษฎรต�าบลดินจี่  
ซึง่ด�าเนนิการในปี ๒๕๔๕ ซึง่ได้ขดุสระเกบ็น�า้ ขนาดความจุ 
๔,๗๖๘ ลูกบาศก์เมตร จ�านวน ๔๕ แห่ง เพื่อรับน�้าจาก 
อ่างเก็บน�า้ห้วยสมอทบ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ท�าให้ราษฎรได้รับประโยชน์โดยตรง ๔ หมู่บ้านในต�าบล 
ดินจ่ี คือ บ้านดินจี่ บ้านโนนหนามแท่ง บ้านสมอทบ  
และบ้านท่านาเลา จ�านวน ๖๒๕ ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 
๓,๑๕๐ คน มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๑,๘๔๐ ไร่ 
ในช่วงฤดูฝน และ ๔๐๐ ไร่ ในช่วงฤดูแล้ง ท�าให้ราษฎร 
มแีหล่งน�า้ส�าหรับอปุโภคบรโิภค และท�าการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอตลอดปี เป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วง 
ฤดูน�้าหลาก และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้า เพื่อเป็น
อาหารให้ราษฎรได้บริโภคในครัวเรือน และมีรายได้เสริม 
ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น



โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน�้าอ่างเก็บน�้าห้วยหินลับ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลหนองแคน อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
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พระราชด�าริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านหนองแคนที่ขาดแคลนน�้าเพื่อท�าการเกษตร และการอุปโภค
บริโภค โดยขอให้พิจารณาขยายพื้นที่การส่งน�้าทางท่อของอ่างเก็บน�้าห้วยหินลับ เพื่อกระจายน�า้ให้ราษฎรบริเวณสองฝั่ง
ล�าห้วยบางทรายในเขตจังหวัดมุกดาหารได้มากขึ้น 

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๒                



ทศมราชา

150

การด�าเนินงาน

ด�าเนินการปรับปรุงท่อส่งน�้าเดิมพร้อมก่อสร้างท่อส่งน�้า
และอาคารประกอบเพิ่มเติมรวม ๓๙ แห่ง โดยราษฎรได้
รวมกลุ่มผู้ใช้น�า้เพื่อจัดการน�้าส�าหรับเตรียมการเพาะปลูก
ในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยก่อสร้างท่อส่งน�้าสายใหญ่ฝั ่งขวา 
ต่อจากของเดิมให้มีความยาวเพิ่มข้ึนอีก ๑.๗๒ กิโลเมตร 
พร้อมท่อซอยความยาวประมาณ ๑ กโิลเมตร และก่อสร้าง
ท่อส่งน�้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายต่อจากของเดิมให้มีความยาว 
เพิ่มขึ้นอีก ๑.๒๔ กิโลเมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

ท�าให้ขยายพ้ืนท่ีการส่งน�้าของอ่างเก็บน�้าห้วยหินลับไปยัง
พื้นที่ เกษตรกรรมจากเดิมที่ส ่งได ้เพียง ๑,๓๐๐ ไร ่
เป็นส่งน�้าได้ ๑,๕๕๐ ไร่ ท�าให้เกษตรกรบ้านหนองแคน 
หมู่ที่ ๒ และบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๑ ต�าบลหนองแคน 
อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จ�านวน ๓๕๓ ครัวเรือน 
๑,๗๐๐ คน สามารถเ พ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น
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ด�าเนินการปรับปรุงท่อส่งน�้าเดิมพร้อมก่อสร้างท่อส่งน�้า

และอาคารประกอบเพิ่มเติม เพื่อกระจายน�้าให้ราษฎรได้มากขึ้น 

สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ และมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น



โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลค้อเหนือ อ�าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
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พระราชด�าริ

• ให้ปรับปรงุขดุลอกหนองอึง่ เพือ่ให้เป็นแหล่งน�า้ส�าหรับ
ท�าการเกษตรและแหล่งเพาะพันธุ์ปลา

• ให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ีและสภาพดินโดยรอบ 
หนองอึ่ง ปลูกหญ้าแฝก และต้นไม ้เพื่อป ้องกัน 
การชะล้างหน้าดิน

• ให้ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรวม เพ่ือให้คนกับป่าอยู่อย่าง
เกื้อกูลกัน

ราษฎรได้รับความรู้เพิ่มเติม และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐาน 

ด้านการประกอบอาชีพ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ไปสู่ประชาชน เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการอนุรักษ์  

และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๓                  
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การด�าเนินงาน

ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า

ด�าเนินการขุดลอกหนองอึ่ง พื้นที่ ๑๕๕ ไร่ ลึก ๒.๕๐ เมตร 
พร้อมท�าคันดินรอบบริเวณหนองอึ่ง กว้าง ๖ เมตร และ
อาคารประกอบ ท�าให้สามารถเก็บกักน�้าได้ประมาณ 
๖๔๐,๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร และปลูกหญ้าแฝกตามแนว 
คันดินเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินโดยรอบ

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้

ด�าเนินการก่อสร้างซุ ้มสื่อความหมายด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ จ�านวน ๑๑ ซุ้ม ในพ้ืนท่ีโครงการห้องเรียน
ธรรมชาตป่ิาชมุชนดงมนั ศกึษาและพฒันาเทคนคิการเพิม่
ปริมาณของเห็ดป่าในป่าชุมชนดงมัน ปลูกไผ่เพื่อเป็น 
แนวกันชนและเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ปลูกไม ้
เสรมิป่าบุง่ป่าทามและจดัหากล้าไม้สนบัสนนุชมุชนเพาะช�า 
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กล้าไม้มีค่า และปรับปรุงระบบนิเวศต้นน�้าพื้นที่ป่าชุมชนดงมัน เพาะกล้าไม้
วงศ์ยาง ปลูกเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา นอกจากน้ี จัดฝึกอบรมและส่งเสริม 
เครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริในพื้นที่โครงการ จ�านวน ๓๐๐ ราย 
จัดท�าข้อตกลงการบริหารจัดการแหล่งน�้าชุมชนหนองอึ่งเพื่อให้เกิด 
ประโยชน์สงูสดุต่อทกุฝ่าย ลดผลกระทบจากการใช้ทรพัยากรเกนิความจ�าเป็น 
จดัท�าแปลงธนาคารอาหารชุมชนและพชืสมนุไพรในด้านเครอืข่ายการอนรัุกษ์ 
ด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริ ในพื้นที่
เป้าหมาย ๑๕ หมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต�าบลค้อเหนือ 
ในการฟื ้นฟูและพัฒนาธนาคารอาหารชุมชนพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 
ตามแนวพระราชด�าริครูป่าไม้ในโรงเรียน ๖ แห่ง และจัดฝึกอบรมส่งเสรมิ 
การพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าร ิจ�านวน ๖๐ คน

การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป่าไม้
ให้แก่คณะศึกษาดูงานและเกษตรกร
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ด้านการพัฒนาอาชีพ

- ด้านการปศุสัตว์ มีการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัย 
การผลิตให้ราษฎร ต�าบลค้อเหนือ ได้แก่ ด้านการเลี้ยง
ไก่ไข่ จ�านวน ๕๔ คน การเลี้ยงสุกรชีวภาพ (หมูหลุม) 
จ�านวน ๓๗ คน และไก่พื้นเมือง จ�านวน ๓๔ คน รวม
ทั้งติดตั้งซองบังคับสัตว์ประจ�าหมู่บ้าน จ�านวน ๔ แห่ง

- ด้านการเกษตร สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และปัจจัย 
การผลติด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๗๐ คน 
และจัดฝึกอบรมด้านการขยายพันธุ์พืชสวน และการ 
เพาะเหด็ให้แก่ราษฎร จ�านวนหลักสูตรละ ๕๐ คน

- ด้านการประมง ผลิตพันธุ์ปลาปล่อยลงในหนองอึ่ง 
เพือ่เพิม่ทรพัยากรด้านการประมง จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว 
ส่งเสริมการเลี้ยงกบในบ่อครัวเรือน จ�านวน ๓๐ คน 
ส่งเสรมิการเลีย้งปลาตะเพยีนในบ่อดนิ จ�านวน ๑๐ คน 
และผลิตพันธุ์กบ ปลาดุกอุยลูกผสม และปลาตะเพียน
สนับสนุนให้ราษฎร รวมจ�านวน ๖๑,๕๐๐ ตัว

- ด้านพัฒนาที่ดิน มีการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักสูตร
พระราชทาน จ�านวน ๑๐๐ ตัน ส่งเสริมการท�าและใช้ 
น�้าหมักชีวภาพ จ�านวน ๑๐๐ ชุด และสนับสนุน
โดโลไมท์ให้ราษฎรใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด  
จ�านวน ๕๐ ตนั

- ด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
ในการดูแลแปลงปลูกหม่อนให้กับสมาชิกโครงการ 
ศิลปาชีพ พร้อมทัง้จดัโครงการศกึษาดงูานทีศ่นูย์เรยีนรู้

เฮอืนผ้าไหมทอมอื บ้านโคกจาน ต�าบลโคกจาน อ�าเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

- ด้านการศึกษาเรียนรู ้ด้านอาชีพ ด�าเนินการจัดตั้ง 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน จ�านวน  
๑ แห่ง และจัดท�าโครงการศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง
ชุมชนในโรงเรียน จ�านวน ๖ แห่ง โดยจะจัดฝึกอบรม 
ยุวเกษตรกร จ�านวน ๑๐๐ คน พร้อมสนับสนุน 
วัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรให้แก่
โรงเรียน

- ด้านการส่งเสรมิสหกรณ์และการรวมกลุม่ของเกษตรกร 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาและยกระดับก�าลัง 
การผลิตการแปรรูปอาหารจากป่าชุมชน ในชื่อสินค้า 
“วนาทิพย์” ให้แก่กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริม 
ในด้านมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารแปรรูป 
และพัฒนาระบบการจัดการระบบสหกรณ์
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ประโยชน์ที่ได้รับ

ราษฎรต�าบลค้อเหนือได้รับความรู ้เพิ่มเติมในด้านการ
ประกอบอาชีพ โดยได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต
พืน้ฐาน พืน้ทีป่่าชมุชนดงมัน พืน้ที ่๓,๐๐๖ ไร่ และหนองอึง่ 
สาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรด้านอาหาร 
ที่ส�าคัญของราษฎรต�าบลค้อเหนือ อีกท้ังได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่องและมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู ้ห้องเรียนธรรมชาติจะช่วย 

เสริมประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนทีโ่ครงการไปสูป่ระชาชน
ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้บริการศึกษาดูงาน 
และฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน



โครงการพัฒนาพื้นที่กิ่งอ�าเภอศิลาลาด 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลหนองบัวดง อ�าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
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พระราชด�าริ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาขุดลอกหนองเม็ก
และหนองบัวดง เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งน�้าในการ
อุปโภคบริโภค ปลูกพืชผักสวนครัว และการเลี้ยงปลา 
ได้ตลอดปี 

การด�าเนินงาน

ปรับปรุงหนองเม็ก เน้ือท่ี ๓๔-๓-๕๙ ไร่ โดยการขุดลอก
และเสริมคันคูพร้อมปรับเกลี่ยและบดอัดแน่นวางท่อ 
ระบายน�า้เข้า-ออก ปรบัปรุงหนองบัวดง เน้ือท่ี ๑๙๘-๑- ๒๖ ไร่ 
โดยการขุ ดลอกบางส ่ วนลึ ก เฉลี่ ย  ๒ .๗๕ เมตร 
เสริมคันคูสูงเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง
ปรับเกลี่ยดินถมสวนสุขภาพ ลานอเนกประสงค์

ประโยชน์ที่ได้รับ

ท�าให้หนองเมก็และหนองบัวดงสามารถกกัเกบ็น�า้ได้มากขึน้ 
และท�าให้ราษฎรในพื้นที่บ ้านหนองบัวดง และบ้าน 
โนนสมบรูณ์ กิง่อ�าเภอศลิาลาด จงัหวดัศรสีะเกษ จ�านวน 
๔๓๑ ครวัเรอืน ๒,๒๙๘ คน มนี�า้ใช้ส�าหรบัการอปุโภคบรโิภค 
การประมง การเกษตร การเลีย้งสตัว์ และการสนบัสนนุพืน้ที่
การเกษตรได้ประมาณ ๗๒๐ ไร่

ขุดลอกหนองบวัดง เนือ้ที ่๑๙๘-๑-๒๖ ไร่
พร้อมก่อสร้างถนนลกูรัง

ขุดลอกหนองเม็ก เนือ้ท่ี ๓๔-๓-๕๙ ไร่
และเสริมคนัคพูร้อมปรับเกลีย่และบดอัดแน่น

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๓                  



โครงการจัดหาน�า้ช่วยเหลือราษฎรบ้านตายอย

ต�าบลโดมประดิษฐ์ อ�าเภอน�า้ยืน จังหวัดอุบลราชธานี
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พระราชด�าริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน�า้มาเตมิสระเกบ็น�า้ 
ของโรงเรียน พร้อมทั้งปรับปรุงสระเก็บน�้าให้สามารถ 
เกบ็น�า้ได้ปริมาณเพิม่มากข้ึน เพือ่น�าน�า้มาใช้ในกจิกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและราษฎรจ�านวน ๓ หมู ่บ ้าน ได้แก่  
บ้านตายอย บ้านหนองครก และบ้านหนองแวง

การด�าเนินงาน

ตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้กงัหนัน�า้แบบ Coaxial Water Turbine 
Pump บริเวณท้ายอ่างเก็บน�้าห้วยวังใหญ่ พร้อมวาง 
ท่อส่งน�า้ความยาว ๑,๘๕๐ เมตร ไปยังบ่อพักน�้าคอนกรีต 
เสรมิเหลก็ ขนาดความจ ุ๒๕๐ ลกูบาศก์เมตร จ�านวน ๓ แห่ง 
และความจุ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร จ�านวน ๑ แห่ง ในบริเวณ
ที่ตั้งชุมชนและโรงเรียน พร้อมท้ังปรับปรุงเพิ่มความจุ 
ของสระเก็บน�้าภายในโรงเรียนบ้านตายอย ขนาดความจุ 
๒๒,๖๗๕ ลูกบาศก์เมตร จ�านวน ๑ แห่ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ท�าให้ราษฎรในพื้นท่ีบ้านตายอย บ้านหนองครก และ 
บ้านหนองแวง ต�าบลโดมประดิษฐ์ อ�าเภอน�้ายืน จ�านวน  
๓๖๘ ครวัเรอืน ๑,๗๕๗ คน มแีหล่งน�า้สนบัสนนุการอปุโภค
บริโภค และเป็นแหล่งน�้าเสริมส�าหรับท�าการเกษตร

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๔                     

บ่อพักน�า้คอนกรีตเสริมเหล็ก

สระเก็บน�้าภายในโรงเรียนบ้านตายอย



โครงการก่อสร้างฝายล�าน�้ายาม 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลหนองลาด อ�าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
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พระราชด�าริ

ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพจิารณาช่วยเหลอืราษฎรตามที ่นายวนิจิ ศรีจันดา ผู้ใหญ่บ้านค้อ กราบบงัคมทลูขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือ ให้พิจารณาปรับปรุงตัวฝายล�าน�้ายาม และขุดลอกล�าห้วยยามด้านเหนือฝาย ให้สามารถกักเก็บน�้า 
ในล�าห้วยได้เพิ่มขึ้น (บริเวณสะพานข้ามล�าห้วยยาม และฝายล�าน�้ายาม ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ด�าเนินการก่อสร้างไว้
เมื่อปี ๒๕๒๒ ซึ่งตัวฝายช�ารุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้)

เป็นแหล่งน�้าส�าหรับผลิตประปาหมู่บ้านเพือ่การอปุโภคบรโิภค 

รวมทัง้เป็นแหล่งน�า้ส�าหรับท�าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

และท�าให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมส�าหรับสัญจร

และน�าผลผลิตออกสู่ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น 

และเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็ง

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๕                       



ทศมราชา
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การด�าเนินงาน

ด�าเนินการก่อสร้างฝายน�้าล้น และขุดลอกล�าห้วยยาม 
ด้านเหนือฝายให้สามารถเก็บกักน�้าในล�าห้วยได้มากขึ้น  
โดยสันฝายสูง ๓.๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร อาคารฝาย
คอนกรตีเสริมเหล็กยาวตามล�าน�้า ๙๐ เมตร พร้อมสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็กคนเดินข้ามฝาย ยาว ๔๕ เมตร 
ช่องระบายทราย กว้าง ๑ เมตร สูง ๑ เมตร จ�านวน ๑ แห่ง 
และงานประกอบ
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ภาพโครงการในปัจจุบัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

ท�าให้ราษฎร ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านค้อ ๒ หมู่บ้าน และ 
บ้านโนนฉิม รวม ๓๙๒ ครัวเรือน ๒,๐๑๗ คน ได้รับ
ประโยชน์โดยตรง โดยจะเป็นแหล่งน�้าส�าหรับผลิต 
ประปาหมู่บ้านเพือ่การอปุโภคบรโิภค รวมทัง้เป็นแหล่งน�า้
ส�าหรับท�าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ครอบคลุมพื้นที่

การเกษตร ๕๗๐ ไร่ และท�าให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
ส�าหรับสัญจรและน�าผลผลิตออกสู่ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู ่ ท่ีดีขึ้น ช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็ง 



โครงการอ่างเก็บน�้าล�าพันชาดน้อย

ต�าบลผาสุก อ�าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
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พระราชด�าริ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด�าเนินโครงการเพื่อ 
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนตามความเหมาะสม 
ทั้งเรื่องแหล่งน�้าเพ่ือท�าการเกษตรและแหล่งน�้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 

ราษฎรมีแหล่งน�้าส�ารองเพื่อปลูกพืชในฤดูแล้ง

มีน�้าใช้ส�าหรับท�าการเกษตร อุปโภคบริโภค และเลี้ยงสัตว์ ได้อย่างเพียงพอ

เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ท�าให้มีผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๕                         



ทศมราชา
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การด�าเนินงาน

ก่อสร้างอ่างเก็บน�า้ล�าพันชาดน้อย โดยก่อสร้างท�านบดิน กว้าง ๘ เมตร สูง ๒๖.๕๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร มีความจุที่
ระดับเก็บกัก ๑,๙๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบและท่อส่งน�้า
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ประโยชน์ที่ได้รับ

ท�าให้ราษฎรบ้านวังทอง หมู่ที่ ๙ ต�าบลผาสุก อ�าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี จ�านวน ๑๖๑ ครัวเรือน 
๘๑๓ คน มีน�้าใช้ส�าหรับการเกษตร อุปโภคบริโภค และเลี้ยงสัตว์ได้อย่างเพียงพอ ท�าให้ราษฎร 
มแีหล่งน�า้ส�ารองเพือ่ปลกูพชืในฤดูแล้ง และสามารถส่งน�า้สนบัสนนุพืน้ทีท่�าการเกษตร จ�านวน ๑,๒๐๐ ไร่ 
ซึง่เป็นการเสรมิสร้างความมัน่คงในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม ท�าให้มผีลผลิตทางการเกษตรมากขึน้ 
ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินช่วยเหลือราษฎร 

บ้านส�าโรงและโรงเรียนบ้านส�าโรงคุรุราษฎร์วิทยา

ต�าบลสว่าง อ�าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
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สระเก็บน�้าและระบบประปาผิวดิน

ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร และวางระบบท่อจ่ายน�้าประปา
ไปยงับ้านเรอืนราษฎรบ้านส�าโรง ชมุชนทีอ่ยูใ่กล้เคียง และ
โรงเรียนบ้านส�าโรงคุรุราษฎร์วิทยา

ประโยชน์ที่ได้รับ

ท�าให้ราษฎรบ้านส�าโรง และบ้านใหม่เมอืงงาม ต�าบลสว่าง 
อ�าเภอสว่างวีระวงศ์ จ�านวน ๑๖๗ ครัวเรือน ๘๒๖ คน 
และนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านส�าโรงคุรุราษฎร์วิทยา 
มีน�้าประปาที่สะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่าง 
เพียงพอตลอดปี

พระราชด�าริ

ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ซึ่ งบริ เวณพื้น ท่ีดั งกล ่าวมีป ัญหาขาดแคลนน�้ า เพื่อ 
การอุปโภคบริโภค 

การด�าเนินงาน

ได้ด�าเนินการขุดสระน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภค ในที่ดิน
ซึ่งราษฎรอุทิศเพื่อสาธารณประโยชน์ ขนาดพื้นที่ ๖ ไร ่
ความลึก ๔ เมตร สามารถเก็บกักน�า้ได้ประมาณ ๒๘,๐๐๐ 
ลู กบาศก ์ เมตร  ต ่ อมา ในป ี งบประมาณ ๒๕๔๗ 
กรมทรัพยากรน�้า ได้ด�าเนินการก่อสร้างระบบประปา 
แบบผิวดินขึ้นในบริเวณสระเก็บน�้า ประกอบด ้วย 
โรงสูบน�้าดิบ ถังกรองน�้าผิวดินขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร 
ต่อชั่วโมง ถังน�า้ใส ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง พื้นที่รับประโยชน์ในโรงเรียนบ้านส�าโรงคุรุราษฎร์วิทยา

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๕                         



โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าต้นล�าปะเทีย 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลหนองแวง อ�าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
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พระราชด�าริ

• ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพจิารณาแนวทางพฒันาหมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์พัฒนาชายแดนท้ัง ๔ หมู ่บ้าน ได้แก ่
บ้านศรีทายาท บ้านราษฎร์รักแดน บ้านแท่นทัพไทย 
และบ ้านผไทรวมพล ต�าบลหนองแวง อ�า เภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร
และพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

• ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือราษฎร 
ที่ประสบความเดือดร้อน ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน�้า 
การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ

วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕                         



ทศมราชา

174

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ให้แก่ราษฎร 

ให้มีแหล่งน�้าสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม 

และใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี
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การด�าเนินงาน

ด�าเนินก่อสร้างคลองส่งน�้าสายใหญ่ฝั่งขวาและฝั่งซ้ายยาว 
๘๘๕ เมตร และ ๙๘๕ เมตร พร้อมอาคารประกอบ ๒ แห่ง 
ของอ่างเก็บน�า้ต้นล�าปะเทีย ที่มีขนาดความจุ ๕๘๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร ต่อมาได้ขุดลอกและปรับปรุงอ่างเก็บน�้า 
ต้นล�าปะเทีย เพื่อให้สามารถเก็บกักน�้าได้เพ่ิมข้ึนเป็น 
๑,๐๒๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมด�าเนินการก่อสร้าง
ท�านบดินและทางระบายน�้าล้น (Spillway) จ�านวน  
๒ ช่อง ที่อ่างเก็บน�้าร่องน�้าซับ

ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ให้แก่ราษฎรในพืน้ท่ี
ต�าบลหนองแวง อ�าเภอละหานทราย จงัหวดับรุรีมัย์ จ�านวน 
๔ หมู ่บ้าน คือบ้านราษฎร์รักแดน บ้านแท่นทัพไทย 
บ้านศรีทายาท บ้านผไทรวมพล จ�านวน ๘๙๕ ครัวเรือน 
๔,๓๐๐ คน ได้มีน�้าใช้ในการท�าการเกษตรและอุปโภค
บริโภค เป็นแหล่งน�้าต ้นทุนเพื่อใช ้ในการสนับสนุน 
และส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพจากส่วนราชการต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดการสร้างงานในพ้ืนที่และราษฎรสามารถใช้น�้า
ท�าการเพาะปลูกพืชผัก นอกเหนือจากฤดูท�านา ตลอดจน
ท�าการประมง เป็นการสร้างโอกาสให้ราษฎรได้มกีารพฒันา
และยกระดบัรายได้ซ่ึงจะท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในด้าน
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีขึ้น



โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าห้วยดินทราย 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลหนองแวง อ�าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
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ราษฎรมีน�้าใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี

นอกจากนั้นสามารถส่งน�้าสนับสนุนพื้นที่ท�าการเกษตร

ตลอดจนเป็นแหล่งน�้าต้นทุนเพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

เกิดการสร้างงานในพื้นที่ เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว



ทศมราชา
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พระราชด�าริ

• ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพจิารณาแนวทางพฒันาหมูบ้่าน
ยุทธศาสตร์พัฒนาชายแดนทั้ง ๔ หมู ่บ้าน ได้แก ่
บ้านศรีทายาท บ้านราษฎร์รักแดน บ้านแท่นทัพไทย 
และบ ้านผไทรวมพล ต�าบลหนองแวง อ�า เภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร
และพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

• ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือราษฎร 
ที่ประสบความเดือดร้อน ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน�้า 
การพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ

การด�าเนินงาน

ปรบัปรงุอ่างเกบ็น�า้ห้วยดนิทรายโดยท�าการเสริมท�านบดนิ
สูง ๑.๔ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๕ เมตร ก่อสร้างทาง
ระบายน�า้ล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างคลองส่งน�้าดาด
คอนกรตีคลองส่งน�า้สายใหญ่ฝ่ังขวา พร้อมอาคารประกอบ
ยาว ๗๐๐ เมตร ก่อสร้างท่อระบายน�้าปากคลองส่งน�้า 
๐.๖ เมตร ซึ่งจะท�าให้อ่างเก็บน�้ามีความจุเพิ่มขึ้นจากเดิม 
๘๕๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร เป็น ๑,๑๗๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

ท�าให้ราษฎรในพ้ืนท่ีต�าบลหนองแวง อ�าเภอละหานทราย 
จงัหวัดบรุรีมัย์ จ�านวน ๔ หมูบ้่าน คอื บ้านราษฎร์รกัแดน
บ้านแท่นทัพไทย บ้านศรีทายาท และบ้านผไทรวมพล 
๘๙๕ ครัวเรือน ๔,๓๐๐ คน มนี�า้ใช้ในการอปุโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอตลอดปี นอกจากนัน้สามารถส่งน�า้สนบัสนนุ
พืน้ทีท่�าการเกษตรครอบคลมุพืน้ท่ี ๑,๐๐๐ ไร่ ตลอดจนเป็น 
แหล่งน�า้ต้นทนุเพือ่ใช้สนบัสนนุการพฒันาอาชพี ท�าให้เกดิ
การสร้างงานในพืน้ที ่เป็นการสร้างรายได้ให้กบัครอบครวั

ก่อสร้างท�านบดินสูง ๑.๔ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๕ เมตร พร้อมคลองส่งน�า้ และทางระบายน�้าล้น

วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕                         
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โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยแคนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลหนองแคน อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
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พระราชด�าริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาแก้ไขเรื่องปัญหาการขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
ของราษฎรบ้านโคกยาวตามความเหมาะสม

การด�าเนินงาน

ด�าเนนิการก่อสร้างท�านบดนิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร 
สงู ๑๘ เมตร ทางระบายน�า้ล้น กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๒.๕ เมตร 
สงู ๓.๕ เมตร และท่อส่งน�า้ฝ่ังขวาขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 
๐.๕ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

ท�าให้ราษฎรบ้านโคกยาว หมู่ที่ ๗ จ�านวน ๗๘ ครัวเรือน 
๓๒๔ คน มีแหล ่งน�้ าขนาดความจุ  ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร ส�าหรับใช้ท�าการเกษตรและอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ มีพืน้ทีร่บัประโยชน์ประมาณ ๑,๑๐๐ ไร่

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๖                          



โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านรุ่งอรุณและบ้านกระหวัน 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลโนนส�าราญ อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
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พระราชด�าริ

• ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดท�าแปลงปลูกหม่อนและโรงเลี้ยงไหม 

• ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกนัพจิารณาพฒันาแหล่งน�า้ทีม่สีภาพตืน้เขนิให้สามารถกกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ส�าหรบัท�าการเกษตร
และอุปโภคบริโภค รวมทั้งพิจารณาช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ 
ให้แก่ราษฎรในพื้นที่

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๖



การด�าเนินงาน

ท�าการขุดลอกล�าห้วย กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๕ เมตร 
ลกึ ๔ เมตร และก่อสร้างทางระบายน�า้ล้น คอนกรตีเสรมิเหลก็
แบบ ๓ ช่อง ระบายน�้า ขนาดช่องละ ๓ x ๓ เมตร พร้อม
อาคารประกอบอื่นๆ หลังจากราษฎรเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ในพื้นที่แล้ว ด�าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ๒๐๐ คน  
และสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก ๑,๐๐๐ ตัว ให้แก่เกษตรกร 

๒๐๐ คน พร้อมทั้งสนับสนุนอาหารสัตว์ปีก ๖,๐๐๐ 
กิโลกรัม และเวชภัณฑ์ส�าหรับสัตว์ปีก ๑,๐๐๐ ตัว ให้แก่
ราษฎรด้วย นอกจากนี้ยังได ้ฝ ึกอบรมครู/นักเรียน 
๓ โรงเรียน ๑๕๐ คน พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก 
จ�านวน ๘๐๐ ตัว อาหารสัตว ์  ๔,๗๗๘ กิโลกรัม 
และเวชภัณฑ์ส�าหรับสัตว์ปีก

พัฒนาแหล่งน�้าที่มีสภาพตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน�้าไว้ใช้

ส�าหรับท�าการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมทั้งพิจารณาช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

ให้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ ตลอดจนส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่
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ประโยชน์ที่ได้รับ

• ท�าให้แหล่งน�า้ในหมูบ้่านสามารถกกัเกบ็น�า้ได้เพิม่มากขึน้ 
จากเดิม ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นประมาณ 
๑๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ราษฎร ๓ หมู่บ้าน 
๒๙๑ ครัวเรือน ๑,๕๐๐ คน ได้แก่ บ้านกระหวัน ต�าบล
โนนส�าราญ บ้านโนนเปือย ต�าบลบงึมะล ูและบ้านโตนด 
ต�าบลขนุน อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการ มีแหล่งกักเก็บน�้า
ไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์และอุปโภคบริโภค 

• สามารถส่งน�า้สนับสนนุพืน้ท่ีการเกษตรครอบคลมุพืน้ที่ 
๑,๕๐๐ ไร่ ราษฎร ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านรุ่งอรุณ 
หมู ่ที่  ๗ บ ้านท ่าสว ่าง หมู ่ที่  ๒ และหมู ่ที่  ๙ 
และบ ้านกระหวัน หมู ่ที่  ๕ ต�าบลโนนส�าราญ 
อ�าเภอกันทรลักษ์ ๒๐๐ คน สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงสัตว์ปีก เป็นการเพิ่มรายได้ และเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตอาหารโปรตีนภายในชุมชนให้มากขึ้น 

• โรงเรียนบ้านท่าสว่าง โรงเรียนบ้านรุ ่งอรุณ และ 
บ้านท่าสว่างสาขากระหวัน ต�าบลโนนส�าราญ ได้รับ 
การส่งเสริมการท�าเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันเป็นการ
ลดปัญหาภาวการณ์ขาดสารอาหารของนักเรียน 
ตลอดจนช่วยให้นักเรียนมีการเจริญเติบโตท่ีสมบูรณ์
เหมาะสมกับช่วงอายุ และมีสุขภาพแข็งแรง

ขุดลอกล�าห้วย กว้าง ๒๐ เมตร 
ยาว ๒,๙๐๕ เมตร ลึก ๔ เมตร พร้อมก่อสร้างทางระบายน�้า



โครงการขุดลอกอ่างเก็บน�า้หนองบ่อออง 

และขุดร่องชักน�า้ พร้อมติดตั้งสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลค�าแก้ว อ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
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ทรงรบัโครงการขดุลอกอ่างเกบ็น�า้หนองบ่ออองและขดุร่อง 
ชักน�้าพร้อมติดตั้งสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า ไว้เป็นโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิตามที ่นายสทีน เนนิภ ูราษฎร
บ้านดอนเสยีด หมูท่ี ่๔ ต�าบลค�าแก้ว อ�าเภอโซ่พสิยั จงัหวดั
บึงกาฬ ขอพระราชทานโครงการขุดลอกหนองบ่อออง 
ต�าบลค�าแก้ว เพือ่ช่วยเหลอืราษฎรซึง่ประสบความเดือดร้อน 
ขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร 

การด�าเนินงาน

ด�าเนินการขุดลอกอ่างเก็บน�้าหนองบ่อออง พื้นที่ประมาณ 
๕๐ ไร่ เพือ่เพิม่ความจุประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร 
ก่อสร้างอาคารระบายน�้าล้นขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร  
ยาว ๕๖ เมตร สงู ๓ เมตร และขดุร่องชกัน�า้บริเวณด้านหน้า
อาคารส่งน�้า พร้อมติดตั้งสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า จ�านวน  
๑ แห่ง เพือ่สบูน�า้เข้าอาคารส่งน�า้ในช่วงทีร่ะดับน�า้หน้าอาคาร
ส่งน�า้ต�่ากว่าระดับการไหลของน�้าเข้าสู่คลองส่งน�้า

สามารถส่งน�า้สนับสนุนพื้นที่ท�าการเกษตร 

เพื่อให้ราษฎรมีน�้าส�าหรับใช้ท�าการเกษตร 

และอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 

สามารถท�าการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง

วันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐                               
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ภาพก่อนด�าเนนิการ

ประโยชน์ที่ได้รับ 

สามารถส่งน�้าสนับสนุนพื้นที่ท�าการเกษตร ๓,๐๐๐ ไร่ 
ให้แก่ราษฎรบ้านดอนเสยีด หมูท่ี่ ๔ บ้านโนนสะแบง หมูท่ี ่๒ 
และบ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลค�าแก้ว อ�าเภอโซ่พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ จ�านวน ๖๒๐ ครัวเรือน ๒,๕๐๐ คน มีน�้า

ส�าหรับใช้ท�าการเกษตร และอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
สามารถท�าการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง และมีทางเลือก 
ในการประกอบอาชพีทีห่ลากหลาย ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้
เพิ่มขึ้น และมีอาชีพที่มั่นคงพร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปี ๒๕๖๑
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ภาพเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปี ๒๕๖๑



โครงการฝายห้วยยาง 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลกุดปลาดุก อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ จังหวัดอ�านาจเจริญ
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พระราชด�าริ

ทรงรับโครงการฝายห้วยยางไว้เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ ตามที่ นายอุดม เด่นดวง ราษฎรบ้านนาเมือง 
ต�าบลกุดปลาดุก อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ จังหวัด
อ�านาจเจริญ ขอพระราชทานความช่วยเหลือโครงการ 
ฝายห้วยยาง บริเวณพื้นที่บ้านนาเมือง เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน�้า
ส�าหรับอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร 

การด�าเนินงาน

ก่อสร้างฝายน�า้ล้นล�าห้วยยางลกัษณะฝายคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
กว้าง ๑๓.๒๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร บริเวณ
บ้านนาเมือง เพื่อเป็นอาคารบังคับน�้าในล�าน�้าให้มีระดับ 
สูงขึ้น และขุดลอกล�าห้วยยางด้านเหนือ ลึก ๑.๕๐ เมตร 
ความยาว ๑,๖๐๐ เมตร พร้อมกบัด�าเนนิการรือ้ฝาย มข.  
ที่ช�ารุดเสียหาย และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าในเขตบ้านนาเมือง 
ต�าบลกุดปลาดุก อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ จังหวัด
อ�านาจเจริญ รวมพื้นที่รับประโยชน์ทั้งส้ิน ๑,๗๕๐ ไร ่
มีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น�้ารวม ๗๐ คน 

ท�าให้ราษฎรมีน�้าใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

และส่งน�า้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน ๑,๗๕๐ ไร่

และในฤดูแล้ง ๖๐ ไร่

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐                               
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ประโยชน์ที่ได้รับ

ท�าให้ราษฎรบ้านนาเมือง ต�าบลกุดปลาดุก อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ จังหวัดอ�านาจเจริญ จ�านวน ๑๘๓ ครัวเรือน มีน�า้ใช้
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และส่งน�้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน ๑,๗๕๐ไร่ และในฤดูแล้ง ๖๐ ไร่
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ฝายน�า้ล้นล�าห้วยยาง บริเวณขุดลอกล�าห้วยยาง

พื้นที่รับประโยชน์โครงการ



โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยทรายขมิ้น 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลพังขว้าง อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน ท�าให้มีฝนตกหนักและ 
มีปริมาณฝนสะสมมาก  เอ่อล้นข้ามท�านบดินและกัดเซาะ
บริเวณสันอ่างเก็บน�้าห้วยทรายขม้ิน ประกอบกับเหนือ 
อ่างเก็บน�้าห้วยทรายขมิ้น มีอ่างเก็บน�้าอีก ๔ แห่ง คือ 
อ่างเก็บน�า้ห้วยทราย ๑, ๒, ๓ และอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าบ่อ 
โดยน�า้จากท้ัง ๔ อ่าง ไหลลงมายงัอ่างเกบ็น�า้ห้วยทรายขมิน้ 
จนไม่สามารถรองรับได้จึงท�าให้เกิดความเสียหาย   

พระราชด�าริ

• วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
รีบด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงอ่างเก็บน�้าห้วยทรายขม้ิน
ให้ใช้การได้โดยเร็ว  

• วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทรงรับโครงการก่อสร้าง 
อ่างเกบ็น�า้ห้วยทรายขมิน้ ไว้เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ

สามารถส่งน�้าสนับสนุนพื้นที่ท�าการเกษตร 

และราษฎรมีน�้าส�าหรับใช้ท�าการเกษตร 

และอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐                                 
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การด�าเนินงาน

กรมชลประทานด�าเนินการซ่อมแซมท�านบดินหลักที่ช�ารุด
เสียหาย และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ด�าเนนิการปลกูหญ้าแฝกบรเิวณขอบอ่างเก็บน�า้ 
ด้านบน ระยะทางรวมประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร ใช้กล้า 
หญ้าแฝกรวม ๑๐๐,๐๐๐ กล้า ต่อมาด�าเนินการก่อสร้าง 
ท�านบดินใหม ่และอาคารชลประทาน เพื่อให ้อ ่าง 
มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัย ดังนี้

- อาคารระบายน�า้ล้น เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการระบายน�า้ 
ขนาดความกว้างสนัฝาย ๒๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร และ
สงู ๓ เมตร 

- อาคารท่อส่งน�า้ฝ่ังซ้าย ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง ๑ เมตร 
ความยาว ๙๕ เมตร พร้อมอาคารควบคมุการส่งน�า้ 

- อาคารท่อส่งน�้าฝั ่งขวา และอาคารท่อระบายน�้าลง 
ล�าน�า้เดิม ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง ๑ เมตร ความยาว 
๑๐๐ เมตร พร้อมอาคารควบคมุการส่งน�า้

- ท�านบดินใหม่ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๑๐ เมตร 
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ขนาดความจุ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

สามารถส่งน�้าสนับสนุนพื้นที่ท�าการเกษตรในฤดูฝน 
๓,๐๐๐ ไร ่ และฤดูแล้ง ๑,๐๐๐ ไร ่ ให้แก่ราษฎร 
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ ๒ ต�าบล
พังขว้าง และบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๒ บ้านพาน หมู่ที่ ๘ ต�าบล
ขมิ้น อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จ�านวน 
๑,๒๒๓ ครวัเรอืน ๔,๕๘๔ คน มนี�า้ส�าหรับใช้ท�าการเกษตร 
และอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ภาพเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ ปี ๒๕๖๑



ภาคใต้

กระบี่  

ชุมพร

ตรัง 

นครศรีธรรมราช 

นราธิวาส

ปตตานี

พังงา

พัทลุง 

ภูเก็ตภูเก็ต

ระนองระนอง

สงขลาสงขลาสตูลสตูล

สุราษฏรธานีสุราษฏรธานี

ยะลา



โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีรา 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลกอล�า อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
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พระราชด�าริ

ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องเร่งด่วนก่อน พร้อมทั้งศึกษา 
ในภาพรวม เมื่อศึกษาในภาพรวมทั้งระบบแล้ว ให้ดูว่าส่วนใดแก้ไขอย่างไร และให้แก้ไขไปทีละส่วน เป็นขั้นตอน จึงจะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ

วันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๔                                 



ทศมราชา
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การด�าเนินงาน

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑) ก ่อสร ้างทางลาดยางบ้านเขาวัง-บ ้านปุลากาซิง 
ระยะทาง ๔.๒๖๔ กิโลเมตร พร้อมทั้งก ่อสร ้าง 
รางระบายน�้าบ้านเขาวัง-บ้านปุลากาซิง ระยะทาง 
๒.๕๑๘ กิโลเมตร

๒) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวน ๑ หลัง
๓) ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ จ�านวน ๑ สนาม
๔) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพ จ�านวน ๑ หลัง
๕) ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมพัฒนาหมู่บ้าน มีการฝึก

อบรมบรรยายและดูงาน จ�านวน ๑๐๐ คน 
๖) ขุดคลองพร้อมอาคารระบายน�้าเข้า (Drain Inlet) 

อาคารระบายน�้า (Drain Culvert) และอาคารคลอง 
ส่งน�า้เข้านา (Farm Bridge) จ�านวน ๓ สาย รายละเอียด 
ดังนี้

 - งานขุดคลองระบายน�้าสายที่ ๑
  ความยาว ๓.๙๔๖ กิโลเมตร
 - งานขุดคลองระบายน�้าสายที่ ๒
  ความยาว ๓.๓๗๐ กิโลเมตร
 - งานขุดคลองระบายน�้าสายที่ ๓
  ความยาว ๑.๑๐๖ กิโลเมตร
 - อาคารระบายน�า้เข้า (Drain Inlet)
  จ�านวน ๑ แห่ง
 - อาคารระบายน�า้ (Drain Culvert)
  จ�านวน ๖ แห่ง

 - อาคารคลองส่งน�้าเข้านา (Farm Bridge) 
  จ�านวน ๑ แห่ง
๗) วางแผนการท�าคลองส่งน�้าและระบายน�้า เพื่อป้องกัน

น�้าท่วมหมู่บ้านและจัดท�าผังฟาร์มเกษตรกร โดยการ 
จดัท�าผงัฟาร์มเพือ่ท�าการเกษตรผสมผสาน ปรบัปรงุดนิ
ด้วยอินทรีย์วัตถุ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่

ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ 

มกีารจดัท�าผงัฟาร์มเพือ่ท�าการเกษตรผสมผสาน ปรับปรุงดนิ 
ด้วยอินทรีย์วัตถุ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ มีการอบรมให้แก่
ราษฎรในเรือ่งการปลกูพชืต่างๆ เช่น การปลกูอ้อยเคีย้ว และ
แปรรปูผลผลติ การปลกูพชืผกัพชืไร่ การปลกูพชืผกัสวนครวั
ในบริเวณบ้านเรือนของราษฎร เช่น ผักบุ ้ง ผักคะน้า 
ผักกาดขาว เป็นต้น การปลูกมะพร้าว รวมทั้งส่งเสริม 
การเลีย้งโค ๑ กลุ่ม มสีมาชกิ ๒๐ ราย และส่งเสริมการเล้ียง
สัตว์ปีก จัดต้ังกลุ่มแม่บ้านท�ากิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เช่น  
กลุ่มท�าขนมโดนัท ทองม้วน กลุ่มปักผ้าคลุมผม เป็นต้น  
พร้อมกนันีไ้ด้มกีารเตรียมความพร้อมพัฒนาราษฎรในพืน้ที่
ควบคูกั่นไป โดยกระตุน้ผูน้�าและแกนน�าในหมูบ้่าน ตลอดจน
ราษฎร และได้พาไปศึกษาดูงานตามโครงการต่างๆ เช่น  
ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกุิลทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
จงัหวดันราธวิาส

ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

หมูบ้่านแห่งนีไ้ด้รับรองจากอ�าเภอ ประกาศให้เป็นหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติด
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พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ 

รวมทั้งพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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ประโยชน์ที่จะได้รับ

๑) ชมุชนบ้านกแูบสรีาและประชาชนท่ัวไป ได้รบัประโยชน์
จากการก่อสร้างถนนท่ีใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป-มา 
และขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวก
และรวดเร็ว ลดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ท�าให้
จ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้น 

๒) เพิม่คณุภาพชวีติและการพฒันาการของเด็กก่อนวยัเรียน 
และเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมของพ่อ 
และแม่เด็ก

๓) ท�าให้เยาวชนในหมู ่บ้านได้มีสถานที่ออกก�าลังกาย 
และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ในหมู่เยาวชน

๔) ท�าให้ราษฎรมีศูนย์พัฒนาอาชีพส�าหรับฝึกอาชีพ 
และเพิ่มทักษะให้สามารถน�าไปประกอบอาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับเปล่ียนอาชีพ 
ให ้หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากการท�านา 
ส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น

๕) ประชาชนทุกคนในหมู่บ้านมีความพร้อมในการพัฒนา
หมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริ 

๖) สามารถแก้ไขปัญหาพื้นที่น�้าท่วมขังที่เกิดขึ้นทั้งในช่วง
ฤดูแล้งของพื้นท่ีการเกษตร และพื้นที่รอบบริเวณ
หมู่บ้านกูแบสีรา ประมาณ ๕๐๐ ไร่ โดยมีราษฎร 
ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น ๓๗๑ คน จ�านวน ๗๘ ครอบครัว 
ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม

๗) สามารถแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขังในพ้ืนท่ีได้เป็นอย่างดี 
และการปรับปรุงที่ดินเพื่อการเกษตร ท�าให้สามารถ
ท�าการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น

กลุ่มผลิตข้าวพอง บ้านกูแบสีรา
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การก่อสร้างระบบคลองส่งน�า้ เพื่อใช้ในพื้นที่บ้านกูแบสีรา



โครงการปรับปรุงระบบส่งน�้าโครงการฝายคลองน�้าใส ๒

ต�าบลโคกสะตอ อ�าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส



พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

205

พระราชด�าริ

ให้จัดหาน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้แก่
ราษฎรบ้านตะบิงรูโต๊ะ หมู่ที่ ๘ ให้เพียงพอตลอดทั้งปี

การด�าเนินงาน

เพิ่มปริมาณน�า้หน้าฝาย เพื่อการอุปโภคบริโภค และส่งน�้า
สนบัสนุนพืน้ทีก่ารเกษตร โดยด�าเนนิการเชือ่มต่อท่อส่งน�า้
ฝายทดน�้าและท�านบชั่วคราว ซ่อมแซมคอนกรีตดาดหน้า 
ฝายทดน�้า ซ่อมเสริมหินก่อท้ายฝายทดน�า้ ขุดลอกตะกอน 
รวมทัง้ก่อสร้างระบบท่อส่งน�า้ ความยาวรวม ๘,๕๓๐ เมตร 
พร้อมอาคารประกอบ และถงัเกบ็น�า้ใส ความจ ุ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
จ�านวน ๓ แห่ง 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

สามารถส ่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคให ้แก ่ราษฎร 
จ�านวน ๓ หมู่บ้าน ๑๘๒ ครัวเรือน ๑,๐๙๔ คน ได้แก ่
บ้านตะบิงรูโต๊ะ หมู่ที่ ๘ จ�านวน ๗๐ ครัวเรือน ๓๕๐ คน 
และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้แก่ บ้านบาโงปะแต จ�านวน 
๘๙ ครัวเรือน ๖๑๗ คน และบางส่วนของบ้านอัยจาดา 
จ�านวน ๒๓ ครัวเรือน ๑๒๗ คน รวมทั้งพื้นที่การเกษตร 
จ�านวน ๘๒๐ ไร่ ตลอดจนสถานที่สาธารณะ เช่น มัสยิด 
๒ แห่ง และโรงเรียน จ�านวน ๒ แห่ง สามารถมีน�้าใช ้
ตลอดทั้งปี

วันท่ี ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๕                                  



โครงการจัดหาน�า้ให้ราษฎรบ้านตะเหลียง 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลเกาะสะท้อน อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
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ให้ด�าเนินการช่วยเหลือราษฎรบ้านตะเหลียงในเร่ือง 
ระบบไฟฟ้า ถนน และระบบส่งน�้าเพื่อการเกษตร ตามท่ี 
นายลือแม เจ๊ะสาลาแม ผู้ใหญ่บ้านตะเหล่ียง หมู่ที่ ๔ 
ต�าบลเกาะสะท้อน ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

การด�าเนินงาน

จัดหาน�้าเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตร โดยการปรับปรุง
คลองส่งน�้า และกิจกรรมลาดยางถนนบนคันกั้นน�้า 
โดยปรับปรุงคลองส่งน�้าคลองดินเป็นคลองดาดคอนกรีต 
ความยาว ๓,๖๕๒ เมตร และกิจกรรมลาดยางถนน 
บนคันดินกั้นน�้าท่วม ความยาว ๓๒๐ เมตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

สามารถสนับสนุนน�้าเพ่ือการเกษตร จ�านวน ๑,๖๐๐ ไร่ 
ให้กับราษฎรบ้านตะเหลียง หมู่ท่ี ๔ ต�าบลเกาะสะท้อน 
อ�าเภอตากใบ จ�านวน ๑๒๙ ครัวเรือน ๑,๐๑๑ คน 
มีน�้าใช้ในพื้นที่ท�าการเกษตร และท�าให้ราษฎรระหว่าง 
บ้านตะเหลียง ต�าบลเกาะสะท้อน และบ้านปลักปลา 
ต�าบลโฆษิต จ�านวน ๒๘๙ ครัวเรือน ๒,๑๘๗ คน มีเส้นทาง
คมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น

วันท่ี ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๖                                    



โครงการระบบส่งน�้าบ้านปลักปลา 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลโฆษิต อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
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ให้ด�าเนินการจัดหาน�้าเพื่อปรับปรุงดินในการท�าเกษตรในเขตพื้นที่บ้านปลักปลา ตามที่ นายมะอีซอ อาแวบือซา 
ผู้ใหญ่บ้านปลักปลา หมู่ที่ ๓ ต�าบลโฆษิต อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

การด�าเนินงาน

จัดหาน�้าเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตร และปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยว โดยการก่อสร้างระบบส่งน�า้พร้อมอาคารประกอบ
โดยก่อสร้างท่อระบายน�้าปากคลอง และท่อระบายน�้าปลายคลอง พร้อมคลองส่งน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 
๙๗๕ เมตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

สนับสนุนน�้าเพื่อการเกษตร จ�านวน ๔๐๐ ไร่ ให้กับราษฎร
บ้านปลักปลา หมู่ที่ ๕ ต�าบลโฆษิต อ�าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส จ�านวน ๑๖๐ ครัวเรือน ๑,๑๗๖ คน ได้อย่าง
เพียงพอตลอดปี และท�าให้เกษตรกรสามารถปลูกพืช 
ในฤดูแล้งได้ และท�านาได้ปีละ ๒ ครั้ง รวมท้ังชะล้าง 
ความเปรี้ยวของดินในพื้นที่ได้

วันท่ี ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๖                                    



โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรพื้นที่พรุแฆแฆ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

(กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้าและจัดหารถฟาร์มแทรกเตอร์) 

ต�าบลบางเก่า อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
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พระราชด�าริ

ให้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ โดย
ขยายเขตไฟฟ้ามายังโครงการ และจัดหารถฟาร ์ม
แทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อบริการเกษตรกรในการ
บุกเบิกปรับพื้นที่เตรียมดินในการปลูกพืช

การด�าเนินงาน

พัฒนาอาชีพการเกษตร โดยขยายเขตไฟฟ้าและจัดหา 
รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อบริการเกษตรกร 
โดยการขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นท่ีโครงการ และปักเสา
คอนกรีตอัดแรงขนาด ๙ เมตร จ�านวน ๙๕ ต้น พาดสาย 
อะลูมิเนียมเปลือยและหุ ้มฉนวน ขนาด ๖๐ ตาราง
มิลลิเมตร ระบบ ๑ เฟส ๓ สาย ระยะทาง ๗,๖๒๒ เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ยึดโยง จ�านวน ๕๐ ชุด และจัดหารถฟาร์ม
แทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ�านวน ๑ คัน 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ท�าให ้ราษฎรจ�านวน ๑๓๘ ราย มีไฟฟ ้าเพื่อช ่วย 
อ�านวยความสะดวกในการสูบน�้า เพื่อใช้ท�าการเกษตร 

พื้นที่รวม ๑,๐๐๐ ไร่ ท�าให้ราษฎร จ�านวน ๗ หมู่บ้าน 
ประชากร ๒๕๒ ครัวเรือน มีรถฟาร์มแทรกเตอร์ส�าหรับ 
ใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ท�าการเกษตร จ�านวน ๑,๐๐๐ ไร่

วันท่ี ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๖                                      

พัฒนาอาชีพการเกษตร



โครงการท่อระบายน�า้วังพลายบัว 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลทรายขาว อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
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ให้ส�านักงาน กปร. กรมชลประทาน พิจารณาจัดหา 
แหล่งเก็บกักน�้า เพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
แก่ราษฎรต�าบลทรายขาว ตามที่ นายอาดัม บาเหมบูงา 
ประธานสภาองค ์การบริหารส ่วนต�าบลทรายขาว 
ขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมีแนวทางให้ก่อสร้าง
โครงการท ่อระบายน�้ าวั งพลายบัวในคลองล�าหยัง 
พร้อมระบบส่งน�้า และถังเก็บน�้าอุปโภคบริโภค

การด�าเนินงาน

จดัหาน�า้ช่วยเหลอืราษฎรส�าหรบัอปุโภคบรโิภค และท�าการ
เกษตร โดยก่อสร้างท่อระบายน�้า จ�านวน ๓ ช่อง ขนาด 
๒.๕๐ x ๒.๕๐ เมตร ก่อสร้างระบบท่อส่งน�า้ ความยาวรวม 
๓,๕๒๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบท่อส่งน�้า จ�านวน 
๒๖ แห่ง และก่อสร้างถังกรองน�้า-ถังเก็บน�้า ขนาดความจุ 
๕๐ ลูกบาศก์เมตร จ�านวน ๒ แห่ง 

วันท่ี ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗                                        



ทศมราชา
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ประโยชน์ที่จะได้รับ

สามารถส่งน�้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ต�าบลทรายขาว จ�านวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านใหญ่ 
บ้านล�าดนิเหนยีว บ้านควนลงังา และบ้านล�าหยงั จ�านวน ๔๐๐ ครวัเรอืน ราษฎร ๑,๕๐๐ คน 
มีน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค และสนับสนุนพื้นที่การเกษตร จ�านวน ๑๕๐ ไร่ มีน�้าใช้ 
อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี



โครงการฝายทดน�า้บ้านกูจิงรือปะ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลเฉลิม อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
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ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร
ให้แก่ราษฎรต�าบลเฉลิม อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ตามท่ีผูแ้ทนราษฎรหมูท่ี ่๓ บ้านซโีป หมูท่ี ่๔ บ้านกจูงิรือปะ
หมู่ท่ี ๕ บ้านเฉลิม และหมู่ท่ี ๗ บ้านบาโงลูโบ๊ะอาแน 
ต�าบลเฉลมิ อ�าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส ขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือ 

การด�าเนินงาน

จัดหาน�้าช่วยเหลือพื้นท่ีการเกษตรให้แก่ราษฎร โดยการ
ก่อสร้างฝายทดน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบส่งน�้า 
ขนาดสันฝายสูง ๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร พร้อมระบบ 
คลองส่งน�า้ความยาวรวม ๓,๔๑๐ เมตร 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

สามารถส่งน�้าช่วยเหลือพื้นที่นา ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๓, ๔, ๕ 
และหมู่ที่ ๗ ต�าบลเฉลิม อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ได้มีน�้าใช้ส�าหรับท�านา พื้นที่ ๗๐๐ ไร่ มีน�้าใช้เพียงพอ
ส�าหรับการท�านาในฤดูนาปี

วันท่ี ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗                                          

ฝายทดน�้า



โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ ๒ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา
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พระราชด�าริ

• ให้แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย 
ใน ๓ จังหวดัชายแดนภาคใต้ และได้อพยพไปอาศัยอยูท่ีว่ดันิโรธสงัฆาราม อ�าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา เนือ่งจากหวาดกลัว
และไม่กล้าที่จะอยู่อาศัยในหมู่บ้านเดิม 

วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐                                             
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• วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้แม่ทัพภาคที่ ๔ ผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการบริหาร 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมคณะเข้าเฝ้าฯ ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน ์
จังหวัดนราธิวาส เพื่อถวายรายงานผลการช่วยเหลือราษฎรดังกล่าว ในการนี้ ได้พระราชทานแนวทางการช่วยเหลือ
ราษฎรดังกล่าว โดยได้พระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ ๒ 
ตามพระราชด�าริสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกุมาร” และพระราชทานวตัถปุระสงค์ของโครงการฯ 
รวม ๔ ประการ คอื

๑) ความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต

๒) ครอบครัวอบอุ่น คุณภาพชีวิตที่สดใสและสมบูรณ์

๓) ท�ามาหากนิ และมทีีท่�ากนิทีด่ ีมกีจิกรรมเสรมิอาชพี
ที่เหมาะสม

๔) ได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย และการศึกษา
ของเยาวชนและลูกหลานที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ ได้พระราชทานแนวทางเกี่ยวกับการจัดท�า 
แผนงาน ดังนี้ 

 แผนงานที่ ๑ มี ๓ กิจกรรม คือ

๑) เสริมสร้างและพัฒนาพื้นที่ตั้งรับที่ปลอดภัย และ
สถาปนาขอบเขตของพืน้ท่ีโครงการ โดยพฒันาตาม
แง่คิดทางทหารวิเคราะห์พื้นที่

๒) ก�าหนด Key Terrain แบ่งประเภทพื้นที่

๓) วางการระวังป้องกันให้เหมาะสม 

พระราชทานแนวทางการช่วยเหลือราษฎร 

เพื่อจัดที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐาน และเส้นทางคมนาคมให้แก่ราษฎร 

ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ้
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 แผนงานที่ ๒ มี ๔ กิจกรรม คือ

๑) จัดตั้งชุมชนเข้มแข็งร่วมกับ กพ. (หน่วยทหาร/ต�ารวจ) และจังหวัด 

๒) ร่างคณะกรรมการของราษฎร และคัดเลือกราษฎรที่มีทัศนคติที่ดี

๓) ช่วยเหลือเรื่องการท�ากินและปรับปรุงพื้นที่ท�ากิน

๔) แบ่งมอบจัดตั้งระบบที่พักอาศัย

• วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงประกอบพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านโครงการ
เพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ ๒ ฯ หมู่ที่ ๖ ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา พร้อมทั้งพระราชทาน
พระราชด�าริแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีการก�าหนดแผนพัฒนาในด้านต่าง ๆ  เพื่อให้ราษฎร 
ที่อยู่ในพื้นที่ในโครงการและรอบโครงการได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 

การด�าเนินงานแผนงานจัดตั้งชุมชนเข้มแข็ง
 ณ บ้านสนัต ิ๒ หมู่ท่ี ๖ ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้แก่ราษฎรในชุมชน
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การด�าเนินงาน

เพือ่จัดทีอ่ยูอ่าศยั โครงสร้างพ้ืนฐาน และเส้นทางคมนาคม
ให้แก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจังหวัดยะลาได้น้อมน�า 
พระราชด�าริมาด�าเนินการเพ่ือให้โครงการด�าเนินไปด้วย
ความสมบูรณ์เกิดประโยชน์แก่ราษฎรทั้งในพื้นท่ีและรอบ
พืน้ทีโ่ครงการตามทีไ่ด้รบัพระราชทานพระราชด�ารดิงักล่าว 
ภายใต้การสนับสนุนของกองทัพภาคที่ ๔ และศูนย์อ�านวย
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่างเก็บน�า้บ้านสันติ ๒ 

ถังเก็บน�้า ขนาด ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ถังเก็บน�า้ ขนาด ๕๐ ลูกบาศก์เมตร
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สภาพบ้านพักอาศัยของราษฎรในโครงการฯ จ�านวน ๔๐ หลัง

ทั้งนี้ ราษฎรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท�าสวนยางพารา 
สวนผลไม้ เช่น ทุเรียน ลองกอง เป็นต้น ในที่ดินท�ากินเดิม
ของแต่ละครอบครัว พื้นที่ประมาณครอบครัวละ ๑๘ ไร่ 
รวมทั้งบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป นอกจากน้ี 
ราษฎรในชมุชนได้รวมกลุ่มกนัท�าการผลติปลาส้ม บนพืน้ที่
ส่วนกลางของชมุชน ปัจจบุนัมสีมาชกิกลุ่ม จ�านวน ๒๕ คน 
โดยรับซ้ือปลาจากชุมชนในพื้นท่ี จ�านวนกิโลกรัมละ 
๕๕ บาท ซึ่งจะผลิตประมาณ ๓ ครั้ง/เดือน ซ่ึงปลาส้ม 
ที่ผลิตจะจ�าหน ่ายในราคากิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท 
โดยสามารถสร้างรายได้เสรมิให้กบัสมาชกิ จ�านวนประมาณ 
๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการด�าเนินโครงการเพ่ือชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็น 
บ้านสันติ ๒ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ท�าให้ราษฎรที่เคย
ประสบเหตุความไม่สงบในพื้นที่อ�าเภอธารโต และอ�าเภอ
บันนังสตา จ�านวน ๔๐ ครัวเรือน รวม ๑๐๔ คน 
มคีวามมัน่คงปลอดภยัและมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ครอบครวั
อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัยในชีวิต มีกิจกรรมเสริมอาชีพ 
ที่เหมาะสม ได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย การศึกษา
ของเยาวชนและลูกหลานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ที่ได้พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบไว้ จึงถือ
ได้ว่าโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ ๒ 
เป็นหมูบ้่านต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ในการจดัการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคง ปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไป 
ขยายผลการด�าเนินการในพื้นที่อื่น ๆ  ได้ต่อไป



พระมหากรุณาธิคุณยิ่งบุญญา

น้อมสักการะพระองค์ ทรงพระเจริญฯ
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ค�าสั่งส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ที่ 10 / 2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะท�างานจัดท�าหนังสือเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงรับขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
ทรงเป็นพระมหากษัตริย ์ล�าดับที่  ๑๐  แห่งราชจักรีวงศ์  นับต้ังแต่ทรงพระเยาว์ได้โดยเสด็จพระราชด�าเนิน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่  ๙  ไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎรในถิ่นทุรกันดาร  ด้วยพระราชหฤทัยที่มุ ่งมั่นเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา 
พระราชทานก�าลังใจ  พระราชทานอาหาร  น�้า  ถุงยังชีพ  และทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระราชูปถัมภ์  ส�าหรับผู้ขาดที่พึ่ง 
ก็มีบ้านและมีการศึกษาที่ดีขึ้น  สามารถประกอบอาชีพและด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ระหว่างวันที ่๔ - ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  (ส�านักงาน  กปร.)  จึงเห็นสมควร
ด�าเนินการจัดพมิพ์หนงัสอืเพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่๑๐ ในวาระมหามงคลดงักล่าว เพือ่เผยแพร่
ให้สาธารณชนท่ัวไปได้รบัทราบถึงพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงมต่ีอประเทศชาติมาช้านาน โดยเนือ้หาของหนงัสอืประกอบด้วย 
การประมวลข้อมลูพระราชกรณยีกจิ พระบรมราโชวาท พระราชด�ารัส  และแนวพระราชด�าริการทรงงานพัฒนาด้านต่างๆ 
รวมถึงพระบรมสาทิสลักษณ์  พระบรมฉายาลักษณ์ที่เสด็จพระราชด�าเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบรมชนกนาถ 
พระบรมราชชนน ีและทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อความผาสุกความร่มเย็นบังเกิดแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

ในการนี้  เพื่อให้การด�าเนินงานจัดท�าหนังสือเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ  มีความสมบูรณ ์
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย  จึงขอแต่งต้ังคณะที่ปรึกษา  และคณะท�างานจัดท�าหนังสือเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๑๐ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที ่ดังนี้
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1.  คณะที่ปรึกษา 

  1.1  คณะที่ปรึกษา ดังนี้

๑) นายดนุชา   สินธวานนท์  เลขาธิการ กปร.

๒) นายลลิต   ถนอมสิงห์  รองเลขาธิการ กปร.

๓) นายสมบูรณ์   วงค์กาด  รองเลขาธิการ กปร.

  1.2  อ�านาจหน้าที่

      ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดท�าหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๑๐ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

2.  คณะท�างานจัดท�าหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ

  2.1  คณะท�างาน ดังนี้

๑) นายปวัตร์  นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. ประธานคณะท�างาน

๒) นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล  ที่ปรึกษาฯ รองประธานคณะท�างาน

๓) นางพิชญดา  หัศภาค  ผอ.ปส. หัวหน้าคณะท�างาน

๔) นายวัชระ  หัศภาค  ผอ.สท. คณะท�างาน

๕) นางสาวศีต์กร  ตันก�าแหง  ผอก.ผง. คณะท�างาน

๖) นางสาวสมลักษณ์  บุนนาค  ผอก.ศษ. คณะท�างาน

๗) นายอภิศักดิ ์ สรวิสูตร  ผอก.ปค.๑๒ คณะท�างาน

๘) นายปริญญวัฒน์  วัชรอาภากร  ผอก.ปค.๒๒ คณะท�างาน

๙) นายสุทัศน์  ตั้งพิพัฒน์พงศ์  ผอก.ปค.๔๒ คณะท�างาน

๑๐) นางสาวสุภาพร  หมั่นหาทรัพย์ กปค.๓ คณะท�างาน

๑๑) นายเอกชัย  เพ็งสว่าง  ผอก.สอ. คณะท�างานและเลขานุการ

๑๒) นางเบญจรัตน์  อัครพลวงศ์ คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๓) นางสาวประทีป  ศรีค�า คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
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2.2  อ�านาจหน้าที่

      ๑)  จัดท�ากรอบแผนการด�าเนินงานของหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  รัชกาลที่  ๑๐ 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์

      ๒)  ประชุมหารือและการด�าเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลเนื้อหา พร้อมค้นหาพระบรมฉายาลักษณ ์หรือ

ภาพถ่ายประกอบเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ  พระราชด�าริ  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

เพื่อให้การจัดท�าหนังสือเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

      ๓)  ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง  เพื่อขอสนับสนุนข้อมูลและภาพถ่ายประกอบเนื้อหา 

ที่เกี่ยวกับการจัดท�าหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ

      ๔)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะที่ปรึกษาและประธานคณะท�างานมอบหมาย

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายดนุชา สินธวานนท์)

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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