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รายงานการเขารวมโครงการฝกอบรม 

ชื่อโครงการฝกอบรม  :    เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย      
วันท่ีเขารับการอบรม :    วันท่ี 17 มิถุนายน 2562 
สถานท่ี   :    ณ หองประชุม 421 อาคารเอนกประสงค สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (สปท.) 
ชื่อวิทยากร   :    วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจํา รุนท่ี 2/61 
ผูรายงานผล    :    นางอภิรดี นันสูงเนิน 

ความรูท่ีไดรับจากการอบรม : 

จากการเขารับการฝกอบรม โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย ทําให
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยกับการพัฒนาประเทศไทย ไดทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริยตอประชาชนคนไทย พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยทุกพระองคและความเปนมา
ของการกอเกิดผืนแผนดินไทย มีทัศนคติท่ีดีตอสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณและมีความสามัคคี ทํางาน
เปนทีมได และสามารถนําความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ประเด็นการบรรยาย: 

 1. พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยตอประชาชนชาวไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 2. พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยทุกพระองค 
 3. ความเปนมาของการกอนเกิดผืนแผนดินไทย รวมถึงการรักและเทิดทูนตอสถาบันพระมหากษัตริย
ของคนไทยมาตั้งแตบรรพบุรุษ 

สรุปเนื้อหาการฝกอบรม : 

 สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย  ไดมีการนําเสนอเรื่องราวชวงวิกฤตการณครั้งสําคัญๆ ในชวง
สมัยกรุงรัตนโกสินทร ท่ีไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับประเทศชาตใินดานตางๆ มากมาย และดวยพระปรีชา
สามารถของบูรพมหากษัตริยไทย ท่ีไดชวยทําใหประเทศไทยรอดพนจากเหตุการณวิกฤตตางๆ มาได เชน 
เรื่องราวในชวงเหตุการณวิกฤตท่ีประเทศไทยเกือบตองสูญเสียความเปนเอกราชอีกครั้งใหแกพมาในศึกสงคราม
เกาทัพ เม่ือครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 , การนําเสนอเรื่องราว
เก่ียวกับเงินถุงแดง “พระคลังขางท่ี” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ซ่ึงไดมีผล
ตอเนื่องมาถึงชวงวิกฤตการณ ร.ศ. 112 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี5       
ท่ีไดนําเงินถุงแดงมาใชแกวิกฤตชาติ ชวยใหประเทศไทยรอดพนจากการเปนเมืองข้ึนของชาติตะวันตก รวมท้ัง
ไดมีการนําเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจตางๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ท่ีไดกอใหเกิดเปนโครงการตางๆ มากกวา 4,000 โครงการ ซ่ึงไดชวยเหลือบําบัด
ทุกขบํารุงสุขใหกับราษฎรประชาชนชาวไทยท่ัวทุกพ้ืนท่ี และตอเนื่องถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ วชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 ท่ีไดทรงสืบสานพระราชปณิธาน      
สืบสาน รักษา ตอยอด ทรงอุทิศพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเปนคุณูปการยิ่งตอพสก
นิกรชาวไทย ทรงบําเพ็ญพระราชภารกิจในโครงการตางๆ ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพียงเพ่ือตองการจะพัฒนาประเทศชาติ ใหมีความเจริญรุงเรือง           
ใหประชาชนคนไทยไดมีความอยูเย็นเปนสุขถาวรสืบไป 
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 

พระราชกรณียกิจสําคัญท่ีมีตอการสรางสรรคชาติไทยสามารถสรุปไดดังนี ้
1. ดานการเมืองการปกครอง 
  1.1) ทรงสถาปนาราชวงศจักรีและกรุงรัตนโกสินทรใหเปนราชธานีแหงใหม โดยทรงยายราชธานีจาก
กรุงธนบุรีมาอยูท่ีกรุงเทพมหานคร 
 1.2) โปรดเกลา ฯ ใหชําระกฎหมายใหถูกตองยุติธรรม เรียกวา “กฎหมายตราสามดวง”เพราะประทับ   
ตราสําคัญ 3 ดวง ไดแก ตราราชสีหของสมุหนายก ตราคชสีหของสมุหพระกลาโหมและตราบัวแกวของกรมทา 
 1.3) ทรงใหขุดคลองรอบกรุง เชน คลองบางลําพูทางตะวันออก คลองโองอางทางใต ทําใหกรุง
รัตนโกสินทรเปนเหมือนเกาะท่ีมีแมน้ําลอมรอบเหมือกับกรุง ศรีอยุธยา รวมท้ังสรางกําแพงพระนครและปอม
ปราการไวโดยรอบ ปจจุบันคงเหลือเพียงเพียงปอมพระสุเมรุ และปอมมหากาฬท่ีสะพานผานฟาลีลาศ 
          1.4) ทรงเปนจอมทัพในการทําสงครามกับรัฐเพ่ือนบาน สงครามครั้งสําคัญคือ สงครามเกาทัพกับพมา 
2.  ดานเศรษฐกิจ 
 ในตอนตนรัชกาลท่ี 1 เศรษฐกิจยังไมดีเพราะมีการทําสงครามกับพมาหลายครั้ง การติดตอคาขายกับ
ตางประเทศก็ลดลงมาก แตในปลายรัชกาลบานเมืองปลอดภัยจากสงคราม ทําใหประชาชนมีเวลาประกอบอาชีพ      
สวนการคาขายกับจีนเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเศรษฐกิจดีข้ึน มีเงินใชจายในการทํานุบํารุงบานเมือง สรางพระนคร    
สรางและบูรณปฏิสังขรณวัด รวมท้ังสั่งซ้ือและสรางอาวุธเพ่ือใชปองกันพระราชอาณาเขต ทําใหบานเมืองและ
ราษฎรเกิดความม่ันคงและม่ังค่ัง 
3.  ดานสังคมและวัฒนธรรม 
 3.1) โปรดเกลา ฯ ใหสรางพระราชวังและวัดใหมีรูปแบบเหมือนสมัยอยุธยาเพ่ือสรางขวัญกําลังใจ  
แกราษฎรใหเสมือนอยูในสมัยอยุธยาเม่ือครั้งบานเมืองเจริญรุงเรือง เชน โปรดเกลาฯ ใหลอกแบบพระท่ีนั่ง  
สรรเพชญปราสาทข้ึนมาใหมและพระราชทานนามวา“พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท” รวมท้ังโปรดเกลาฯ ใหสราง
วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแกวไวในเขตพระบรมมหาราชวังเพ่ือใชในการประกอบพิธีทาง
พระพุทธศาสนาเชนเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญในสมัยอยุธยา 
 3.2) ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ดวยการออกแบบกฎหมายคณะสงฆเพ่ือใหพระสงฆอยูในพระ
ธรรมวินัย โปรดเกลาฯ ใหมีการสังคายนาพระไตรปฏกใหมีความถูกตองสมบูรณ โปรดเกลาฯ ใหสรางวัดและ
บูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามตางๆ เชน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดสุทัศนเทพวราราม วัดสระเกศ     
วัดระฆังโฆสิตาราม วัดสุวรรณดารารามตลอดจนบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปท่ีถูกท้ิงรางตามหัวเมืองตาง ๆ 
แลวนํามาประดิษฐานไวตามวัดวาอารามท่ีสรางข้ึนใหม เชน อัญเชิญพระศรีศากยมุนี จากวิหารหลวงวัด
มหาธาต ุจังหวัดสุโขทัย มาประดิษฐานท่ีวัดสุทัศนเทพวราราม เปนตน 
  3.3) ทรงฟนฟูพระราชพิธีและประเพณีสําคัญสมัยอยุธยา เชน จัดใหมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและ
พระราชพิธีสมโภชพระนคร แสดงใหเห็นถึงความม่ันคงของการกอบกูราชธานีข้ึนมาใหม เปนการสรางขวัญ
กําลังใจใหกับราษฎรและเปนการรักษาพระราชพิธีโบราณ 
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3.4) ทรงสงเสริมงานวรรณกรรม โดยพระราชนิพนธวรรณคดีหลายเรื่อง เชน รามเกียรติ์ เพลงยาวรบ
พมาท่ีทาดินแดง โปรดเกลาฯ ใหแปลหนังสือจีนเปนภาษาไทย เชน สามกก ราชาธิราช แปลโดยเจาพระยาพระคลัง 
(หน) ซ่ึงวรรณคดีเหลานี้ยังเปนท่ีนิยมมาถึงปจจุบัน 

 
 

 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2  
พระราชกรณียกิจสําคัญท่ีมีตอการสรางสรรคชาติไทยสามารถสรุปไดดังนี ้
1. ดานการเมืองการปกครอง 
 1.1) ทรงตรากฎหมายหามสูบซ้ือขายฝนใน พ.ศ. 2354 และพ.ศ.2362 โดยกําหนดบทลงโทษแก  
ผูสูบฝนไวอยางหนัก  
 1.2) ทรงปรับปรุงกฎหมายพระราชกําหนดสักเลกเม่ือ พ.ศ. 2353 เพ่ือเรียกเกณฑไพรพลเขารับ
ราชการ โดยลดเวลาใหไพรมารับราชการเพียง 3 เดือน ทําใหไพรมีเวลาทํามาหากินสวนตัวมากข้ึน 
2. ดานสังคมและวัฒนธรรม 
 2.1) โปรดเกลาฯ ใหมีการบูรณปฏิสังขรณวัดแจงดวยการสถาปนาโบสถและวิหารใหม เสริมพระ
ปรางคองคเดิมใหใหญข้ึน และพระราชทานนามใหมวา “วัดอรุณราชวราราม” ทรงใหแปลบทสวดมนตจาก
ภาษาบาลีเปนภาษาไทย เพ่ือใหคนท่ัวไปเขาใจคําสอนตางๆ ไดงายข้ึน 

2.2) ทรงฟนฟูพระราชพิธีวิสาขบูชาข้ึนมาใหมเม่ือ พ.ศ. 2360 ตามท่ีเคยปฏิบัติกันมาในสมัยสุโขทัย 
3. ดานศิลปกรรมและวรรณกรรม 

3.1) ทรงปรับปรุงทารําตางๆ  ท้ังโขนและละคร ซ่ึงกลายเปนตนแบบมาถึงปจจุบัน ทรงประพันธเพลง “บุหลัน
ลอยเลื่อน” หรือ “บุหลันลอยฟา” 

3.2) ทรงพระราชนพินธวรรณกรรมมากมาย เชน ขุนชางขุนแผน คาว ีสังขทอง อิเหนา 
3.3) ทรงแกะสลักบานประตูวิหารพระศรีศากยมุนีท่ีวัดสุทัศนเทพวราราม ปจจุบันเก็บรักษาไว       

ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิพระนคร 
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 
พระราชกรณียกิจสําคัญท่ีมีตอการสรางสรรคชาติไทยสามารถสรุปไดดังนี ้
1.  ดานการเมืองการปกครอง 

1.1 ) มีการปรับปรุงภาษีอากรใหม ยกเลิกภาษีฝนอากรคานํ้า และอากรรักษาเกาะ 
1.2) พระราชกรณียกิจดานการปกครองท่ีสําคัญของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว คือ     

ทรงโปรดเกลาฯ ใหนํากลองใบใหญท่ีเจาพระยาพระคลังนํามาถวายไปตั้งไวท่ีทิมดาบ กรมวังลั่นกุญแจ 
พระราชทานนามวา “วินิจฉัยเภรี” สําหรับใหประชาชนท่ีตองการรองทุกขถวายฎีกามาตี แลวกรมวังก็จะไข
กุญแจให เม่ือตีกลองแลวตํารวจเวรก็จะรับตัวมาสอบถามเรื่องราวแลวนําความข้ึนกราบบังคมทูล จากนั้น     
จึงมอบหมายใหขุนนางคอยดูแลชําระความ และคอยสอบถามอยูเสมอมิใหขาด ทําใหขุนนางไมอาจหลีกเลี่ยง
ตอหนาท่ีได ประชาชนจึงไดรับผลประโยชนเปนอยางมาก 
2.  ดานเศรษฐกิจ 

2.1) การเก็บภาษีอากรนี้ทรงตั้งระบบการเก็บภาษีโดยใหเอกชนประมูลรับเหมาผูกขาดไปเรียกเก็บ
ภาษีจากราษฎรเอง เรียกวา เจาภาษีหรือนายอากร ซ่ึงสวนใหญชาวจีนจะเปนผูประมูลได การเก็บภาษีดวยวิธี
นี้ทําใหเกิดผลดีหลายประการ กลาวคือนอกจากจะสามารถเก็บเงินเขาพระคลังไดสูงแลวยังสงผลดีดาน
การเมือง คือทําใหชาวจีนท่ีเปนเจาภาษีนายอากรนั้น มีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและมีความผูกพัน
กับแผนดินไทยมากข้ึน 

2.2) การคาขายกับชาวตางชาติ โดยไทยไดสงเรือสินคาเขาไปคาขายในประเทศตางๆ มากมาย
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงสนพระราชหฤทัยและเชี่ยวชาญการสงเรือสินคาออกไป
คาขายมาตั้งแตครั้งดํารงยศเปนพระเจาลูกเธอ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร จนสมเด็จพระบรมชนกนาถตรัสเรียก
พระองควา0 “เจาสัว”  
3. พระราชกรณียกิจดานการศึกษา 

3.1) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดทรงสนับสนุนการศึกษาโดยโปรดเกลาฯ ใหผูมีความรูนํา
ตําราตางๆ จารึกลงบนศิลาประดับไวตามฝาผนังอาคารตางๆ ของวัดราชโอรสาราม วัดสุทัศนเทพวราราม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ความรูตางๆ 

3.2) โปรดเกลาฯ ใหจารึกไวมีท้ังวิชาอักษรศาสตร แพทยศาสตร พุทธศาสตรและโบราณคดี       
ตําราโคลง ฉันท กาพย กลอน ตํารายา ตําราโหรศาสตร พรอมกันนั้นก็โปรดเกลาฯ ใหปนรูปฤาษีดัดตน แสดง
ทาบําบัดโรคลม กับคําโคลงบอกชนิดของลม ตั้งไวในศาลารอบเขตพุทธาวาส เพ่ือใหประชาชนศึกษาความรู
ตางๆ ไดอยางแพรหลาย จนอาจเรียกไดวา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของ
เมืองไทย 
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 
พระราชกรณียกิจสําคัญท่ีมีตอการสรางสรรคชาติไทยสามารถสรุปไดดังนี ้
1. ดานวรรณคดีศาสนา 

1.1) พระองคทรงเอาพระทัยใสทํานุบํารุงเปนอยางดี พระราชนิพนธสวนใหญเปนประเภทรอยแกว 
บทพระราชนิพนธท่ีสําคัญ ไดแก 

1.1.1) ชุมนุมพระบรมราโชบาย 4 หมวด คือ หมวดวรรณคดี โบราณคดี ธรรมคดี และตํารา 
1.1.2) ตํานานเรื่อง พระแกวมรกต เรื่องปฐมวงศ 
1.1.3) ทรงริเริ่มใหมีการคนควาศิลาจาลึกในประเทศไทยข้ึนเปนครั้งแรก คือ จารึกหลักท่ี 1        

ของพอขุนรามคําแหงและจารึกหลักท่ี 4 ของพระยาลิไทย 
2. ดานวิทยาศาสตร  

2.1) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปนนักดาราศาสตรไทย ทรงการคํานวณการเกิด
สุริยุปราคาเต็มดวงไดอยางแมนยําในวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ลวงหนา 2 ป และไดเสด็จพระราชดําเนิน
พรอมเชิญทูตฝรั่งเศสและสิงคโปรทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้น นอกจากนี้ พระปรีชาสามารถของพระองค
ในดานวิทยาศาสตรนั้น ยังทําใหพระองคไดรับการยกยองเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสัตววิทยาสมาคมแหง  
สหราชาอาณาจักรอีกดวย 

2.2) วันท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2525 รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสุลานนท ประกาศยกยอพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวเปน“พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย”และอนุมัติใหวันท่ี 18 สิงหาคมของทุกป เปนวัน
วิทยาศาสตรแหงชาต ิ
3.ดานดาราศาสตร 

3.1) ทรงเปนนักโหราศาสตรอีกดวย ทรงแตงตําราทางโหราศาสตรท่ีเรียกวา “เศษพระจอมเกลา”   
ซ่ึงเปนอีกหนึ่งตําราท่ีไดรับการยอมรับวาแมนยําและทรงไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติวาทรงเปน “พระบิดา
แหงโหราศาสตรไทย” 
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 
พระราชกรณียกิจสําคัญท่ีมีตอการสรางสรรคชาติไทยสามารถสรุปไดดังนี ้
1. ดานการปกครอง 

ทรงปฏิรูปบานเมืองใหทันสมัย โดยพระราชกรณียกิจดังกลาวเริ่มข้ึนตั้งแต 
1.1) พ.ศ. 2416ประการแรก ทรงตั้งสภาท่ีปรึกษาข้ึนมาสองสภา ไดแก สภาท่ีปรึกษาราชการแผนดิน      

(เคานซิลออฟสเตต) และสภาท่ีปรึกษาในพระองค (ปรีวีเคานซิล) 
1.2) พ.ศ. 2417 และทรงตั้งขุนนางระดับพระยา 12 นายเปน “เคานซิลลอร” ใหมีอํานาจขัดขวาง

หรือคัดคานพระราชดําริได และทรงตั้งพระราชวงศานุวงศ 13 พระองค และขุนนางอีก 36 นาย ชวยถวาย
ความคิดเห็นหรือเปนกรรมการดําเนินการตาง ๆ แตสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)     
ขุนนางสกุลบุนนาค และกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญเห็นวาสภาท่ีปรึกษาเปนความพยายามดึงพระราชอํานาจ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทําใหเกิดความขัดแยงท่ีเรียกวา วิกฤตการณวังหนา วิกฤตการณ
ดังกลาวทําใหการปฏิรูปการปกครองชะงักลงกระท่ัง พ.ศ. 2428 

1.3) พ.ศ. 2427 ทรงปรึกษากับพระวรวงศเธอ พระองคเจาปฤษฎางค อัครราชทูตไทยประจํา
อังกฤษ ซ่ึงพระองคเจาปฤษฎางค พรอมเจานายและขาราชการ 11 นาย ไดกราบทูลเสนอใหเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเปนแบบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ แตพระองคทรงเห็นวายังไมพรอม แตก็โปรดใหทรงศึกษา
รูปแบบการปกครองแบบประเทศตะวันตก และ พ.ศ. 2431 ทรงเริ่มทดลองแบงงานการปกครองออกเปน 12 กรม 
(เทียบเทากระทรวง) 

1.4) พ.ศ. 2431 ทรงตั้ง “เสนาบดีสภา” หรือ “ลูกขุน ณ ศาลา” ข้ึนเปนฝายบริหาร 
1.5) พ.ศ. 2435 ไดตั้งองคมนตรีสภา เดิมเรียกสภาท่ีปรึกษาในพระองค เพ่ือวินิจฉัยและทํางานใหสําเร็จ 

และรัฐมนตรีสภา หรือ “ลูกขุน ณ ศาลาหลวง” ข้ึนเพ้ือปรึกษาราชการแผนดินท่ีเก่ียวกับกฎหมาย นอกจากนี้
ยังทรงจัดใหมี “การชุมนุมเสนาบดี” อันเปนการประชุมปรึกษาราชการท่ีมุขกระสัน พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 
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พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 
พระราชกรณียกิจสําคัญท่ีมีตอการสรางสรรคชาติไทยสามารถสรุปไดดังนี ้
1. ดานเศรษฐกิจ 

1.1) ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ. 2456 ข้ึน เพ่ือใหประชาชน
รูจักออมทรัพยและเพ่ือความม่ันคงในดานเศรษฐกิจของประเทศ อีกท้ังยังทรงริเริ่มกอตั้งบริษัทปูนซิเมนตไทยข้ึน 
2. ดานการแพทย 

2.1) ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งวชิรพยาบาลเม่ือ พ.ศ. 2455 
2.3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณเม่ือ พ.ศ. 2457 
2.4) ทรงเปดการประปากรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 

3. ดานกิจการเสือปาเเละลูกเลือ 
3.1) ทรงจัดตั้งกองเสือปาเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 และทรงจัดตั้งกองลูกเสือกองแรกข้ึนท่ี

โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย ในปจจุบัน) ดานการฝกสอนระบอบประชาธิปไตย ทรงทดลองตั้ง 
“เมืองมัง”หลังพระตําหนักจิตรลดาเดิม ทรงจัดใหเมืองมัง มีระบอบการปกครองของตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย รวมถึงเมืองจําลอง “ดุสิตธานี” ในพระราชวังดุสิต (ตอมาทรงยายไปท่ีพระราชวังพญาไท) 
4. ดานวรรณกรรม 

4.1) ทรงสงเสริมใหมีการแตงหนังสือ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสร 
สําหรับในดานงานหนังสือพิมพ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติสมุด เอกสาร พ.ศ. 2465 ข้ึน 

 

 
 

พระบาทสมเด็จ พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 
พระราชกรณียกิจสําคัญท่ีมีตอการสรางสรรคชาติไทยสามารถสรุปไดดังนี ้
1. ดานการปกครอง 

1.1) พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระราชปรารภจะพระราชทานรัฐธรรมนูญ แตถูกทักทวงจาก
พระบรมวงศชั้นผูใหญจึงไดระงับไปกอนซ่ึง หมอมเจาพูนพิศมัย ดิศกุล มีดํารัสถึงเรื่องนี้วา”สวนพระเจาอยูหัว
เองนั้น [พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว] ทรงรูสึกยิ่งข้ึนทุกทีวาการปกครองบานเมืองในสมัยเชนนี้    
เปนการเหลือกําลังของพระองคท่ีจะทรงรับผิดชอบไดโดยลําพังแตผูเดียว พระองคทรงรูดีวา ทรงออนท้ังในทาง 
physical และ mental จึงมีพระราชปรารถนาจะพระราชทานรัฐธรรมนูญใหชวยกันรับผิดชอบใหเต็มท่ีอยูเสมอ” 
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1.2) เกิดเหตุการณปฏิวัติโดยคณะราษฎร ในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยพระองคทรงยินยอมสละ
พระราชอํานาจและเปนพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ ทรงใหตรวจตราตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีจะ
เปนหลักในการปกครองอยางถ่ีถวน 

1.3) มีพระราชดําริใหจัดระเบียบการปกครองรูปแบบเทศบาลข้ึน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินรูจัก
เลือกตัวแทนเขาไปบริหารและจัดการงานตาง ๆ ของชุมชน โดยโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติเทศบาล 
ข้ึนแตมิไดเปนไปตามพระราชประสงคเนื่องจากเกิดการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 
2. ดานการศาสนา การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 

2.1) ทรงสงเสริมการศึกษาของชาติท้ังสวนรวมและสวนพระองค โปรดใหสรางหอพระสมุดสําหรับ
พระนคร เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขาศึกษาไดอยางเสรี ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภา เพ่ือมีหนาท่ีบริหารและ
เผยแพรวิชาการดานวรรณคดี โบราณคดี และศิลปกรรม ในดานวรรณกรรม โปรด ตราพระราชบัญญัติ
คุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรมใน พ.ศ. 2475 

2.2) พระราชทานเงินสวนพระองค เปนรางวัลแกผูแตงหนังสือยอดเยี่ยม และใหทุนนักเรียนไปศึกษา
วิชาวิทยาศาสตรจากตางประเทศ การศาสนา ทรงปลูกฝงเยาวชนใหมีคุณธรรมดีงาม โดยยึดหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา 

2.3) พระองคทรงสถาปนาราชบัณฑิตยสภาข้ึน (เดิม คือ กรรมการหอพระสมุดสําหรับพระนคร)     
เพ่ือจัดการหอพระสมุดสําหรับพระนครและสอบสวนพิจารณาวิชาอักษรศาสตร เพ่ือจัดการพิพิธภัณฑสถาน
ตรวจรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ และเพ่ือจัดการบํารุงรักษาวิชาชาง ผลงานของราชบัณฑิตสภาเปน
ผลดีตอการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติเปนอยางมาก 

2.4) ทรงอนุรักษดนตรีไทยไวดวยพระองคเอง ท้ังนี้เพราะไดทรงสนพระราชหฤทัยในวิชาดนตรีไทย 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) เขาถวายการฝกสอนจนสามารถ     
พระราชนิพนธทํานองเพลงไทยได ถึง 3 เพลง คือ เพลงราตรีประดับดาวเถา เพลงเขมรลออองคเถา และเพลง
โหมโรงคลื่นกระทบฝง 
3. ดานการทํานุบํารุงบานเมือง 

3.1) เศรษฐกิจสืบเนื่องจากผลของสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่ง ประเทศท่ัวโลกประสบปญหาภาวะ
เศรษฐกิจ ตกต่ํา ซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนมาสูประเทศไทย พระองคไดทรงพยายามแกไขปญหาเศรษฐกิจดวย
วิธีตาง ๆ เชน การควบคุมงบประมาณ ตัดทอนรายจาย ลดอัตราเงินเดือนขาราชการ รวมถึงการลดจํานวน
ขาราชการ ปรับปรุงระบบภาษี การเก็บภาษีเพ่ิมเติม ยุบรวมจังหวัด เลิกมาตรฐานทองคําเปลี่ยนไปผูกกับ
คาเงินของอังกฤษ รวมท้ังสงเสริมกิจการสหกรณใหประชาชนไดมีโอกาสรวมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ 
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2471 

3.2) การสุขาภิบาลและสาธารณูปโภค โปรดใหปรับปรุงงานสุขาภิบาลท่ัวราชอาณาจักรใหทัดเทียม
อารยประเทศ ดานการสื่อสารและการคมนาคมนั้น ไดมีการอัญเชิญกระแสพระราชดํารัสของพระองคจากพระ
ท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ถายทอดเสียงทางวิทยุเปนครั้งแรกของประเทศไทย 
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 
พระราชกรณียกิจสําคัญท่ีมีตอการสรางสรรคชาติไทยสามารถสรุปไดดังนี ้
1. การปกครอง 

พระองคได เสด็จพระราชดําเนินไปในพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหมในวัน ท่ี              
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 และเปดประชุมสภาผูแทนในวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2489 นอกจากนี้ ยังเสด็จ
พระราชดําเนินทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดตาง ๆ และทรงเยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีนเปนครั้งแรก ณ สําเพ็ง    
พระนคร พรอมดวย สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภูมิพลอดุลยเดช เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2489     
ซ่ึงเปนชวงท่ีเกิดความขัดแยงกันระหวางชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนจนเกือบเกิดสงครามกลางเมือง      
เม่ือพระองคทรงทราบเรื่อง มีพระราชดําริวา หากปลอยความขุนของบาดหมางไวเชนนี้ จะเปนผลรายตลอดไป 
จึงทรงตัดสินพระทัยเสด็จพระราชดําเนินสําเพ็ง ซ่ึงใชระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง และพระองคทรงพระราช
ดําเนินดวยพระบาทเปนระยะประมาณ 3 กิโลเมตร การเสด็จพระราชดําเนินสําเพ็งในครั้งนี้จึงเปนการ
ประสานรอยราวท่ีเกิดข้ึนใหหมดไป 
2. การศาสนา 

ในการเสด็จนิวัติพระนครครั้งแรกนั้น พระองคไดประกอบพิธีทรงปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ 
ทามกลางมณฑลสงฆในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 
นอกจากนี้ ยังเสด็จพระราชดําเนินไปทรงนมัสการพระพุทธรูปในพระอารามท่ีสําคัญ เชน วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลารามราชวรมหาวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดอรุณ
ราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร โดยเฉพาะท่ีวัดสุ
ทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารนั้น พระองคเคยมีพระราชดํารัสกลาววา “ท่ีนี่สงบเงียบนาอยูจริง”ดังนั้น  
เม่ือพระองคเสด็จสวรรคต จึงไดนําพระบรมราชสรีรางคารของพระองคมาประดิษฐาน ณ วัดแหงนี ้

พระองคยังทรงตั้งพระราชหฤทัยวาจะผนวชในพระพุทธศาสนา โดยไดมีพระราชหัตเลขาถึงสมเด็จ
พระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2489 ทรงขอสังฆราชานุเคราะห       
ในการศึกษาตําราทางพระพุทธศาสนาเพ่ือใชในการเตรียมพระองคในการท่ีจะอุปสมบท แตก็มิไดผนวชตาม
ท่ีตั้งพระราชหฤทัยไว นอกจากนี้ยังไดพระราชทานพระราชทรัพยบํารุงวัดวาอาราม กับพระราชทานพระบรม
ราชูปถัมภแกศาสนาอ่ืนตามสมควร 
3.การศึกษา 
         พระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 8 ในคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการเสด็จนิวัติ
พระนครในครั้งท่ี 2 พระองคทรงไดประกอบพระราชกรณียกิจท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ โดยเสด็จ
พระราชดําเนินทอดพระเนตรกิจการของหอสมุดแหงชาติ รวมท้ัง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมสถานศึกษา
หลายแหง เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีทรงศึกษาขณะทรงพระเยาว
นอกจากนี้ พระองคยังไดเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตรเปนครั้งแรกของพระองค ณ หอประชุม
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2489  และอีกครั้งท่ี หอประชุมราชแพทยาลัย ศิริราช
พยาบาลมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร เม่ือวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2489 โดยในการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ 
มีพระราชปรารภใหมีการผลิตแพทยเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหเพียงพอท่ีจะชวยเหลือประชาชน โรงเรียนแพทยแหงท่ี 
2 จึงไดถือกําเนิดข้ึนท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ซ่ึงในปจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลังจากนั้น ในวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระองคทรงหวานขาว ณ แปลงสาธิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ซ่ึงถือเปนพระราชกรณียกิจสุดทาย กอนเสด็จสวรรคต 
 
 

 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 

พระราชกรณียกิจสําคัญท่ีมีตอการสรางสรรคชาติไทยสามารถสรุปไดดังนี ้

 พระราชกรณียกิจสําคัญ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ผูทรงเปนเลิศ
ทางดานเกษตร การศึกษา ศาสนา ความสัมพันธระหวางประเทศ และอ่ืนๆ มีดังตอไปนี้ 
 1. โครงการแกลงดิน 
  แกลงดิน เปนแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 
เพ่ือแกไขปญหาดินเปรี้ยว จะทําดวยการขังน้ําไวในพ้ืนท่ีจนกระท่ังเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนทําใหดินเปรี้ยวจัด 
เม่ือถึงท่ีสุดแลว จะมีการระบายน้ําออกแลวปรับสภาพดินดวยปูนขาว จนกระท่ังสามารถใชดินในการเพาะปลูกได 
 2. โครงการปลูกหญาแฝก 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ไดทรงศึกษาเรื่องการใชหญาแฝก
ในการอนุรักษดินและน้ําจากเอกสารของธนาคารโลก และพระองคไดพระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับหญา
แฝก โดยทรงทดลองปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการพังทลายของดิน 
 3. โครงการหนวยแพทยพระราชทาน 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 พระราชทานโครงการแพทยหลวง
พระราชทาน เม่ือป พ.ศ. 2510 โดยมีการจัดจางหนาท่ีแพทย พยาบาล เครื่องมือเครื่องใช เพ่ือตรวจรักษา
ราษฎรในถ่ินทุรกันดารโดยไมคิดมูลคา และอบรมหมอหมูบานเพ่ือแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน 
 4. โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 
  โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ไดจัดทําข้ึนตามพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 โดยจัดข้ึนเปนรูปเลมและบางสวนไดเผยแพรออนไลน ซ่ึงรวบรวม
เนื้อหาจากหลากหลายสาขาวิชา โดยฉบับปกติมีท้ังหมด 37 เลม และฉบับเสริมการเรียนรูมีท้ังหมด 20 เลม
 5. ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคจัดต้ังมูลนิธิอานันทมหิดล ในป พ.ศ. 2502 เพ่ือใหนิสิต 
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นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเดน ไดมีโอกาสไปศึกษาหาความรูชั้นสูงในตางประเทศ และนําองคความรูท่ีไดมา
ชวยพัฒนาประเทศตอไป 
 6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ไดพระราชทานแนวพระราชดําริ
เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม โดยเปนตัวอยางการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในข้ันตน โดยการทําเกษตรทฤษฎีใหมนี้ 
แบงออกเปน 3 ข้ัน ไดแก  
  ข้ันท่ี 1 คือ การแบงพ้ืนท่ีออกเปน 4 สวน ตามอัตรา 30-30-30-10 เพ่ือขุดเปนสระกักเก็บน้ํา 
30% ปลูกขาวในฤดูฝน 30% ปลูกไมผล 30% ไมยืนตนพืชผักสมุนไพร 30% และเปนท่ีอยูอาศัยอีก 10% 
  ข้ันท่ี 2 คือ การใหเกษตรกรรวมกันในรูปแบบของกลุม สหกรณเพ่ือดําเนินการในดานการผลิต 
การตลาด ความเปนอยู สวัสดิการ การศึกษา 
  ข้ันท่ี 3 คือการติดตอประสานงาน จัดหาแหลงเงินทุน เพ่ือใชลงทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตตอไป 
 7. บทพระราชนิพนธ เรื่อง พระมหาชนก  
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ไดพระราชทานบทพระราชนิพนธ 
เรื่อง พระมหาชนก ซ่ึงมีการดัดแปลงเล็กนอยจากพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกายชาดก เลมท่ี 4 ภาคท่ี 2 
เพ่ือใหเขากับยุคสมัยและทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจัดพิมพในปกาญจนาภิเษก ทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ป ในป พ.ศ. 2539 ซ่ึงมีเนื้อหาอันทรงคุณคาและมีการพิมพเปนฉบับการตูนอีกดวย 
 8. โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ไดพระราชทานพระราชทรัพย
สวนพระองคสรางโครงการอันหลากหลายในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภท 
คือ โครงการแบบไมใชธุรกิจ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและโครงการก่ึงธุรกิจ อาทิ       
โรงโคนมสวนจิตรลดา, โรงนมผงสวนดุสิต, น้ําผึ้งสวนจิตรลดา เปนตน 
 9. โครงการฝนหลวง 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชดําริสวนพระองคใน
การเรื่องการจัดทําฝนหลวง เพ่ือบรรเทาปญหาขาดแคลนน้ําในการเกษตร โดยมีการคนควาทดลองปฏิบัติการ
ฝนหลวงข้ึน ซ่ึงจะใชสารเคมีโปรยในทองฟา จนกระท่ังไอน้ําอ่ิมตัวและกลั่นตัวออกมากลายเปนเม็ดฝน 
 10. กังหันชัยพัฒนา 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชดําริใหมูลนิธิชัย
พัฒนาดําเนินการวิจัยและพัฒนากังหันน้ําชัยพัฒนาข้ึน เพ่ือบําบัดน้ําเสียดวยวิธีการเติมอากาศ ทําใหน้ําเสีย
กลายเปนน้ําดี และสามารถประยุกตใชในการอุปโภคบริโภคของประชาชน น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและ
เพ่ิมออกซิเจนใหบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทางการเกษตร 
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ วชิรเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลท่ี 10  

พระราชกรณียกิจปรากฏท่ัวถิ่นสยาม 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 ทรงเปยมดวยพระปรีชาสามารถหลากหลายดาน ทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพ่ือแบงเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษท่ีผานมา พระราชทานกิจกรรม
มากมาย เพ่ือทํานุบํารุงสุขใหแกราษฎรของพระองค ทรงหวงใยเรื่องความเจ็บปวยและปรารถนาใหพสกนิกร
ของพระองคมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงมาโดยตลอด 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ในป 2519 สมัย นายธานินทรกรัยวิเชียร อดีตนายกรัฐมนตรีและองคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ไดมีการสรางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ดวยความรวมมือระหวางรัฐบาล
กับประชาชน มีการบริจาคเงินและท่ีดินสรางโรงพยาบาล นอมเกลาฯถวายแด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) นับเปนโรงพยาบาลท่ีมีความสําคัญตอพสกนิกรไทย เนื่องจาก
สรางในทองถ่ินหางไกล ทุรกันดาร ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ท่ัวประเทศ โดยมีการสรางโรงพยาบาลท้ังสิ้น 21 แหง 

พระมหากรุณาธิคุณของ “ในหลวง รัชกาลท่ี 10” ท่ีมีตอพสกนิกรชาวไทย ดานสุขภาพไมไดมีเพียง
การพระราชทานพระราชานุญาตใหสรางโรงพยาบาลเพ่ือบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับพสกนิกรเทานั้น พระองคยัง
มีพระมหากรุณาธิคุณรับเปนองคนายกกิตติมศักด์ิ และเสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงพยาบาลแตละแหงดวย
พระองคเอง อยางนอยแหงละ 3 ครั้ง คือ วางศิลาฤกษ เปดโรงพยาบาล และเยี่ยมโรงพยาบาล ดวยพระองค
เองไมวาพ้ืนท่ีท่ีทําการสรางจะทุรกันดารหรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆจะยังเขาไมถึง ทรงไมคํานึงถึงความ
ยากลําบาก 

พระองคทรงรักโรงพยาบาลและมีความหวงใยประชาชนเปนอยางมาก ไดพระราชทานขาวสารให
โรงพยาบาลท้ัง 21 แหง เพ่ือใหนําไปประกอบอาหารแจกจายบุคลากรและประชาชนในพ้ืนท่ีโดยไมมีใครทราบ
มากอน ดวยพระเมตตาของพระองคทาน ทําใหบุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนรวมชวยกันพัฒนาทํานุ
บํารุงรักษาโรงพยาบาล ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปจจุบันโรงพยาบาลไดพัฒนาไปมากกวางบประมาณท่ี
ไดรับ ท้ังยังถือวาเปนโรงพยาบาลท่ีมีความหมายตอประชาชนเพราะดําเนินการโดยอาศัยวิธีการคิดเพ่ือ
ประชาชน การประสานผลประโยชนระหวางทองถ่ินและโรงพยาบาล เพ่ือใหเกิดประโยชนกับสังคมอยางเต็มท่ี 
ตามพระราชปณิธาน 

พระเมตตาจาก “ในหลวง รัชกาลท่ี 10” ทําใหพสกนิกรไทยท่ีอยูหางไกล สามารถเขาถึงการ
รักษาพยาบาลท่ีดีมีคุณภาพ ภายใตคุณภาพมาตรฐานและการดูแลท่ีดี สงผลใหพสกนิกรไทยท่ีอยูในพ้ืนท่ีตั้ง
ของโรงพยาบาลท้ัง 21 แหง และบริเวณโดยรอบ มีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน เพราะมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรงสมบูรณ ไดรับการดูแลสุขภาพรางกายอยางเทาเทียมและยั่งยืน 
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ทรงหวงใยการศึกษาของชาติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 ทรงเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา และการพัฒนา

การศึกษาของเยาวชน มีพระราชประสงคท่ีจะกระจายการจัดการศึกษาไปในถ่ินทุรกันดาร โดยตั้งพระราช
ปณิธานวาการศึกษาจะมีสวนใหเยาวชนของชาติมีพ้ืนฐานความรูท่ีจะนําไปดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 

เม่ือวันท่ี 22 มิ.ย.2522 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายโกวิท วรพิพัฒน อธิบดีกรมสามัญศึกษา
ในขณะนั้น เขาเฝาฯ ณ พระตําหนักนนทบุรี รับพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค จํานวน 7 ลานบาท 
นําไปเปนทุนกอสรางโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จํานวน 6 โรงเรียน โดยทรงกําหนดจังหวัดท่ีเปนสถานท่ีตั้ง
โรงเรียนดวยพระองคเอง ประกอบดวย โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 
2 กําแพงเพชร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3 สุราษฎรธานี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1 อุดรธานี โรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี 2 สงขลา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา พรอมกับพระราชทานพระนามาภิไธยยอ ม.ว.ก. 
อัญเชิญข้ึนประดับ ณ อาคารเรียนท้ัง 6 แหง 

นอกจากโรงเรียนเหลานี้แลวก็ยังมีโรงเรียนท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชดําริ อาทิ โรงเรียนทีปงกรวิทยา
พัฒน (วัดนอยใน) ในพระราชูปถัมภฯ กรุงเทพฯ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดโบสถ) ในพระราชูปถัมภฯ 
กรุงเทพฯ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดประดู) ในพระราชูปถัมภฯ สมุทรสงคราม โรงเรียนทีปงกรวิทยา
พัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ กรุงเทพฯ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (มัธยมวัดหัตสารเกษตร) ในพระ
ราชูปถัมภฯ ปทุมธานี โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภฯ สมุทรสาคร โรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ นาน 
เปนตน นับเปนพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงเห็นความสําคัญของการศึกษาของเยาวชน 
Bike for Mom&Dad 

“ในหลวง รัชกาลท่ี 10” ยังพระราชทานกิจกรรมใหประชาชนท้ังประเทศไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี  
ตอสถาบันพระมหากษัตริย ความรักท่ีมีตอ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช“ในหลวง รัชกาลท่ี 9”
และ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ เสริมสราง
สุขภาพของประชาชน ในการออกกําลังกาย และมีน้ําใจนักกีฬาผานการทรงจักรยานพระท่ีนั่งรวมกับพสกนิกร
อยางใกลชิด 

วันท่ี 16 ส.ค.2558 ประวัติศาสตรไทยและกินเนสส เวิลด เรกคอรด หรือกินเนสสบุก ไดบันทึกสถิติ
โลกในวันท่ีพระองคทรงจักรยานพระท่ีนั่งพรอมพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา นําขบวน
ขาราชการ และประชาชนท่ัวประเทศ ใน 18กิจกรรม Bike for Mom หรือ 1 8“ปนเพ่ือแม” ซ่ึงมีผูเขารวมปนมาก
ท่ีสุดในโลกถึง 136,411 คน 

Bike for Mom เปนกิจกรรมตามพระราชปณิธาน เม่ือครั้งดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงแสดงถึงความกตัญ ูกตเวทีแดองคสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 ส.ค.2558 19กิจกรรมท่ีจัด
ข้ึนอยางพรอมเพรียงกันท่ัวประเทศ ทําใหทองถนนในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด กลายเปนถนนสายสีฟาตามสี
เสื้อท่ีประชาชนทุกหมูเหลารวมกันสวมใส แสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย เสียง “ทรงพระเจริญ” 
ดังข้ึนตลอดระยะทางท่ีจักรยานพระท่ีนั่งเคลื่อนผานพสกนิกร ท่ีรอเฝาฯรับเสด็จสองฝงถนน ตั้งแตพระลาน
พระราชวังดุสิต ยังกรมทหารราบท่ี 11 ยอนกลับมาท่ีพระลานพระราชวังดุสิต รวมระยะทาง 43 กิโลเมตร 

ตอเนื่องปเดียวกัน วันท่ี 11 ธ.ค.2558 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 ทรงจักรยาน
พระท่ีนั่งนําประชาชนท่ัวประเทศปนจักรยาน ในกิจกรรม Bike for Dad หรือปนเพ่ือพอ เฉลิมพระเกียรติ 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 
5 ธ.ค.2558 ในครั้งนี้ ทรงจักรยานพระท่ีนั่งพรอมดวย พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา และ   
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน จากพระลานพระราชวังดุสิต ผานเสนทางยานเยาวราช    
วงเวียนใหญ กลับมาท่ีจุดเดิม ระยะทาง 29 กิโลเมตร ถนนทุกเสนกลายเปนสีเหลืองจากสีเสื้อของประชาชนท่ี
รวมกันสวมใสเพ่ือแสดงความจงรักภักดี ทรงมุงม่ันใหประชาชนชาวไทยรวมพลังความสามัคคี แสดงความ 
จงรักภักดีแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผานกิจกรรมการปนจักรยาน เชนเดียวกับเม่ือ
ครั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 ส.ค.2558         
ท่ีประชาชนชาวไทยรวมพลังปนจักรยานพรอมกันท่ัวประเทศจนเปนท่ีประจักษ สามารถสรางสถิติโลกจากการ
ท่ีมีประชาชนรวมกันปนในรูปแบบขบวนพาเหรดมากท่ีสุดในโลกดังไดกลาวไวแลว 
อุนไอรักคลายความหนาว 

นอกจากจะทรงพระปรีชาสามารถในดานกีฬา ยังพระราชทานกิจกรรมเพ่ือทํานุบํารุงสุขใหแกราษฎร 
ใหคนไทยใหความสําคัญกับครอบครัว โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหหนวยราชการในพระองค หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมกันจัดงาน “อุนไอรัก คลายความหนาว” ท่ีพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือปา 
ระหวางวันท่ี 8 ก.พ.-11 มี.ค.2561 เพ่ือพระราชทานความสุขใหประชาชน และเผยแพรความงดงามของ
ความเปนไทย ภายในงานอบอวลไปดวยสถาปตยกรรมสมัยรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 9 เผยแพรพระราชกรณียกิจตาง  ๆ
มีการเนรมิตดอกไมบานสะพรั่ง ทําใหประชาชนไดมีความสุข ความรื่นเริง และรําลึกถึงวิถีชีวิตตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ไดแตงกายดวยชุดไทยยอนยุคสมัยรัชกาลท่ี 5 และสวมผาไทยมารวมงาน ดวยความรักท่ีมีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

ตอมาระหวางวันท่ี 9 ธ.ค.2561-19 ม.ค.2562 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดงาน 18“อุนไอรัก 
คลายความหนาว สายน้ําแหงรัตนโกสินทร” ข้ึนอีกครั้ง ทรงฉลองพระองคดวยชุดราชปะแตน เสด็จพระราช
ดําเนินทรงเปดงาน ท่ีพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือปา พรอมดวยพระเจาหลานเธอท้ังสองพระองค 
จากนั้นทรงจักรยานไปยังสวนสุขภาพลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ ระยะทางไป-กลับ 39 กม. มีผูรวมขบวนเปน
จํานวนมาก ขณะท่ีในทุกจังหวัดพรอมใจปนไปในเสนทางท่ีกําหนดอยางพรอมเพรียง 
จิตอาสาเพ่ือสังคมไทย 

“โครงการจิตอาสา เราทําความดี ดวยหัวใจ” เปนอีก 1 โครงการท่ีมี พระราชประสงคใหคนไทย
รวมกันบําเพ็ญประโยชน ทําความดี ถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดโครงการจิตอาสาฯ ขุดลอกคูคลองกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา ทําความ
สะอาด และปรับภูมิทัศนพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน รอบพระราชวังดุสิต ระหวางวันท่ี 21-27 มิ.ย.2560 

จิตอาสาทุกคนไดรับสิ่งของพระราชทาน 3 อยาง คือ หมวกแกปสีฟา ผาพันคอสีเหลือง และสมุด
บันทึกความดี ตลอด 7 วัน ความรวมมือระหวาง หนวยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค ขาราชบริพารใน
พระองค หนวยราชการในเขตพ้ืนท่ี ประชาชนจิตอาสาท่ีมาจากทุกสารทิศ ชวยกันคนละไมคนละมือ พลิกฟน
สิ่งแวดลอมใหกลับมาสะอาดอีกครั้ง 
ครัวพระราชทานดับความทุกข 

“โรงครัวพระราชทาน” เปนอีกหนึ่งในน้ําพระราชหฤทัยท่ีพระราชทานชวยเหลือประชาชนท่ีประสบ
ภัยพิบัติในทุกพ้ืนท่ี รวมท้ังผูปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัย เพ่ือใหมีอาหารการกินในยามเดือดรอนอยาง
ทันทวงที กรมพลาธิการทหารบกจะเปนหนวยท่ีนํารถครัวสนามลงไปในพ้ืนท่ีประสบภัย สวนผูวาราชการ
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จังหวัดในพ้ืนท่ีจะบริหารจัดการในภาพรวม กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดหาวัตถุดิบปรุงแจกจาย
ผูประสบภัยและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

“ครัวพระราชทาน”ท่ีพระราชทานบรรเทาทุกข สรางความปลื้มปติ และซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณ
อยางท่ีสุด อาทิ เหตุการณเด็กชายซูลุยผิว หนูนอยชาวเมียนมา วัย 2 ขวบ 1 เดือน หายไปอยางไรรองรอย 
บริเวณไรออยทางเขาหมูบานท่ี อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี ตั้งแตวันท่ี 17 ธ.ค.2561 ทีมคนหาไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
ในการจัดตั้งครัวพระราชทาน ทําอาหารเลี้ยงจนกวาภารกิจจะสิ้นสุด 

รวมท้ังเหตุการณน้ําปาไหลหลากเขาทวมท่ีอยูอาศัยของประชาชนในพ้ืนท่ี จ.ประจวบคีรีขันธ และ จ.ชุมพร 
ในเดือน พ.ย.2561 น้ําทวม 5 อําเภอ จ.ตรัง เม่ือวันท่ี 21 ธ.ค.2561 พายุ “ปาบึก” ถลม 14 จังหวัดภาคใต    
เริ่มพัดเขา จ.นครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 4 ม.ค.2562 พายุฤดูรอนพัดถลม จ.อุดรธานี เม่ือ 26 ก.พ.2562    
มีประชาชนใน 16 ตําบล 3 อําเภอ เดือดรอนกวา 1 พันหลังคาเรือน และแผนดินไหวในเขตพ้ืนท่ี อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 
เม่ือวันท่ี 25 ก.พ.2562 

18หนึ่งในหลายเหตุการณท่ีสรางความประทับใจในพระเมตตา คือการ คนหาทีมฟุตบอลหมูปาอะคาเดมี 13 ชีวิต 
ติดอยูในวนอุทยานถํ้าหลวง–ขุนน้ํานางนอน อ.แมสาย จ.เชียงราย ชวงวันท่ี 23 มิ.ย.–10 ก.ค.2561 

พระองคทรงติดตามการชวยเหลือท้ังโคชและนักฟุตบอลทีมหมูปาท้ัง 13 ชีวิต และพระราชทาน
กําลังใจ สิ่งของตางๆ ใหกับทีมชวยเหลืออยางตอเนื่อง รับสั่งผานราชเลขาธิการสวนพระองค ใหดูแลทุกอยางดี
ท่ีสุด ท้ังครอบครัว ญาติ พอ แม ผูปกครอง ของผูพลัดหลง และความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน ตองมีแผนการ
ดําเนินการท่ีรัดกุม 

โดยทรงใหจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน กองทัพภาคท่ี 3 ไดนํารถปรุงอาหารเคลื่อนท่ี 4 คัน ต้ังเปนโรง
ครัวในพ้ืนท่ีตั้งแตวันแรกท่ีปฏิบัติภารกิจการคนหา ปรุงอาหารไดถึงวันละ 4,000 ชุด แจกจายใหเจาหนาท่ี    
ท่ีปฏิบัติงาน รวมท้ังสื่อมวลชนท่ีเกาะติดสถานการณการคนหา ทําใหทุกคนมีกําลังกาย กําลังใจปฏิบัติหนาท่ี
อยางเต็มกําลัง นํามาซ่ึงความสมานสามัคคีและความเขมแข็ง 

18พระราชกรณียกิจมากมายท่ีพระราชทานแกพสกนิกร ตลอดจนการปฏิบัติงานถวายดวยหัวใจและ
ความพรอมเพรียงของคนไทย ไดปรากฏภาพความรักความสามัคคีเผยแพรไปท่ัวโลก 
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