








ค�ำปรำรภ

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ในโอกาสการจัดพิมพหนงัสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ
เนื่องในงานพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปแหงการครองราชย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงปกครองประเทศชาติและประชาชนดวยทศพิธราชธรรม ดังพระปฐม-
บรมราชโองการท่ีไดพระราชทานไวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ วา
“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนขาวสยาม” และทรงต้ังมั่นในพระราช-
ปณิธานอันแนวแนที่จะทรงอุทิศ ทุมเทก�าลังพระวรกาย และก�าลังพระราชหฤทัยในการบ�าเพ็ญ
พระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความกินดีอยูดี คุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกอาณาประชาราษฎร และ
ความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนของประเทศชาติ พระองคทานทรงงานดวยหลักการ “เขาใจ เขาถึง
พัฒนา” รวมท้ังไดพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปนแนวทางสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน ผานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริหลากหลายสาขาเกือบ ๕,๐๐๐ โครงการ
กอเกิดเปน “ศาสตรแหงพระราชา” ซึ่งเปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศใหเขมแข็งอยางยั่งยืน
นับเปนคัมภีรอันล�้าค าแหงแผนดินท่ีไดพระราชทานแกลูกหลานไทย พระราชด�ารัสและ
พระบรมราโชวาทในวาระโอกาสตาง ๆ คือ ปรัชญาค�าสอนและคติธรรมที่พระองคทรงปรารถนาให
ปวงชนชาวไทยทั้งหลายต้ังมั่นอยใูนความดีงาม ความพอดี ความพอเพียง รักษาความเปนชาติอารยะ
นับเปนบุญวาสนาของประชาชนชาวไทยที่ได เกิดมาอยูภายใตรมพระบรมโพธิสมภารของ
พระมหากษัตริยผูทรงพระคุณอันประเสริฐ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเปนเอตทัคคะ
ท้ังศาสตรและศิลปหลายแขนง ทรงเปนทั้งปราชญและครูแหงแผนดินที่ย่ิงใหญท่ีประชาชนชาวไทย
ตางเทิดทูนไวเหนือเศียรเกลา พระอัจฉริยภาพอันล�้าเลิศและพระปรีชาสามารถเปนที่ประจักษตอ
สายตาและประทับใจท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ จึงทรงไดรับการทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
รางวัลเทิดทูนพระเกียรติยศในฐานะที่ทรงเปนท้ังกษัตริย นักคิด และนักพัฒนา โดยทรงไดรับการ
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระราชสมัญญามากมายหลายดาน เชน “อัครศิลปน” “พระบิดาแหง
เทคโนโลยีของไทย” “พระบิดาแหงฝนหลวง” “พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย” “พระบิดาแหงการ
ประดิษฐไทย” “พระบิดาแหงการอนุรักษมรดกไทย” “พระบิดาแหงการวิจัยไทย” “พระบิดา
แหงมาตรฐานการชางไทย” “พระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน” เปนตน โดยเฉพาะท่ีส�าคัญ องคการ
สหประชาชาติไดนอมเกลานอมกระหมอมถวายรางวัล “ความส�าเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย”
และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระราชสมัญญา “พระมหากษัตริยนักพัฒนา” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทย และพัฒนา
มนุษยชาติอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น ยังไดก�าหนดใหวันท่ี ๕ ธันวาคมของทุกปเปน “วันดินโลก” และ
นอมเกลานอมกระหมอมถวาย “รางวัลนักวิทยาศาสตรดินเพ่ือมนุษยชาติ” เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ
แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงใหความส�าคัญกับ
การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรดินจนพลิกฟนผืนดินเพ่ือการท�าเกษตรกรรมอยางยั่งยืน



วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬกา ๕๒ นาที นับเปน
วันแหงความวิปโยคโศกศัลยครั้งใหญของพสกนิกรชาวไทยท้ังปวง ประเทศไทยตองตกอยูในทามกลาง
ความโศกเศราอาลัยโดยท่ัวกัน เม่ือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริยผูทรงเปนศูนยรวม
ดวงใจของคนไทยท้ังชาติเสด็จสูสวรรคาลัย และนับเปนวันมหาอาดูรของโลก โดยผูน�าจาก
ทุกประเทศลวนแสดงความอาลัยและเสียใจตอการเสด็จสวรรคตในคร้ังน้ี รัฐบาลไดกราบบังคมทูล
ขอพระราชทานพระราชานุญาตสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เพ่ือนอมเกลานอมกระหมอมถวายพระเกียรติยศอยางสูงสุดตามขัตติยโบราณ
ราชประเพณี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและนอมเกลานอมกระหมอมถวายเปนราชสักการะ
กตัญ ุตาบูชา ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศใหปรากฏแผไพศาล และเพ่ือใหประชาชนชาวไทย
ทุกหมูเหลาไดมีสวนรวมสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิไดของพระมหากษัตริยผูทรงพระคุณ
อันประเสริฐ โดยรัฐบาลไดกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปนท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิในการพระราชพิธี ณ วาระนี้

รัฐบาลโดยคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดแตงต้ังคณะกรรมการฝายตาง ๆ๘ คณะในการด�าเนินการ
จัดงานพระราชพิธีพระบรมศพตามโบราณราชประเพณีอยางสมพระเกียรติพระบรมราชอิสริยยศ
ในวาระส�าคัญนี้ใหสมบูรณตามจารีตโบราณราชประเพณี ทั้งงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี
และงานอื่น ๆ ต้ังแตการบ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และ
การถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ มณฑลพระราชพิธีทองสนามหลวง โดยมีคณะกรรมการฝาย
จัดท�าหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ๑๐ คณะ ด�าเนินการจัดท�าหนังสือ
ท่ีระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อบันทึกพระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับการพระบรมศพ
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ตามธรรมเนียมปฏิบัติโบราณราชประเพณี ทั้งการกอสรางพระเมรุมาศ การจัด
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ สิ่งอนุสรณตาง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศอันภิญโญไพศาลแด
ฑีฆราชาแหงสยาม ผูทรงสถิตในดวงใจคนไทยท้ังชาติ และทรงเปนพระมหากษัตริยท่ีเหนือกษัตริยใด ๆ
ในประวัติศาสตรโลก

ในวาระน้ี รัฐบาลและประชาชนชาวไทยทุกหมเูหลา ขอนอมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เปนลนพนหาที่สุดมิได แมเสด็จสูสวรรคาลัยช่ัวนิรันดร แตความอาลัยนั้นมิเ ส่ือมคลาย ดวย
พระบรมราชกฤดาภินิหารแหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และพลังแหงความจงรักภักดีของปวงพสกนิกรชาวไทย ขอเสด็จสูสวรรคาลัยใหสถิตสถาพร ณ
แดนบรมสุขแหงพระนิพพานตราบนิจนิรันดร เทอญ

(ประยุทธ จนัทรโอชา)
นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พลเอก





ค�ำน�ำ

นับแตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จข้ึนครอง
สิริราชสมบัติใน พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมและทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
นานัปการตลอดรัชสมัยดวยการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหสอดคลองกับการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะการวางรากฐานและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงของไทย
อันเปรียบเสมือนเสนเลือดส�าคัญในการด�ารงชีวิตของประชาชน เพ่ือใหชุมชนในทองถิ่นทุรกันดาร
สามารถสัญจรไปมาและขนสงพืชผลทางการเกษตรไปยังพ้ืนที่ตาง ๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว
ในขณะท่ีชุมชนในเมืองก็ประสบปญหาจราจรติดขัดที่ตองเรงแกไขดวยระบบเสนทางสัญจร
รูปแบบตาง ๆ และระบบขนสงมวลชนไปพรอมกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานแนวพระราชด�าริตาง ๆ แกกระทรวงคมนาคมใหน�าไป
ด�าเนินการ อันเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาท่ีสุดมิได

คร้ันในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ทองสนามหลวง ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ กระทรวงคมนาคมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝายจัดท�าหนังสือท่ีระลึกและ
จดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ให จัดท� าหนังสือท่ีระลึก “พระบรมราชาวิถี ๗ ทศวรรษ พิพัฒนคมนาคม”
เปนพระบรมราชานุสรณเพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณใหแผไพศาล และเปนการบันทึกประวัติศาสตร
การพัฒนางานคมนาคมของชาติในรัชสมัย

ขอเดชะพระมหิธานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย ความจงรักภักดี และความกตัญ ูกตเวที
ท่ีรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลามีตอเบ้ืองพระยุคลบาท จงเปน
พลวปจจัย ดลบันดาลใหพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เสด็จสูสวรรคาลัยเทอญ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม





ค�ำช้ีแจง

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพติร ณ พระเมรุมาศ ทองสนามหลวง วันพุธ ที่ ๒๕ ถึงวันอาทิตย ท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เปนวาระส�าคัญที่ประชาชนชาวไทยพรอมใจกันแสดงความจงรักภักดีนอมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิไดในการสงเสด็จสูสวรรคาลัย โดยเฉพาะการรวมถวายดอกไมจันทนถวายพระเพลิง
พระบรมศพในวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจ�าลองและซุมถวาย
ดอกไมจันทนท่ีไดจัดข้ึนท่ัวทุกจงัหวัด อ�าเภอ และวัดส�าคัญในพระราชอาณาจักร ตลอดจนณ วัดไทยและ
สถานที่อันเหมาะสมส�าหรับชาวไทยในตางประเทศ กระทรวงคมนาคมไดมีบทบาทส�าคัญในการสนอง
พระมหากรุณาธิคุณดวยการอ�านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนท่ัวทุกทองถิ่น โดยเฉพาะ
การเดินทางมาเฝาทลูละอองธุลีพระบาทในการอัญเชิญพระบรมโกศดวยร้ิวขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
สูพระเมรุมาศ ณ ทองสนามหลวง และการรวมถวายดอกไมจันทนถวายพระเพลิงพระบรมศพของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครและของประชาชนจากตางจังหวัดท่ีเดนิทางมารวมพระราชพิธีดังกลาว

ดวยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ผูทรงเปนพลังของแผนดินไทย เน่ืองจากพระราชด�าริและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับ
“พระบรมราชาวิถี” นานัปการ ซึ่งไมเพียงแตท�าใหพสกนิกรชาวไทยไดรับความสะดวกในการเดินทาง
และมีคุณภาพชวีิตท่ีดีขึ้น หากยังมีผลส�าคัญตอการพัฒนางานของกระทรวงคมนาคมใหเจริญกาวหนา
มาตลอดรัชสมยั กระทรวงคมนาคมจึงไดแตงต้ังคณะท�างานจัดท�าหนังสือท่ีระลึก “พระบรมราชาวิถี
๗ ทศวรรษ พิพัฒนคมนาคม” พมิพเผยแพรเฉลิมพระเกียรติและนอมเกลานอมกระหมอมถวายเปน
พระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคร้ังนี้ โดยรวบรวมเอกสาร หลักฐาน
และขอมูลเกี่ยวกับพระราชกรณยีกิจ พระราชด�ารัส พระบรมราโชวาท และโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริเก่ียวกับกระทรวงคมนาคม ท้ังทางบก ทางน�า้ ทางอากาศ ทางราง และทางการสื่อสาร
บันทึกเรียบเรียงเปนเอกสารทางประวัติศาสตรการคมนาคมของแผนดิน ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถ
ของพระองคทาน อันจะเปนประโยชนแกการศึกษาคนควาวิจัยสืบไป หนังสือ “พระบรมราชาวิถี
๗ ทศวรรษ พิพัฒนคมนาคม” ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฝายจัดท�าหนังสือที่ระลึกและ
จดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ใหจัดพิมพเปนหนังสือที่ระลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดวย

หนังสือ “พระบรมราชาวิถี ๗ ทศวรรษ พิพัฒนคมนาคม” ล�าดับเนื้อหาไวดังนี้ พระราชประวัติ
๗ ทศวรรษพิพัฒน์คมนาคม พระราชด�ารัสท่ีจารจ�า แนวพระราชด�าริน�าคมนาคม เย็นศิระเพราะ
พระบริบาล พระราชทานมงคลนาม และพระบรมราชาวิถี ณ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ขอพระมหิธานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลายท่ัวสากลจักรวาล ตลอดจน
พระราชกุศลกฤดาธิการที่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติ
บ�าเพ็ญมาอยางบริบูรณ ตลอดจนความจงรักภักดีและนอมส�านกึในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน
อันหาที่สุดมิไดของผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน และลูกจางกระทรวงคมนาคม และผองพสกนิกร
จงเปนพลังนอมสงพระผูเสด็จสูสวรรคาลัยและสถิตคูสถานพมิานเทอญ

(นายชาติชาย ทิพยสุนาวี)
ปลัดกระทรวงคมนาคม
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พระรำชประวัติ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทร

มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร





พระรำชประวัติจอมกษัตริย์ผูย่ิงใหญ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชโอรสในสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จ
พระราชสมภพ วันจันทร ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ ณ เมืองเคมบริดจ รัฐแมสซาชูเซตส
สหรัฐอเมริกา ทรงศึกษาขั้นตนที่โรงเรียนมาแตรเดอี กรุงเทพมหานคร และเสด็จพระราชด�าเนินไปทรง
ศึกษาตอ ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด ส�าเร็จข้ันอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยโลซาน แผนกวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร ครั้นเม่ือเสด็จข้ึนครองสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศตอจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช
ทรงเปล่ียนแนวการศึกษาเปนวิชาสังคมศาสตร นิติศาสตร และรัฐศาสตร ดวยทรงเห็นวาเปนวิชาส�าคัญ
และจ�าเปนส�าหรับต�าแหนงประมุขของประเทศ

ที่ของขำพเจำในโลกน้ีคือ
กำรไดอยทูำมกลำงประชำชนของขำพเจำ

น่ันคือคนไทยท้ังปวง
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
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วันอาทิตย ท่ี ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เสด็จเถลิงถวัลยราช-
สมบัติเปนพระมหากษัตริยรัชกาลท่ี ๙ แหงพระบรมราชวงศจักรี

วันศุกร ที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ มีการพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรสกับหมอมราชวงศสิริกิต์ิ กิติยากร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมสถาปนาเปนสมเด็จพระราชินีสิริกิต์ิ และสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตามล�าดับ

วันศุกร ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ มีการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกตามขัตติยโบราณราชประเพณี พระราชทานพระปฐม-
บรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหง
มหาชนชาวสยาม”
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดา
๔ พระองค ดังนี้

• ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
• สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
• สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
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ระหวางวันจันทร ท่ี ๒๒ ตุลาคม - วันจันทร ท่ี ๕ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๔๙๙ ทรงพระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระสมณฉายาวา “ภูมิพโล” ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ตลอดระยะเวลาแหงการครองราชย ทรงบ�าเพ็ญพระราช-
กรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขแกประเทศชาติและประชาชน
อยางอเนกอนันต

เสด็จสวรรคต วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
สิริพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ทรงด�ารงสิริราชสมบัติ ๗๐ ป
ยาวนานยิ่งกวาพระมหากษัตริยพระองคใดในประวัติศาสตรไทย

2๗



พระปรีชำเกริกไกรไปท่ัวหลำ

ระยะแรกท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย
ประเทศไทยอยูในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ จ�าเปนตองด�าเนินนโยบายสรางสัมพันธไมตรีกับ
นานาประเทศดวยการเย่ียมเยือนในระดับประมุข ระหวางพุทธศักราช ๒๕๐๒ - ๒๕๑๐ ไดเสด็จ
พระราชด�าเนินเยือนประเทศตาง ๆ ท้ังในทวีปเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย รวม ๒๐ ประเทศ
กอนเสด็จพระราชด�าเนินออกจากประเทศไทย ทรงอ�าลาประชาชนวา “...การไปตางประเทศคราวน้ี ก็ไป
เปนทางราชการแผนดิน เปนการท�าตามหนาท่ีของขาพเจาในฐานะเปนประมุขของประเทศ...ขาพเจา
จะพยายามเต็มท่ี เพ่ือใหฝายเขารู จักเมืองไทยและเกิดมีน�้าใจท่ีดีตอชาวไทย” อันเปนงานท่ีตองใช
พระราชวิจารณญาณอันสุขุมรอบคอบ ตองใชพระราชปฏิภาณอันฉับไว จะพลาดพลั้งหรือลมเหลวมิได
เพราะอาจเสียหายแกเกียรติภูมิของชาติ
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ในการเยือนแตละประเทศตองมีพระราชปฏิสันถารกับ
บุคคลกลุมตาง ๆ ท้ังที่เปนทางการและสวนพระองคจ�านวนมาก
พระราชด�ารัสตองมีความสัมพันธสอดคลองกับวัฒนธรรม
คตินิยม และประวัติศาสตร ตองพระราชทานพระราชด�ารัส
ท้ังภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน มีพระอัจฉริยภาพ
และพระราชปฏิภาณเฉียบคมฉับไวเปนท่ีประจักษแกชาวโลก
หลายคร้ัง บางครั้งเปนพระราชด�ารัสท่ีมิไดจัดเตรียมไวลวงหนา
ทรงพระปรีชาในการสรรหาถอยค�าจูงใจใหผูฟงเกิดความเลื่อมใส
ยินดี พระสุรเสียงชวนใหเคารพ ตรัสจากพระราชหฤทัยกอใหเกิด
ความเช่ือถือ มีพระอารมณขันที่เหมาะแกกาลเทศะ
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การเสด็จพระราชด�าเนินเยือนตางประเทศครั้งน้ัน ยังไดทรงดนตรีแจ๊ส
รวมกับนักดนตรีผูมีชื่อเสียงของโลกหลายครั้ง โดยมิไดเตรียมพระองคมากอน
อันแสดงถึงพระปรีชาสามารถทางดานดนตรีในระดับสากลเปนท่ีเล่ืองลือ
ทรงไดรับการถวายพระเกียรติใหด�ารงต�าแหนงสมาชิกกิตติมศักด์ิของสถาบัน
การดนตรีและศิลปะแหงกรุงเวียนนา นับวาทรงใชดนตรีเปนส่ือในการเช่ือม
สัมพันธไมตรีระหวางมิตรประเทศเปนอยางดียิ่ง

เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินกลับถึงประเทศไทยไดพระราชทานพระราชด�ารัส
แกคนไทยวา “...ไดปฏิบัติสิ่งท่ีไดก�าหนดจะกระท�าไวเสร็จส้ินไปแลว อาทิ
น�าสันถวไมตรีของประชาชนชาวไทยไปยังประชาชนประเทศตาง ๆ ซึ่งได
ไปเยือน เปนผูแทนของชาติและอารยธรรมของเรา กอใหเกิดและเพ่ิมพูน
ความสนใจในประเทศของเราแกบรรดาประเทศทั้งหลาย ในอันที่จะใหมีความ
รวมมือกันใกลชิดยิ่งข้ึน ท้ังในดานเศรษฐกิจและในดานสันติภาพของโลก
ตลอดจนใหมีความเขาใจอันดีตอกัน และทายที่สุดก็คือ สงเสริมมิตรภาพท่ีมี
อยูแลวใหแนนแฟน และสรางมิตรใหมใหเกิดข้ึนส�าหรับประเทศอันเปนท่ีรัก
ของเรา”

ผลจากการเสด็จพระราชด�าเนินเยือนตางประเทศอีกประการหนึ่งคือ
ทรงแสวงหาเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการพัฒนาประเทศในเวลา
ตอมา
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พระรำชกรณียกิจเพื่อปวงประชำ

พระองคเปนพลังแหงแผนดิน ทรงสงเสริมการท�างานของรัฐบาล
ในการพัฒนาประเทศสวนท่ีไมสามารถกระท�าไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะ
ทองถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ท่ีก�าลังเผชิญปญหาการขัดแยงทางความคิด
ซึ่งราษฎรยังยากจนขนแคน เริ่มแตเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๔ แมจน
วาระสุดทายแหงพระชนม ชีพที่ทรงพระประชวร ก็ยังทรงงาน
เพื่อพสกนิกรมิไดวางเวน
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ทรงเรงแกไขปญหาของประชาชน ทั้งดานการคมนาคม การแพทย การศึกษา อาชีพ ที่ดิน
ท�ากิน ฯลฯ เรงรุดทุกโครงการไปพรอมกัน ทรงทุมเทพระวรกาย พระสติปญญา พระวิริยอุตสาหะ
และพระราชทรัพย ศึกษาคนควา หาขอมูล ทดลอง วิเคราะห วิจัย ฟนฟู อนุรักษ สรางสรรค
เพื่อความสัมฤทธิผลทั้งแกชาติและประชาชน กอก�าเนิดเปนโครงการหลวง โครงการฝนหลวง ธนาคาร
โค - กระบือ เกษตรทฤษฎีใหม จนถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีหลายประเทศไดขอรับ
พระราชทานแนวพระราชด�าริไปพัฒนาประเทศของตน โดยเฉพาะความยากจน ทรงแกไขดวย
การพัฒนา สอนราษฎรใหรูจักพ่ึงตนเอง ทรงวางแนวทางการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนดวยวิธี
เรียบงาย มีผลส�าเร็จชัดเจน ใหสอดคลองกับภูมิสังคม คือ สภาพทางภูมิศาสตรและสังคมแตละถิ่น
เกิดโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริท่ีด�าเนินการโดยคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิชัยพัฒนา และหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของด�าเนินการโดยตรง ประมาณ ๕,๐๐๐ โครงการ
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พระรำชด�ำริพัฒนำเทิดถำวร

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ คือ หัวใจการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ในการวางรากฐานพัฒนาสังคมและ
ประเทศ ทรงพัฒนาดินเพ่ือสรางที่ท�ากิน พัฒนาปาเพื่อสรางน�้า พัฒนาน�้าเพ่ือสรางธัญญาหาร พัฒนาขาวปลาอาหาร
เพื่อสรางความม่ันคงของชีวิต ทรงสอนประชาชนใหรูจักชีวิตพอเพียงเพ่ือประโยชนสุขของแผนดิน การพัฒนาทุกดาน
ลวนประสานสัมพันธกันเปนหวงโซที่ปรากฏอยางชัดเจนวา พระองคคือผูทรงสรางความเปนปกแผนม่ันคงใหแกชาติ
และประชาชนอยางแทจริง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระราชด�าริและทรงน�า
การปฏิบัติเพื่อบ�าบัดทุกขบ�ารุงสุขของอาณาประชาราษฎรใหไดผลแทจริง เปนพระราชด�าริอันเรียบงาย ใชเครื่องมือ
ใกลตัว และประหยัด ปฏิบัติการไดทุกภูมิสังคมของไทยหรือแมในตางประเทศ พระราชด�าริหลายองคเปนท้ังทฤษฎี
และปรัชญา จนเปนท่ีสรรเสริญวา คือ “ศาสตรของพระราชา” อาทิ

เกษตรทฤษฎีใหม ทรงเนนเร่ืองการจัดการท่ีดินและน�า้ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเกษตรกร แบงออกเปน ๓ ข้ัน
คือ ขั้นตน เปนการแบงพ้ืนที่อยูอาศัยและที่ท�ากินเปน ๔ สวน ตามอัตราสวน ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ สวนท่ี ๑ ขุดสระ
เพื่อกักเก็บน�า้ฝน สวนท่ี ๒ ปลูกขาว สวนท่ี ๓ ปลูกไมผล พืชผัก พืชไร สวนท่ี ๔ เปนท่ีอยูอาศัยและเลี้ยงสัตว ขั้นที่ ๒
เปนการใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปแบบกลุมยอยหรือสหกรณในดานการผลิต การตลาด การเปนอยู สวัสดิการ
การศึกษา สังคม และศาสนา ขั้นที่ ๓ อันเปนข้ันสุดทาย คือ การติดตอประสานงานเพื่อจัดหาทุนหรือแหลงเงินมาชวย
ในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล ความจ�าเปนท่ีตองมีภูมิคุ มกันที่ดีพอท่ีจะรับมือกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงท้ังภายในภายนอก ท้ังนี้จะตองอาศัยความรู ความรอบคอบระมัดระวังอยางย่ิง
ในการน�าวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและด�าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกับที่ตอง
เสริมสรางจิตส�านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต มีความรูที่เหมาะสม ด�าเนินชีวิตดวยความ
อดทน ประหยัด มีความเพียร มีสติ ทรงเนนย�้าวาเศรษฐกิจพอเพียงมิใชแตพอมีพอกินเทาน้ัน
หากตองมีการพัฒนาใหกาวหนาประสบความส�าเร็จตามเปาหมายดวย ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงน�าไปปฏิบัติไดท้ังระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ

พระราชด�ารัสองคหนึ่งที่พระราชทานแกนักขาวตางประเทศวา
“ในหลาย ๆประเทศ สถาบันกษัตริยเปรียบเสมือนรูปพีระมิด ที่มีประชาชนเปนฐานสูงข้ึนไป

ก็มีบรรดาขาราชการตาง ๆ และกษัตริยอยูบนยอดพีระมิด แตหนาที่ของพระมหากษัตริยไทย
ในปจจุบันกลับกัน เปนพีระมิดคว�่าหัวลง คือ ประชาชนท้ังหลายอยูขางบน และสถาบันกษัตริย
อยูท่ีจุดลางสุด ท�าหนาท่ีบริหารสนองความตองการของประชาชนท่ีอยูขางบน”

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมแกเหลาพสกนิกรอยางหาท่ีสุดมิได
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พระเกียรติยศปรำกฏทั่วสำกล

ดวยเปนท่ีประจักษชัดในพระอัจริยภาพวาทรงเปนเลิศในศาสตรท้ังปวง หนวยงานตาง ๆ ไดนอมเกลานอมกระหมอม
ถวายพระราชสมัญญาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติคุณ อาทิ อัครศิลปน พระบิดาแหงการจัดการทรัพยากรน�้า พระบิดา
แหงเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแหงฝนหลวง พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย พระบิดาแหงการประดิษฐไทย พระบิดา
แหงการอนุรักษมรดกไทย พระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน นอกจากนี้ ไดมีการถวายพระนามดวยความจงรักภักดี อาทิ
กษัตริยเกษตร กษัตริยนักพัฒนา และกษัตริยนักกีฬา เปนตน

หลายประเทศท่ีประสบปญหาคลายคลึงกับประเทศไทยไดน�าโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริไปประยุกตใช
มีลาว กัมพูชา ภูฏาน เมียนมา เลโซโท เวียดนาม อัฟกานิสถาน เอธิโอเปย เปนตน ดังเห็นไดจากองคกรและสถาบัน
ในตางประเทศไดขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเหรียญและรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณ อาทิ

รางวัลหญาแฝกชุบส�าริด ในฐานะท่ีทรงเปนนักอนุรักษดินและน�า้ โดยธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
(๒๕๓๖)

เหรียญและถวยรางวัลส่ิงประดิษฐดีเดน ประจ�าปพุทธศักราช ๒๕๔๓ รวม ๕ รางวัลขององคการบรัสเซลสยูเรกา
ในงานนิทรรศการ Brussel Eureka 2000: 49UI World Exhibition of Innovation, Research and New Technology
กรุงบรัสเซลส ราชอาณาจักรเบลเยียม เฉลิมพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพดานการประดิษฐคิดคนเครื่องกล
เติมอากาศท่ีผิวน�้าหมุนชาแบบทนุลอย หรือ “กังหันน�้าชัยพัฒนา” (๒๕๔๔) และในงานนิทรรศการ Brussel Eureka 2000:
��UI ทรงไดรับรางวัลเหรียญทองส�าหรับโครงการน�้ามันไบโอดีเซล สูตรสกัดจากน�้ามันปาลม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม
และโครงการฝนหลวง (๒๕๔๕)

รางวัลความส�าเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย ในฐานะท่ีทรงอุทิศก�าลังพระวรกายและทรงพระวิริยอุตสาหะในการ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอยใหญนานัปการ เพ่ือยังประโยชนและความเจริญอยางย่ังยืนมาสูประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ
โดยโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา (๒๕๔๙)
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รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณ ดานการศึกษาวิจัยท�าฝนเทียมและพัฒนาดัดแปลงสภาวะอากาศ ในฐานะ
ท่ีทรงสนับสนุนการศึกษาวิจัยการท�าฝนเทียมในประเทศไทย โดยรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส รวมกับ
องคการอุตุนิยมวิทยาโลก (๒๕๕๐)

ในมหามงคลสมัยท่ีทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๙ สมเด็จพระราชาธิบดี
สมเด็จพระราชินี และผูแทนพระองคพระประมุขจาก ๒๕ ประเทศ เสด็จมารวมงานเฉลิมฉลอง
ณ ประเทศไทย อันแสดงถึงพระเกียรติคุณท่ีทรงไดรับความเคารพนับถืออยางยอดยิ่งในหมูประเทศขัตติยะ
ท้ังหลาย สมเด็จพระราชาธิบดีแหงบรูไนดารุสซาลาม ทรงเปนผูแทนพระประมุข มีพระราชด�ารัสถวายพระพร
ความตอนหนึ่งวา

“ณ วันนี้ ประชาคมโลกตางตระหนักถึงความส�าเร็จทั้งหลายท้ังปวงของฝาพระบาท หมอมฉัน
องคพระประมุข และพระราชอาคันตุกะทุกพระองคที่มาพรอมเพรียงกัน ณ ที่นี้ จึงมีความปลาบปลื้มปติยินดี
เปนอยางย่ิงท่ีองคการสหประชาชาติไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัลความส�าเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย
แดฝาพระบาท

“พระราชกรณียกิจและความส�าเร็จทั้งหมดท่ีกลาวมาของฝาพระบาทท�าใหหมอมฉัน องคพระประมุข
และพระราชอาคันตุกะทุกพระองค ณ ท่ีน้ี ตางรูซึ้งตระหนักไดดีวาเหตุใดประชาชนของพระองคจึงได
พรอมใจกันนอมเกลาฯ ถวายพระราชสมัญญามหาราช แตหมอมฉัน ตลอดจนองคพระประมุขและ
พระราชอาคันตุกะทุกพระองค ท่ีมีไมตรีจิตพร่ังพรอมกันมารวมงานในวันน้ี ขอถวายพระราชสมัญญาที่
เรียบงายแตมีคาและสะทอนถึงความรูสึกของหมอมฉันและทุกพระองค ณ ที่นี้ คือ ฝาพระบาททรงเปน
‘มิตรที่รักและพึงเคารพอยางที่สุดของพวกเรา’

“ฝาพระบาททรงเปนพลังบันดาลใจใหกับพวกเราเหลาพระประมุขดวยกัน และสิ่งนี้คือเหตุส�าคัญ
ล�า้ลึกของความพรอมเพรียงกันมาถวายพระเกียรติในคร้ังนี้”
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ดิเรกดลถวำยพระเพลิงเถกิงนุสรณ์

พระมหากษัตริย ของชาวไทยคือสมมติเทวราช เม่ือเสด็จ
พระราชสมภพ พระองคคือเทพอวตารจากเทวโลก ณ เขาพระสุเมรุ
มาอุบัติยังโลกมนุษยเพ่ือคุมครองอาณาประชาราษฎร ครั้นถึงกาล
เสด็จสวรรคต หมายความถึงเสด็จกลับสสูรวงสวรรค ชาวไทยจะจัด
“พระราชพิธีอันเน่ืองในพระบรมศพ” เฉลิมพระเกียรติยศอยางสูงสุด
โดยประดิษฐานพระบรมศพ บ�าเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณี
พระพุทธศาสนา ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
และสราง “พระเมรุมาศ” ณ ทองสนามหลวง จ�าลองใหประดุจ
เขาพระสุเมรุส�าหรับถวายพระเพลิง เรียกวา “ออกพระเมรุ” เริ่มแต
การอัญเชิญพระบรมศพสูพระเมรุมาศดวยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ริ้วขบวนที่ ๑ อัญเชิญพระบรมศพโดยพระยานมาศสามล�าคานออกจาก
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระมหาพิชัยราชรถหนาวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ร้ิวขบวนที่ ๒ อัญเชิญพระบรมศพโดยขบวนพระมหา-
พิชัยราชรถจากหนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสูมณฑลพระราชพิธี
ทองสนามหลวง ริ้วขบวนท่ี ๓ อัญเชิญพระบรมศพโดยราชรถปนใหญ
เวียนอุตรา วัฏรอบพระเมรุมาศ แล วอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน
ณ พระเมรุมาศ เวลาค�า่ถวายพระเพลิงเพื่อช�าระพระบรมราชสรีระให
บริสุทธ์ิ พรอมสงเสด็จสูสวรรคาลัยณ เขาพระสุเมรุ สรวงสวรรค วันรุงข้ึน
ริ้วขบวนท่ี ๔ อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระผอบพระบรมราช-
สรีรางคารโดยพระท่ีนั่งราเชนทรยานและพระท่ีนั่งราเชนทรยาน (นอย)
เขาสูพระบรมมหาราชวัง ประดิษฐานพระบรมอัฐิท่ีพระท่ีนั่งดุสิต
มหาปราสาท สวนพระบรมราชสรีรางคารนั้นอัญเชิญไปพักไว
ณ พระศรีรัตนเจดีย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ริ้วขบวนท่ี ๕ เม่ือบ�าเพ็ญ
พระราชกุศลถวายพระบรมอัฐิแลว อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ
โดยพระที่น่ังราเชนทรยาน ไปประดิษฐาน ณ พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท
และร้ิวขบวนที่ ๖ อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารโดยรถยนตพระที่น่ัง
จากพระศรี รัตนเจดีย วัดพระศรี รัตนศาสดาราม ไปบรรจุไว
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
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พระเมรุมำศสูงสงอลงกรณ์

พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประกอบดวย อาคารทรงบุษบก จ�านวน ๙ องค เรียกวา พระเมรุมาศ ๙ ยอด ต้ังอยูบน
ชาลารูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสยอมุมไมสิบสอง ๔ ชั้น ลดหล่ันกัน มีบันไดทางขึ้นท้ัง ๔ ทิศ
บุษบกประธาน มีช้ันเชิงกลอน ๗ ชั้น ยอดบนสุดประดิษฐานพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
ภายในมีพระจิตกาธานเปนที่ประดิษฐานพระโกศพระบรมศพ ผนัง ๔ ดานติดต้ัง
ฉากบังเพลิงเขียนรูปนารายณอวตารและภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ถัดลงมาเปนชาลาชั้นท่ี ๒ มุมทั้งสี่เปนบุษบกซางมีชั้นเชิงกลอน ๕ ชั้น ส�าหรับ
พระพิธีธรรม ๔ ส�ารับ สวดพระอภิธรรมเม่ือเชิญพระโกศพระบรมศพข้ึนประดิษฐาน
บนพระจิตกาธานแลว ถัดลงมาเปนชาลาชั้นท่ี ๓ มุมทั้งสี่เปนหอเปลื้องทรงบุษบก
มีช้ันเชิงกลอน ๕ ช้ัน รูปแบบเดียวกันขนาดยอมลง เปนที่เก็บอุปกรณเคร่ืองใช
ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ชาลาชั้นท่ี ๔ คือช้ันลาง แตละมุมตั้งร้ัวราชวัติ
แสดงอาณาเขตพระเมรุมาศ การประดับตกแตงพระเมรุมาศที่บริเวณชาลาชั้นท่ี ๒
ต้ังเสาครุฑรายรอบ ชาลาชั้นท่ี ๓ มีเทพชุมนุม ๑๐๘ องค ชาลาชั้นท่ี ๔ ต้ังเทวดา
เชิญฉัตรและบังแทรกเปนระยะ มีทาวจตุโลกบาลประจ�าทิศทั้งสี่ มีสระอโนดาตซึ่งมี
น�้าไหลออกจากปากสัตวมงคลท้ังสี่ทิศ รายรอบดวยสรรพสัตวหิมพานตจ�านวนมาก

ในปริมณฑลพระเมรุมาศยังมีอาคารส�าคัญคือ พระท่ีนั่งทรงธรรมส�าหรับ
ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล ศาลาลูกขุน ทิม และทับเกษตรรายรอบส�าหรับเปนท่ี
เฝาทูลละอองธุลีพระบาทของพระบรมวงศานุวงศ ทูตานุทูต ขาราชการและขาราชบริพาร
เฉพาะดานหนานอกเขตราชวัติ ดานหนาจัดภูมิทัศนโครงการตามพระราชด�าริ ภายนอก
ปริมณฑลพระราชพิธี ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศรวมเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ดวยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิไดของพระมหากษัตริยผูทรงพระคุณอันประเสริฐย่ิงพระองคนี้
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เจิดก�ำจรก�ำหนดกำรพระรำชพิธี

หมายก�าหนดการ (ยอ) พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพุธ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท
แตงกาย เครื่องแบบเต็มยศ ไวทุกข สายสะพายมงกุฎไทย

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๐๐ น. เชิญพระโกศทองใหญไปยังพระเมรุมาศ ทองสนามหลวง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
แตงกาย เครื่องแบบเต็มยศ ไวทุกข สายสะพายมหาจักรี หรือชางเผือก
เวลา ๒๒.๐๐ น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง)
แตงกาย เครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข

วันศุกร ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น. เก็บพระบรมอัฐิ เชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระผอบ พระบรมราชสรีรางคาร

ไปยังพระบรมมหาราชวัง
แตงกาย เครื่องแบบเต็มยศ ไวทุกข สายสะพายจุลจอมเกลา

วันเสาร ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๗.๓๐ น. บ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
แตงกาย เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี หรือชางเผือก

วันอาทิตย ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๓๐ น. เลี้ยงพระ ณ พระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท

เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
เวลา ๑๗.๓๐ น. เชิญพระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
แตงกาย เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายจุลจอมเกลา
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กิจการคมนาคมของไทยที่ไดพัฒนามาตลอด ๒๓๕ ปแหงกรุงรัตนโกสินทร์ ภายใตรมพระบารมีของ
สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ท่ีทรงริเริ่ม สรางสรรค์ และวางรากฐานการคมนาคมทุกดาน
เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะในชวง ๗ ทศวรรษแหงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กิจการคมนาคมของประเทศ ท้ังทางบก ทางน�า้ ทางราง
ทางอากาศ และทางการสื่อสาร นอกจากพัฒนาดวยเทคโนโลยีใหม ๆ ทัดเทียมนานาประเทศแลว
ดวยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงใฝ
พระราชหฤทัยใหค�าปรึกษาแนะน�าทางเทคโนโลยีบนวิถีแหงศาสตร์ของพระราชา ยังทรงเนนใหพัฒนา
งานคมนาคมสูทองถิ่นทุรกันดารเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ และเพ่ือความอยูเย็นเปนสุข
ของเหลาพสกนิกรที่อยหูางไกลความเจริญ
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กระทรวงคมนาคม นอกจากมีโอกาสไดสนองพระมหากรุณาธิคุณดวยการจัดรถไฟ
พระที่นั่งถวายในการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเย่ียมพสกนิกรท่ัวทุกภูมิภาคในชวงตนรัชสมัย
แลว ยังไดสนองพระราชด�าริในการพัฒนางานคมนาคมทุกดานใหเกิดประโยชนสูงสุด
สมพระราชประสงค ดวยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได

การพัฒนาเสนทางถนน

ความเจริญเติบโตของประเทศโดยเฉพาะจ�านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ยอมหมายถึงการ
ขยายพื้นที่เขตเมืองเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชน ควบคูกับการขยายระบบการคมนาคม
ขนสงเพ่ือใหสอดคลองกับจ�านวนประชากร ไมวาจะเปนการขยายถนนและตัดถนนเพิ่ม
เพื่อเชื่อมโยงพ้ืนที่ระหวางเมืองหลวงและตางจังหวัด ตลอดจนเสนทางคมนาคมภายในแตละ
จังหวัดและในทองถิ่น เพ่ืออ�านวยความสะดวกและกระจายความเจริญไปสูชุมชนหางไกล
รัฐบาลไดก�าหนดใหมีโครงการกอสรางทางหลวงแผนดินเปนครั้งแรก ระยะเวลา ๑๕ ป ระหวาง
พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๔๙๔ ใหติดตอเชื่อมโยงกันไดทุกจังหวัดท่ัวพระราชอาณาจักร รวมระยะทาง
ท้ังส้ิน ๑๔,๙๐๐ กิโลเมตร ท�าใหเกิดถนนเสนทางใหมเปนจ�านวนมาก ซึ่งภายหลังจวบจน
สิ้นรัชสมัย กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทไดพัฒนาโครงขายทางหลวงและ
ทางหลวงชนบทใหมีโครงขายครอบคลุม โดยมีระยะทางมากกวา ๑๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร
(เฉพาะในสวนกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ)

นอกจากนี้ เพ่ือแกไขปญหาการจราจรที่ติดขัดในเมืองใหญ ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ เริ่ม
โครงการถนนวงแหวนรอบในกรุงเทพมหานครเพื่อเช่ือมโครงขายถนนสายหลักเขาดวยกัน
ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ เร่ิมโครงการสรางทางสายเลี่ยงเมือง (By Pass) เพ่ือชวยลดการจราจรติดขัด
ในเมือง เชน ชลบุรี และหาดใหญ และใน พ.ศ. ๒๕๒๑ เร่ิมโครงการสรางถนนวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหรถยนตที่มาจากทุกภูมิภาคสามารถเดินทางผานชานเมือง
ตอไปยังภาคอื่น ๆ ไดโดยไมตองผานเขาใจกลางกรุงเทพมหานคร ลวนเปนแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ตอมาถนนวงแหวน
และถนนสายเลี่ยงเมืองเหลาน้ีไดกอสรางขึ้นในจังหวัดใหญ ๆ ท่ัวประเทศ

สวนโครงการสรางทางพิเศษหรือทางดวน เปนถนนยกระดับเพ่ือใชเปนทางพิเศษ
เชื่อมการคมนาคมขนสงระหวางภูมิภาคของประเทศเขาดวยกัน โดยไมตองเดินทางผาน
การจราจรที่หนาแนนในใจกลางกรุงเทพมหานคร ตลอดจนชวยลดปริมาณการจราจรท่ีคับค่ัง
บนถนนพ้ืนราบ ทางพิเศษสายแรกของประเทศไทยคือ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ที่เปดใช
ใน พ.ศ. ๒๕๒๔ ปจจุบันมีทางพิเศษท้ังสิ้น ๙ เสนทาง
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ทาเรือและการพาณิชย์

การคมนาคมทางน�้าเคยเปนเสนทางสัญจรสายหลัก
ในอดีตปจจุบันไดกลายเปนเพียงทางเลือกรองจากเสนทางบกและ
ทางราง อยางไรก็ตาม ในแงของการขนสงสินคาและการพาณิชย
การคมนาคมทางน�้ายังคงถือเปนเสนทางส�าคัญไมตางจากการ
ขนสงทางบกและทางอากาศ หนวยงานที่รับผิดชอบในการขนสง
ทางน�้าและการเดินเรือในนานน�้าไทย รวมท้ังทาเรือภูมิภาค
เพื่อเชื่อมโยงการคาในภูมิภาคสูตางประเทศ คือกรมเจาทา สวน
การทาเรือแหงประเทศไทยรับผิดชอบทาเรือเดินสมุทร เพ่ือ
รองรับเรือบรรทุกสินคาขนาดใหญในธุรกิจการพาณิชยนาวี

การสัญจรระบบราง

นับต้ังแตการสรางทางรถไฟสายแรกในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การคมนาคมขนสงทางราง
ไดเปนระบบขนสงมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยัดคาใชจาย
และสามารถใหบริการประชาชนไดครั้งละเปนจ�านวนมาก
ปจจุบันเสนทางรถไฟในความรับผิดชอบของการรถไฟแหง
ประเทศไทยไดขยายตัวออกไปจนครอบคลุมพื้ นท่ีหลัก
ท่ัวประเทศ มีระยะทางรวมกันถึง ๔,๔๒๒ กิโลเมตร และอยู
ระหวางการด�าเนินการชวงปลายรัชสมัยเพ่ิมเติมอีกจ�านวน
๘๗๓ กิโลเมตร

การพัฒนาระบบขนสงมวลชนโดยเฉพาะการขนสง
ระบบราง การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยรับผิดชอบ
การกอสรางโครงขายระบบขนสงมวลชนทางราง การกอสราง
รถไฟฟาสายแรก คือโครงการรถไฟฟามหานคร หรือรถไฟฟา
ใตดิน เปดใหบริการใน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเชื่อมโยงกับโครงการ
รถไฟฟาบีทีเอส หรือรถไฟลอยฟาท่ีด�าเนินงานโดยกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเปดใหบริการไปกอนหนาแลวใน พ.ศ. ๒๕๔๒ จากนั้นมา
การสัญจรระบบรางไดมีการพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือใหมีโครงขาย
ครบ ๑๐ เสนทาง ท้ังสรางสถานีเชื่อมตอระหวางรถไฟลอยฟา
กับรถไฟฟาใตดิน

สวนระบบขนสงทางรางที่เชื่อมตอระหวางทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) กับสถานีรถไฟฟารับสงผูโดยสาร
อากาศยานในเมือง (City Air Terminal) อยูในความรับผิดชอบ
ของการรถไฟแหงประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง
ผูโดยสารจากการคมนาคมทางอากาศเขามายังกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลไดสะดวกรวดเร็วขึ้นรถไฟฟา Airport Rail Link
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กิจการบินและทาอากาศยาน

ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ กระทรวงคมนาคมไดพัฒนาการขนสงทางอากาศ
โดยจัดตั้งบริษัท เดินอากาศไทย จ�ากัด ขึ้นด�าเนินกิจการการบิน
ในประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงไดรวมกับบริษัท Scandinavian Airlines
System (SAS) รวมทุนจัดต้ังบริษัท การบินไทย จ�ากัด (Thai Airways
International Ltd.) ประกอบกิจการการบินเชื่อมตอไปยังภูมิภาคตาง ๆ
ท้ังในเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกา และนิวซีแลนด นอกจาก
การใหบริการดานการบินแลว ยังเปนสายการบินแหงชาติที่ชวยเสริม
ภาพลักษณและเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไปสูสายตาชาวโลก
อีกดวย บริษัท การบินไทย จ�ากัด ไดน�าหุนเพ่ิมทุนออกจ�าหนายแก
ประชาชนทั่วไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนบริษัท จ�ากัด (มหาชน) ท่ีมีทุน
จดทะเบียนสูงท่ีสุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในขณะน้ัน

ปจจุบันการขนสงทางอากาศของไทยยังมีสายการบินเอกชน
ในความควบคุมของส�านักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย รวมให
บริการท้ังในประเทศและภูมิภาคใกลเคียงที่ไดรับความนิยมทั้งใน
หมูชาวไทยและนักทองเท่ียวตางชาติ

จากกิจการการบินที่เติบโตขึ้นเปนล�าดับ ท�าใหทาอากาศยาน
ดอนเมืองท่ีเปดด�าเนินการมาต้ังแต พ.ศ. ๒๔๕๗ ไมสามารถรองรับ
การขยายตัวไดอีกตอไป จึงมีการสรางทาอากาศยานแหงใหมคือ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนทาอากาศยานขนาดใหญท่ีรองรับเที่ยวบิน
ไดถึง ๗๖ เที่ยวบินตอชั่วโมง และรองรับจ�านวนผูโดยสารไดมากกวา
๔๕ ลานคนตอป

ทาอากาศยานดอนเมืองในชวง พ.ศ. ๒๕๒๐
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ปจจุบันประเทศไทยมีทาอากาศยานเชิงพาณิชยจ�านวน ๓๘ แหง กระจายอยูทั่วประเทศ
ซึ่งด�าเนินงานและรับผิดชอบโดยหนวยงานตาง ๆ คือ กรมทาอากาศยานและบริษัท ทาอากาศยานไทย
จ�ากัด (มหาชน) ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดูแลทาอากาศยานรวม ๓๔ แหง กองทัพเรือดูแล
ทาอากาศยานอูตะเภา และบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด ซึ่งเปนภาคเอกชนเปนเจาของทาอากาศยาน
จ�านวน ๓ แหง

ขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมไดพัฒนาหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบินใหกาวหนาตาม
มาตรฐานสากล เชน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จ�ากัด ดูแลเรื่องการควบคุมการจราจร
ทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน ท�าหนาท่ีผลิตบุคลากรดานการบินใหแกหนวยงานทางดานการบิน
ท้ังในประเทศไทย ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก รวมท้ังภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกท่ีตองการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดานการบินพลเรือน

การส่ือสารกาวหนา

นับแตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ต้ังกิจการไปรษณียและโทรเลขขึ้นเม่ือ พ.ศ. ๒๔๒๖ กรมไปรษณียโทรเลข ในสังกัดกระทรวงคมนาคม
เปนเสมือนหนวยงานแมในดานการสื่อสารที่ย่ิงทวีบทบาทส�าคัญขึ้นตามยุคสมัย ทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และความม่ันคง จึงจ�าเปนตองแบงสวนงานดานการส่ือสารใหมีความชัดเจนและ
คลองตัวในการด�าเนินงาน โดยการจัดต้ังองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและการสื่อสาร
แหงประเทศไทย การยุบกรมไปรษณียโทรเลข และภายหลังองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและ
การสื่อสารแหงประเทศไทยไดแยกตัวออกจากการก�ากับดูแลของกระทรวงคมนาคม โดยรัฐบาล
ไดต้ังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบด�าเนินการโดยตรง

พัฒนาการของการคมนาคมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ไดมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
เทคโนโลยีดานระบบการขนสง ท้ังทางบก ทางน�้า ทางราง ทางอากาศ และทางการส่ือสารของ
ประเทศ ใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล เปนการอ�านวยความสะดวก
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้ง
การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศใหสามารถเช่ือมโยงโครงขายระบบการขนสงภายในประเทศ
กับนานาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาการดังกลาวสามารถน�ามาประมวลขอมูลส�าคัญ
ล�าดับเปนชวงทศวรรษ รวม ๗ ทศวรรษไดดังนี้

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
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วันเสาร์ ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓
เวลา ๑๑.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถไฟพระที่นั่งซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยจัดถวาย
แปรพระราชฐานไปประทับณ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธภายหลังการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
เม่ือวันศุกร ท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓

วันศุกร์ ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
พระวรวงศเธอ พระองคเจาธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

ผู ส�าเร็ จราชการแทนพระองค ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเ ด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการให
ตราพระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ต้ังการทาเรือ
แหงประเทศไทยเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยรับโอน
กิจการทาเรือ จากส�านักงานทาเรือกรุงเทพในกรมการขนสง กระทรวง
คมนาคม มาด�าเนินการ

๒๔๙๓

๒๔๙๔

วันอังคาร ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔
พระวรวงศเธอ พระองคเจาธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

ผูส�าเร็จราชการแทนพระองค ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติ
การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ต้ังการรถไฟแหงประเทศไทย
เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยรับโอนกิจการกรมรถไฟ
กระทรวงคมนาคม มาด�าเนินการ
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วันเสาร์ ท่ี ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๕ ก�าหนดใหกระทรวงคมนาคม
มีอ�านาจหนาท่ีเกี่ยวกับการคมนาคมและมีหนวยราชการในสังกัดดังนี้ ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี ส�านักงาน
ปลัดกระทรวง กรมการขนสง กรมเจาทา กรมทางหลวงแผนดิน กรมไปรษณียโทรเลข

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเย่ียมราษฎรบานหวยมงคล (ขณะนั้นคือบานหวยองคต)
อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ระหวางทางรถยนตพระท่ีนั่งติดหลม และเปนที่มาของการสราง
“ถนนสายห้วยมงคล” โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริแหงแรก

๒๔๙๕
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๒๔๙๖ วันเสาร์ ท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
เวลา ๑๓.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถไฟพระที่นั่ง ซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยจัดถวาย จากสถานี
จิตรลดาไปทรงเปดสะพานพระราม ๖ ซ่ึงเปนสะพานรถไฟขามแมน�้าเจาพระยาท่ีไดรับการบูรณะซอมแซม
แลวเสร็จหลังจากถูกระเบิดท�าลายเสียหายจนสะพานขาด เมื่อวันพุธ ท่ี ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๘๘ สะพานพระราม ๖
มีลักษณะพิเศษคือ มีทั้งทางถนนส�าหรับรถยนตและทางรถไฟคูขนานกัน ทางถนนเชื่อมระหวางเขตบางซื่อกับ
เขตบางพลัดของกรุงเทพมหานคร ทางรถไฟเชื่อมระหวางสถานีชุมทางบางซื่อกับสถานีบางบ�าหรุ
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วันพุธ ที่ ๒ พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ ท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถไฟพระที่นั่งซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยจัดถวาย (เปนรถจักร
ดีเซลไฟฟาท�าการ) ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม ๑๕ จังหวัด

วันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อจัดต้ังองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยขึ้นเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยรับโอนกิจการโทรศัพทที่เคยอยูในกองโทรศัพท
กรมไปรษณียโทรเลข กระทรวงคมนาคม มาด�าเนินการ และด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโทรศัพทและธุรกิจอื่น ใหน�ามา
ซึ่งความเจริญของกิจการเพ่ือประโยชนแหงรัฐและประชาชน

วันพุธ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
เวลา ๐๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกยาเธอและสมเด็จพระเจาลูกเธอ
โดยรถไฟพระที่นั่งซ่ึงการรถไฟแหงประเทศไทยจัดถวาย แปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ขบวนรถไฟพระท่ีน่ังหยุดตามสถานีส�าคัญคือ สถานีนครปฐม บานโปง โพธาราม ราชบุรี
และเพชรบุรี เพ่ือใหราษฎรไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท เสด็จพระราชด�าเนินถึงวังไกลกังวลเม่ือเวลา ๑๑.๓๐ น.

๒๔๙๗

๒๔๙๘
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วันเสาร์ ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนิน

ไปทรงประกอบพิธีเปดพระอนุสาวรีย พลเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน ท่ีหนาตึก
ท่ีวาการการรถไฟแหงประเทศไทย

๒๕๐๐
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ทศวรรษท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๑๐
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วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึง วันจันทร์ ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถไฟพระท่ีนั่งซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยจัดถวาย ไปทรงเย่ียม
ราษฎรจังหวัดตาง ๆ ในภาคเหนือ ในการน้ีไดเสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนตพระที่น่ังจากจังหวัดสุโขทัย
ไปยังจังหวัดตาก เม่ือวันอาทิตย ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ สภาพถนนขรุขระมาก เม่ือรถยนตพระที่นั่งแลนไปถึง
ศาลเจาพอดิน ทอไอเสียหลุดแลนตอไมได จึงเสด็จลงจากรถยนตพระท่ีนั่ง ทรงถายภาพถนน แลวทรงพระด�าเนินไป
ถวายสักการะศาลเจาพอดิน จากนั้นประทับรถยนตพระท่ีนั่งรองเสด็จพระราชด�าเนินตอไปยังจังหวัดตาก

๒๕๐๑
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รถยนตพระท่ีนั่งสะเทือน
จนทอไอเสียหลุดแลนตอไมได

สภาพถนนท่ีขรุขระใกลศาลเจาพอดิน
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วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
เวลา ๐๘.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนิน

โดยรถยนตพระที่นั่ง จากพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังจังหวัดสระบุรี ทรงประกอบพิธีเปด
ถนนมิตรภาพ หรือทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ ท่ีสรางดวยยางแอสฟลตคอนกรีตสายแรก และมีความส�าคัญ
ในฐานะเปนอนุสรณแหงมิตรภาพระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากไดรับเงินสนับสนุนการกอสราง
จากสหรัฐอเมริกา จากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนตพระท่ีน่ังไปตามถนนมิตรภาพสจัูงหวัดนครราชสีมา
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วันศุกร์ ท่ี ๖ ถึงวันอาทิตย์ ท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถไฟพระที่นั่งซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยจัดถวาย เปนรถจักร
ดีเซลไฟฟา ไปทรงเย่ียมราษฎรจังหวัดตาง ๆ ในภาคใต

๒๕๐๒

๒๕๐๓ พ.ศ. ๒๕๐๓
รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม การรถไฟแหงประเทศไทย จัดหารถไฟพระท่ีนั่งใหมจ�านวน ๓ คันประกอบดวย

รถไฟพระที่นั่งประทับกลางวัน (พนก.) รถพระท่ีนั่งกลางวันและบรรทม (พกท.) และรถพระที่น่ังบรรทม (พนท.)
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๒๕๐๔ วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔
เวลา ๑๑.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินโดย
รถยนตพระท่ีนั่งจากพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวัง
ดุสิต ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อทรงรับนายซูการโน
(Sukarno) ประธานาธิบดีแห งสาธารณรัฐอิน โดนี เซีย
ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการระหวางวันอาทิตย
ท่ี ๑๖ ถึงวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ เสร็จแลว
เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยประธานาธิบดีซูการโนไปยังสถานี
รถไฟดอนเมือง ประทับรถไฟพระท่ีน่ังพิเศษซ่ึงการรถไฟ
แหงประเทศไทยจัดถวาย พรอมกับประธานาธิบดีซูการโน
เสด็จพระราชด�าเนินมายังสถานีจิตรลดา

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกยาเธอและสมเด็จพระเจาลูกเธอ โดยรถไฟ
พระท่ีนั่งซ่ึงการรถไฟแหงประเทศไทยจัดถวาย กลับจากการแปรพระราชฐาน ณ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูกรุงเทพมหานคร
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วันศุกร์ ท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
เวลาบาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาภาณุพันธยุุคล พรอมดวยหมอมหลวงสรอยระยา ยุคล ชายา
ทรงเปนผูแทนพระองคไปทรงตอนรับนายอารทูโร ฟรอนดิซิ (Arturo Frondizi) ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
อารเจนตินาและภริยา ซ่ึงเดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ ทาอากาศยานดอนเมือง หลังจากเสร็จพิธีตอนรับแลว
ผูแทนพระองคทรงน�าประธานาธิบดีและภริยาขึ้นรถไฟขบวนพิเศษซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยจัดถวาย
จากสถานีดอนเมืองมายังสถานีจิตรลดา

เวลา ๑๕.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงตอนรับนายอารทูโร ฟรอนดิซิ ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
อารเจนตินาและภริยา ณ สถานีจิตรลดา
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วันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕
เวลา ๑๓.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนตพระท่ีนั่งจากพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง เพ่ือทรงรับสมเด็จพระเจาเฟรเดอริกท่ี ๙ (His Majesty King Frederick IX) และ
สมเด็จพระราชินีอินกริด (Her Majesty Queen Ingrid) แหงราชอาณาจักรเดนมารก ซึ่งเสด็จพระราชด�าเนินเยือน
ประเทศไทยอยางเปนทางการ จากนั้นทรงน�าสมเด็จพระเจากรุงเดนมารกและสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปประทับรถไฟพระที่น่ังซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยจัดถวาย จากสถานีดอนเมืองมายังสถานีจิตรลดา

วันจันทร์ ท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระเจาเฟรเดอริกท่ี ๙ และสมเด็จพระราชินี
อินกริดแหงราชอาณาจักรเดนมารก ประทับรถไฟพระที่นั่งซ่ึงการรถไฟแหงประเทศไทยจัดถวาย จากสถานีจิตรลดา
เสด็จพระราชด�าเนินไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทอดพระเนตรโบราณสถาน โอกาสนี้ไดทรงนมัสการ
หลวงพอมงคลบพิตรและไดทอดพระเนตรการคลองชาง

วันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระราชินีอินกริด

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อทรงกระท�าพิธีเปดฟารมโคนมไทย - เดนมารค

๒๕๐๕
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เวลา ๐๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระเจาเฟรเดอริกท่ี ๙ และสมเด็จพระราชินี
อิ นกริดแห งราชอาณาจักรเดนมาร ก ประทับรถไฟพระที่นั่งซึ่ งการรถไฟแห งประเทศไทยจัดถวาย
เสด็จพระราชด�าเนินไปยังจังหวัดสระบุรี ทรงเยี่ยมและทรงเปดฟารมโคนมและศูนยอบรมไทย - เดนมารค
ต�าบลมวกเหล็ก อ�าเภอแกงคอย (ปจจุบันเปนพื้นท่ีอ�าเภอมวกเหล็ก) จังหวัดสระบุรี โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจาเฟรเดอริกที่ ๙ ไดทรงลงพระปรมาภิไธย
บนแผนโลหะไวเปนที่ระลึก และไดเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรโรงงานปูนซิเมนตไทยที่ทาหลวง
กอนประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีสระบุรีเพ่ือเสด็จพระราชด�าเนินกลับ ถึงสถานีจิตรลดาเม่ือเวลา ๑๗.๐๐ น.

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
เวลา ๑๒.๑๕ น. (เวลาทองถิ่น) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินกลับจากการเยือนประเทศปากีสถานตะวันออก
หรือเบงกอลตะวันออก ประทับเคร่ืองบินพระท่ีนั่ง “ศรีสุนทร” ซึ่งบริษัท การบินไทย จ�ากัด จัดถวาย เสด็จนิวัต
ประเทศไทย
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วันอังคาร ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกยาเธอและสมเด็จพระเจา
ลูกเธอ โดยรถไฟพระท่ีนั่งซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยจัดถวาย แปรพระราชฐานไปประทับ
ณ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

๒๕๐๖
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วันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกยาเธอและสมเด็จพระเจาลูกเธอ
โดยรถไฟพระท่ีนั่งซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยจัดถวาย กลับจากการแปรพระราชฐาน ณ วังไกลกังวล อ�าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สูกรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ ท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๐๖ ก�าหนดใหกระทรวงคมนาคม
มีอ�านาจหนาท่ีเกี่ยวกับการคมนาคมและมีหนวยราชการในสังกัดดังนี้ ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี ส�านักงาน
ปลัดกระทรวง กรมการขนสง กรมเจาทา กรมไปรษณียโทรเลข

๒๕๐๖
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วันเสาร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกยาเธอและสมเด็จพระเจาลูกเธอ โดย
รถไฟพระท่ีนั่งซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยจัดถวาย ไปถวายผาพระกฐินและทรงเยี่ยมราษฎร ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคาร ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
เวลา ๑๒.๑๕น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชด�าเนินเปนการสวนพระองคไปยังทาเรือกรุงเทพ ทอดพระเนตร
เรือรบหลวง HMNZS Otago (FIII) แหงราชนาวีนิวซีแลนด ท่ี
เดินทางมาประเทศไทย ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญของพลเรือตรี
P. Phipps ท่ีปรึกษาฝายทหารนิวซีแลนดประจ�าองคการสนธิสัญญา
การปองกันรวมกันแหงเอเชียตะวันออก โอกาสน้ีผูวาการการทาเรือ
แหงประเทศไทย ผูบริหาร และพนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย
เฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
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วันอังคาร ท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ จัดระเบียบราชการ
ภายในกระทรวงคมนาคม รวมกิจการการบินพลเรือนที่กระจัดกระจายในหลายสังกัดเข ามาอยู รวมกัน
เปนหนวยเดียว และยกฐานะส�านักงานการบินพลเรือน กรมการขนสง กระทรวงคมนาคม ข้ึนเปนกรมการบิน
พาณิชย กระทรวงคมนาคม และเปลี่ยนชื่อกรมการขนสง เปนกรมการขนสงทางบก เพ่ือใหเหมาะสมกับหนาท่ี
และความรับผิดชอบ เนื่องจากสวนราชการที่เกี่ยวของกับการขนสงทางน�้าไดโอนกิจการไปสังกัดกรมเจาทา

วันจันทร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๗
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรม-

ราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกยาเธอและสมเด็จพระเจาลูกเธอ โดยรถไฟพระท่ีน่ัง
ซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยจัดถวาย ไปถวายผาพระกฐิน ณ วัดแกวพิจิตร และทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี

๒๕๐๗
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วันพุธ ท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
เวลา ๑๒.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินไปเสวยพระกระยาหารกลางวันบนเรือรบหลวง “ลอนดอน”
ณ ทาเรือกรุงเทพ ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญของพลเรือเอก เซอรแวริล เบกก (Sir Varyl Begg) ผูบัญชาการทหาร
เรือภาคตะวันออกไกลแหงสหราชอาณาจักร และภริยา ซึ่งมาเยือนประเทศไทย โอกาสนี้ พลเรือเอก หลวงช�านาญ
อรรถยุทธ์ิ ประธานกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย คณะผูบริหาร และพนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย
เฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๘
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหตราพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยใหกรมการขนสง
ทางบกเปนหนวยงานหลักในการท�าหนาท่ีจัดระเบียบการขนสงทางถนนของประเทศ และจัดต้ังส�านักงาน
ขนสงจังหวัดในสวนภูมิภาคข้ึน โดยเปดส�านักงานและจัดสงเจาหนาท่ีออกไปประจ�าอยูตามจังหวัดตาง ๆ เริ่มจาก
จังหวัดจันทบุรี เพชรบุรี และนครสวรรค ตอมาจึงขยายพื้นท่ีการใหบริการไปยังภูมิภาคตาง ๆ จนครบทุกจังหวัด
ท่ัวประเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรและเสวยพระกระยาหารกลางวันบนเรือรบหลวงลอนดอน
ณ ทาเรือกรุงเทพ โดยมีพลเรือเอกหลวงช�านาญอรรถยุทธิ์ ประธานกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย
ในขณะน้ัน พรอมพนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย เฝาฯ รับเสด็จ

๒๕๐๘
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วันศุกร์ ท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกยาเธอและสมเด็จพระเจาลูกเธอ โดย
รถไฟพระท่ีนั่งซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยจัดถวาย แปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

วันศุกร์ ท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙
เวลา ๑๐.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินไป
ทอดพระเนตร “Cable Enterprise” ณ ทาเรือกรุงเทพ
ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญของเซอรแอนโธนี รัมโบลด
(Sir Anthony Rumbold) เอกอัครราชทูตอังกฤษ
โอกาสน้ี คณะผูบริหารและพนักงานการทาเรือแหง
ประเทศไทย เฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

๒๕๐๙
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วันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม ถึง วันศุกร์ ท่ี ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถไฟพระท่ีนั่งซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยจัดถวาย ไปทรงเย่ียม
ราษฎรท่ีประสบอุทกภัยทางภาคใต และพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคแกหัวหนาครอบครัว
ท่ีประสบอุทกภัยในจังหวัดตาง ๆ อยางท่ัวถึง จากน้ันเสด็จพระราชด�าเนินไปประทับ ณ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันศุกร ที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๐ เม่ือเวลา ๒๓.๓๐ น.

๒๕๑๐

พ.ศ. ๒๕๑๐
การรถไฟแหงประเทศไทยไดนอมเกลานอมกระหมอมถวายรถไฟเปนพระราชพาหนะและใชเปน

พระราชพาหนะเม่ือมีการเสด็จพระราชด�าเนินประกอบพระราชกรณียกิจในโอกาสตาง ๆ จวบจนกระท่ังปจจุบัน

๗3



ทศวรรษท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๒๐

พระบรมราชาวิถี ๗ ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม๗4



วันอังคาร ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓
เวลา ๑๔.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินโดยเฮลิคอปเตอรพระท่ีน่ัง จากอ�าเภอเชียงค�าไปยังบานปอน
กม. ๑๐๔ อ�าเภอทุงชาง จังหวัดนาน เพ่ือทอดพระเนตรความเสียหายของเสนทางที่ถูกผูกอการรายคุกคาม
ในพื้นที่ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐ สายนาน - ปว - ทุงชาง - ปอน - หวยโก๋น และทรงเย่ียมเจาหนาที่กรมทางหลวง
ทหาร และต�ารวจตระเวนชายแดนเพ่ือเปนขวัญก�าลังใจ

๒๕๑๓

๗5



วันอังคาร ท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๓
การรถไฟแหงประเทศไทยไดสรางลานเฮลิคอปเตอรกลางน�้าส�าหรับรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ท่ีเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงเย่ียมพสกนิกรที่อ�าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และจัดขบวนรถไฟพิเศษล�าเลียงส่ิงของพระราชทาน
เพื่อแจกจายใหแกผูประสบอุทกภัย

พระบรมราชาวิถี ๗ ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม๗6



๒๕๑๔ วันอังคาร ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔
เวลา ๑๖.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนตพระที่นั่งจากพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ไปทรง
วางศิลาฤกษการกอสรางถนนรัชดาภิเษก ณ มณฑลพิธีเชิงสะพานกรุงเทพตัดกับถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร
เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชดาภิเษก ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ป ๙ มิถุนายน ๒๕๑๔

เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จพระราชด�าเนินถึงมณฑลพิธี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีลแลว นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลรายงาน จากนั้น
เสด็จพระราชด�าเนินไปยังมณฑลพิธี ทรงพระสุหราย ทรงเจิมแผนอิฐทอง นาก เงิน และแผนศิลาฤกษ พระสงฆ
เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมฆองชัย แตร ดุริยางค เสด็จพระราชด�าเนินไปยังพลับพลา ทรงประเคน
จตุปจจัยไทยธรรม แลวทรงหล่ังทักษิโณทก พระสงฆถวายอนุโมทนา ถวายดิเรก เสด็จพระราชด�าเนินกลับ

๗๗



วันเสาร์ ท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรม-

ราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ (พระราชอิสริยยศในขณะน้ัน)
โดยรถยนตพระที่นั่งจากพระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม ไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร และประทับ
เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเย่ียมเจาหนาที่ทหารและต�ารวจท่ีปฏิบัติราชการปราบปราม
ผูกอการราย และเจาหนาท่ีกรมทางหลวง และทรงเยี่ยมราษฎรและชาวเขาท่ีบานน�า้มิน ที่เชียงค�า และท่ีทาขาม
จังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๐.๑๕ น. เสด็จพระราชด�าเนินถึงฐานปฏิบัติการบานน�้ามิน พระราชทานถุงของขวัญแกทหารและ
ทรงเยี่ยมราษฎรบานน�้ามิน ต�าบลฝายกวาง อ�าเภอเชียงค�า จากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงพยาบาลเชียงค�า
อ�าเภอเชียงค�า

เวลา ๑๑.๔๕ น. เฮลิคอปเตอรพระที่น่ังถึงสนามบินบานเชียงบาน แลวเสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนต
พระท่ีน่ังไปยังโรงพยาบาลเชียงค�า ทรงเย่ียมเจาหนาท่ีกรมทางหลวงและผูใหญบานท่ีบาดเจ็บเนื่องจากถูกผูกอการราย
ลอบยิงเมื่อวันศุกร ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ โอกาสนี้พระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนแกเจาหนาท่ี
กรมทางหลวงท่ีบาดเจ็บ ๕ คน และแกนายยศ บัวเย็น ผูใหญบานแฮะ อ�าเภอเชียงค�า และพระราชทานถุงของขวัญ
และเงินแกบรรดาผูไดรับบาดเจ็บ นอกจากนั้นไดพระราชทานเงินแกภริยาเจาหนาที่กรมทางหลวงท่ีเสียชีวิตจาก
การลอบยิงของผูกอการรายในคราวเดียวกันนี้ดวย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มีกระแสพระราชด�ารัสแกบรรดาเจาหนาที่กรมทางหลวงท่ีมารอเฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู ทรงชมเชย
เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติราชการดวยความเสียสละ เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมโรงพยาบาลแลว ประทับรถยนตพระที่นั่ง
ไปยังกองบังคับการต�ารวจชายแดนกองรอยที่ ๓ เขต ๕ พระราชทานถุงของขวัญแกบรรดาต�ารวจชายแดน อธิบดี
กรมทางหลวงน�าเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรรถยนตบรรทุกของกรมทางหลวงที่ถูกผูกอการรายลอบยิง
ตอจากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเย่ียมราษฎรท่ีมาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แลวประทับเฮลิคอปเตอร
พระที่นั่งไปยังบานทาขาม ต�าบลปอ อ�าเภอเชียงของ

เวลา ๑๓.๑๕ น. เสด็จพระราชด�าเนินถึงบานทาขามณ บริเวณหนากองบังคับการต�ารวจชายแดนหมวด ๕๐๖
พระราชทานถุงของขวัญแกผูแทนต�ารวจชายแดน ชุดเฝาตรวจชายแดน และชุดคุมครองหมูบาน พระราชทาน
สิ่งของแกนักเรียน ราษฎร และชาวเขา และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหแพทยหลวงท�าการรักษาโรค
รวมท้ังแจกจายยาแกราษฎร ในการนี้ เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรและพระราชทานค�าแนะน�าแกราษฎร
ผูเจ็บปวยดวยพระองคเอง เม่ือไดเวลาอันสมควร เสด็จพระราชด�าเนินโดยเฮลิคอปเตอรพระท่ีนั่งกลับถึงพระต�าหนัก
ภูพิงคราชนิเวศนเม่ือเวลา ๑๗.๓๕ น.

พระบรมราชาวิถี ๗ ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม๗8



วันเสาร์ ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถไฟ ไปทรงเยี่ยมพสกนิกรท่ีจังหวัดยะลา

๒๕๑๕

๗9



วันจันทร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖
เวลา ๑๒.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จออก

ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหพลต�ารวจโท ชุมพล
โลหะชาละ น�าพลเรือเอก อภัย สีตกะลิน ผูอ�านวยการการทาเรือแหงประเทศไทย และนายวทัญ ู ณ ถลาง
ผูวาการการเคหะแหงชาติ พรอมดวยคณะ รวม ๙ คน เฝาทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงาน
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรมคลองเตย ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต

วันศุกร์ ท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ก�าหนดจ�านวนกระทรวงและทบวงใหม

และจัดแบงกรมหรือส�านักงานในกระทรวงใหตรงตามลักษณะและความเหมาะสม
ของงาน ก�าหนดใหกระทรวงคมนาคมมีอ�านาจหนาที่เกี่ยวกับการคมนาคม การขนสง
การสื่อสาร และการอุตุนิยมวิทยา มีหนวยราชการในสังกัดดังน้ี ส�านักงานเลขานุการ
รัฐมนตรี ส�านักงานปลัดกระทรวง กรมการขนสงทางบก กรมการบินพาณิชย
กรมเจาทา กรมทางหลวง กรมไปรษณียโทรเลข และกรมอุตุนิยมวิทยา

วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๐ จัดต้ังการทางพิเศษแหงประเทศไทย

ขึ้นเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีอ�านาจหนาที่ในการสรางทางพิเศษ
เพื่ออ�านวยความสะดวกและความรวดเร็วในการจราจรและการขนสง อันสงผลตอ
ความเจริญและการพัฒนาประเทศ

๒๕๑๖

พระบรมราชาวิถี ๗ ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม80



วันพุธ ท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหตราพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการบินพาณิชย กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
เพ่ือความเหมาะสมกับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานท่ีเปล่ียนแปลงไป

วันพุธ ท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ พรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ (พระอิสริยยศในขณะนั้น)
และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถไฟไปประทับแรม
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ พรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ (พระอิสริยยศในขณะนั้น)
และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถไฟไปประทับแรม
ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส

๒๕๑๗
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วันอาทิตย์ ท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘
เวลา ๑๖.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินจากพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน ไปทรงเย่ียมราษฎร ณ โรงเรียน
บานโต๊ะแดง (จันทรทวมอุทิศ) ต�าบลปูโยะ อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตอจากนั้นไดทอดพระเนตรแผนท่ี
พรุโต๊ะแดง โดยมีนายทวี มหาดไทย นายชางโท กรมชลประทานกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการด�าเนินการ
ขุดคลองระบายน�้าและอุปสรรคตาง ๆ ในการด�าเนินงาน เสร็จแลวมีกระแสพระราชด�ารัสวา ควรรีบด�าเนินการ
ฝงทอระบายน�า้ลอดถนนเปนระยะ ๆ เพ่ือเตรียมปองกันกระแสน�้าในฤดูมรสุมทวมและเซาะถนนตลอดจน
พัดสะพานพังเสียหาย ซึ่งจะท�าใหเสนทางคมนาคมถูกตัดขาดและตองเสียงบประมาณในการซอมแซมถนนใหม
ท้ังนี้เจาหนาท่ีตองรวมมือกัน พิจารณาความเหมาะสมในดานการกอสรางโดยเรงดวน

วันศุกร์ ท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
การรถไฟแหงประเทศไทยนอมเกลานอมกระหมอมถวายที่ดินจ�านวน ๑๐๐ ไร ริมถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๔ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๘ เพื่อสรางสวนสาธารณะตามพระราชด�าริเฉลิมพระเกียรติ
ตอมาในวันพฤหัสบดี ท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหงนี้วา “สวนจตุจักร”
ซึ่งหมายความวา ส่ีรอบ

วันพุธ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๗
เวลา ๐๙.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายสุวัจน ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม น�ารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข และ
ขาราชการกรมไปรษณียโทรเลข เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระราชกรณียกิจดานการสื่อสาร “ชุดทูลเกลาฯ” ซ่ึงประกอบดวยเหรียญทองค�าขัดเงา น�้าหนัก ๙๐ กรัม
จ�านวน ๑ เหรียญ และเหรียญชุดรวม ซึ่งประกอบดวยเหรียญทองค�า เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และ
เหรียญนวโลหะ อยางละ ๑ เหรียญ จ�านวน ๙ ชุด และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจ�าหนาย
เหรียญท่ีระลึกหลังจากหักคาใชจายแลว เพื่อทรงใชสอยตามพระราชอัธยาศัย

วันเสาร์ ท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘
เวลา ๑๖.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จออก ณ พระต�าหนัก
จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรม-
ราชวโรกาสใหนายศรีภูมิ ศุขเนตร รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงคมนาคม น�าคณะผูแทนตางประเทศ พรอมดวย
ภริยา จ�านวน ๙๔ คน เฝาทูลละอองธุลีพระบาท
ณพระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน ในโอกาสที่เดินทางมารวม
ประชุมคณะกรรมการบริหารขององคการโทรคมนาคม
ทางดาวเทียมระหวางประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

๒๕๑๘
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วันอังคาร ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติ
การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ ใหจัดต้ังการสื่อสารแหงประเทศไทย
ขึ้นเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีอ�านาจหนาที่เก่ียวกับการ
ใหบริการและปฏิบัติงานดานไปรษณียและโทรคมนาคม เพื่อประโยชน
แหงรัฐและประชาชน

วันศุกร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ เพ่ือขยาย
เสนทางเดินรถจากกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดใกลเคียงดวยคือ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร

วันพุธ ท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตราพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ เพ่ือจัดระบบการขนสง
โดยรถประจ�าทางในกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพและมีระเบียบ
เพ่ือชวยบรรเทาปญหาการจราจรที่คับค่ังและชวยใหประชาชนไดรับความสะดวก
ยิ่งขึ้น

กรุงเทพมหานครไดรับมอบที่ดินพระราชทานดังกลาวเมื่อวันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๙ ตอมา
ไดขอใหกระทรวงคมนาคมพิจารณาใหการรถไฟแหงประเทศไทยจัดสรรที่ดินริมถนนพหลโยธินทางดานใตตอกับ
บริเวณสวนจตุจักรเดิมเปนผืนเดียวกันเพิ่มใหอีกประมาณ ๙๐ ไร รวมเปน ๑๙๐ ไร ซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทย
ไมขัดของ กรุงเทพมหานครไดด�าเนินการจัดสรางสวนจตุจักรแลวเสร็จตามโครงการระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๓
เปดใชเปนทางการในวันศุกร ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

๒๕๑๙
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พ.ศ. ๒๕๒๑ (ไมทราบวันท่ี)
คณะรัฐมนตรีมีนโยบายใหยายตลาดนัดออกจากสนามหลวง เพื่อใชพ้ืนที่สนามหลวงเปนท่ีพักผอนหยอนใจ

ของประชาชนและจัดเตรียมงามสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป การรถไฟแหงประเทศไทยจึงไดพิจารณา
ใหกรุงเทพมหานครใชท่ีดินยานพหลโยธิน ซ่ึงอยูระหวางสถานีรถไฟบางซื่อกับถนนพหลโยธินเพ่ือใชในกิจการ
สาธารณประโยชน กรุงเทพมหานครจึงจัดสรางเปนตลาดนัดยานพหลโยธิน และยายผูคาหาบเรแผงลอยจาก
ตลาดนัดสนามหลวงมาคาขาย ณ ตลาดแหงใหมใน พ.ศ. ๒๕๒๕

ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดเปลี่ยนช่ือตลาดนัดยานพหลโยธินเปนตลาดนัดจตุจักร ตามชื่อสวนจตุจักรซึ่งเปน
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติท่ีสรางข้ึนในที่ดินใกลเคียงกัน

๒๕๒๑

วันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
เวลา ๑๐.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินโดยเฮลิคอปเตอรพระท่ีนั่ง พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จากสวนปาแมเมาะ อ�าเภอเมืองล�าปาง จังหวัดล�าปาง ไปยังโครงการ
กอสรางทางสายล�าปาง - เดนชัย

ครั้นเสด็จพระราชด�าเนินถึงทางสายล�าปาง - เดนชัย ซ่ึงก�าลังกอสรางในเขตพื้นท่ีบานปางมะโอ ต�าบลดอนไฟ
อ�าเภอแมทะ จังหวัดล�าปาง ไดประทับรถยนตพระท่ีนั่ง เสด็จพระราชด�าเนินตอไปยังหัวงานโครงการกอสรางทาง
สายล�าปาง - เดนชัย ในเขตพื้นที่บานแมแขม ต�าบลหัวทุง อ�าเภอลอง จังหวัดแพร ด�าเนินงานโดยศูนยเครื่องมือกล
ล�าปาง กรมทางหลวง ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับความชวยเหลือจากประเทศออสเตรเลียภายใตแผนโคลัมโบ
เพ่ือกอสรางทางหลวงแผนดิน ตอนล�าปาง - เดนชัย เปนระยะทาง ๗๖ กิโลเมตร อันจะท�าใหสามารถยนระยะทาง
ซึ่งตองออมไปทางอ�าเภองาวไดถึง ๑๐๐ กิโลเมตร นอกจากนั้นมีวัตถุประสงคในการฝกอบรมเจาหนาที่ระดับตาง ๆ
ของกรมทางหลวงใหมีความรูและประสบการณใหม ๆ เก่ียวกับการกอสรางทางในภูมิประเทศท่ีเปนเขาสูงชัน
ในโอกาสนี้ไดมีพระราชปฏิสันถารกับเจาหนาท่ีกรมทางหลวงและนายชางโครงการฝายตาง ๆ ชาวออสเตรเลีย
พรอมทั้งครอบครัว ซึ่งเฝาทูลละอองธุลีพระบาทอยู ณ ท่ีนั้น แลวเสด็จขึ้นพลับพลาเพ่ือทอดพระเนตรแผนท่ี
โครงการและแผนผังจ�าลองสภาพภูมิประเทศของทางหลวงแผนดิน ตอนล�าปาง - เดนชัย ตลอดจนทอดพระเนตร
การระเบิดหินในการปฏิบัติงานกอสรางทาง โดยมีอธิบดีกรมทางหลวงกราบบังคมทูลรายละเอียด
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วันจันทร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อใหมีคณะกรรมการการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ท�าหนาท่ีประสานงานกิจการพาณิชยนาวี ไดแก การขนสงทางทะเล การประกันภัยทางทะเล
การเดินเรือ กิจการอูเรือ และกิจการทาเรือ ซึ่งอยูในความควบคุมของหนวยราชการหลายแหง ใหมีความสอดคลอง
กันตามนโยบายของประเทศ และมีมาตรการตาง ๆ ในการสงเสริมและคุมครองการพาณิชยนาวีของไทยใหเจริญ
กาวหนา สามารถสนองความตองการของประเทศ และสามารถแขงขันในการขนสงระหวางประเทศได

วันอังคาร ท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ เพ่ือใหท�าหนาที่
เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีและสวนราชการที่เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการตาง ๆ ในการจัดระบบจราจร รวมท้ัง
ท�าหนาท่ีประสานงานกับหนวยราชการของการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหาร
สวนทองถิ่น องคกรของรัฐ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของหรือกระทบกระเทือนตอ
การจราจรของประเทศ เพื่อใหโครงการปรับปรุงระบบจราจรมีความตอเน่ืองไมหยุดชะงักเพราะการเปลี่ยนรัฐบาล

๒๕๒๒

๒๕๒๓

วันเสาร์ ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติ
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหจัดต้ังการทาอากาศยาน
แหงประเทศไทยข้ึนเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพ่ือใหเกิด
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน่ืองจากกิจการทาอากาศยาน
เปนกิจการดานสาธารณูปโภคท่ีมีความส�าคัญตอเศรษฐกิจและความม่ันคง
ของประเทศ

วันจันทร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒
เวลา ๐๙.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (พระราชอิสริยยศ
ในขณะนั้น) ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นท่ีอ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม โดยเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงรวมส�ารวจภูมิประเทศในปาสันก�าแพง พรอมกับนายชางแขวงการทางล�าพูน กรมทางหลวง เพื่อศึกษา
ความเปนไปไดในการก�าหนดแนวเสนทางจากบานแมตะไครตัดขามภูเขาไปยังหมูบานสหกรณสันก�าแพงแปลงที่ ๖

วันจันทร์ท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ไปทรงรวมงานสัมมนาและทอดพระเนตร
นิทรรศการ ในการสัมมนาการประยุกตเทคโนโลยีการถายท�าภาพถายทางอากาศและดาวเทียมในการวางแผน
ใชท่ีลุมน�า้ทางเหนือของประเทศไทย ณ โรงแรมรินค�า จังหวัดเชียงไหม

วันอาทิตย์ ท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ใหเจาหนาท่ีผเูก่ียวของดานปญหาน�า้ทวมเขาเฝารับพระราชทานพระราชด�าริแกไขปญหาน�า้ทวมพ้ืนท่ีฝงตะวันออก
ของกรุงเทพมหานคร
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พ.ศ. ๒๕๒๕
อาคารสถานีรถไฟหัวหินไดรับพิจารณาคัดเลือก

จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภใหเปน
อาคารอนุรักษดีเดน โดยไดรับพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองจาก
มีลักษณะพิเศษในแบบสถาปตยกรรมท่ีแตกตางจากสถานี
รถไฟอื่น ๆ ซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยไดดูแลรักษา
มาต้ังแตตนจนถึงปจจุบันใหอยูในสภาพที่สวยงาม
แบบเดิมทุกประการ

วันจันทร์ ท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐
เวลา ๑๕.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนิน

โดยรถยนตพระที่นั่ง พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี
จากพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรผลงานความกาวหนาของโครงการบึงมักกะสัน
ณ บริเวณโรงงานมักกะสัน ซ่ึงอยูในพ้ืนที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย

๒๕๓๐

๒๕๒๕

คร้ันเสด็จพระราชด�าเนินถึงศาลาบึงมักกะสัน คณะกรรมการโครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน ซ่ึงประกอบดวย
ผูแทนจากกรุงเทพมหานคร การรถไฟแหงประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กรมชลประทาน
กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน เฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงาน
ผลงานความกาวหนาในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ ต้ังแตพุทธศักราช ๒๕๒๘ และรับพระราชทานพระราชด�าริ
เพ่ิมเติม เพ่ือปรับปรุงบึงมักกะสัน ซึ่งเปรียบเสมือน “ไต” ของกรุงเทพมหานคร เปนแหลงกรองน�้าส�าหรับ
ชวยบรรเทาสภาพน�้าเนาเสียในคลองสามเสนอยางประหยัดดวยการใชผักตบชวาท�าหนาท่ีก�าจัดสารพิษและ
สิ่งโสโครก ซ่ึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทดลองไดผลมาแลวในสวนจิตรลดา

วันอังคาร ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหตราพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการบินพาณิชย กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
เพ่ือจัดต้ังศูนยฝกการบินพลเรือนในกรมการบินพาณิชย เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเหมาะสมกับสภาพงานปจจุบัน

8๗



ทศวรรษท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๔๐
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วันอังคาร ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรม-

ราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราช-
กุมาร (พระราชอิสริยยศในขณะน้ัน) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี และ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยรถไฟพระที่นั่งขบวนรถพิเศษ
ซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคมจัดถวาย จากสถานีรถไฟจิตรลดาไปยังสถานีรถไฟอยุธยา
ในการพระราชพิธีบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระมหากษัตริยในอดีต ในโอกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๓๑ ณ พลับพลาตรีมุข พระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเสด็จพระราชด�าเนินกลับ
กรุงเทพมหานครโดยรถไฟพระที่น่ังขบวนรถพิเศษในวันเดียวกัน

๒๕๓๑

89



วันเสาร์ ท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา

สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ องคมนตรี พลโท เทียนชัย จ่ันมุกดา
รองสมุหราชองครักษ นายจริย ตุลยานนท อธิบดีกรมชลประทาน พรอมดวยนายสุเมธ ตันติเวชกุล ผูอ�านวยการ
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ และเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ
เฝาทูลละอองธุลีพระบาท มีพระราชด�าริใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันบรรเทาทุกขอุทกภัยในภาคใต

วันพุธ ที่ ๒ และวันอังคาร ท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔
คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดสรางสวนสาธารณะขนาดใหญบนพื้นที่ของสนามกอลฟรถไฟ ดานทิศตะวันตก

ของสวนจตุจักร ซึ่งเปนท่ีดินของการรถไฟแหงประเทศไทย เนื้อที่ประมาณ ๕๑๕ ไร
ท่ีดินสวนแรก เนื้อท่ีประมาณ ๑๔๐ ไร การรถไฟแหงประเทศไทยรวมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

จัดสราง “สวนสาธารณะสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ”นอมเกลานอมกระหมอมถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕

๒๕๓๔

๒๕๓๕

๒๕๓๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ ขึ้น เพ่ือปรับปรุงกฎหมายวาดวยทางหลวงใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ และมีความสอดคลองกับความเจริญและการพัฒนาประเทศ

วันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕
ต้ังองคการรถไฟฟามหานครขึ้น เพ่ือบรรเทาปญหาการจราจรและจัดระบบการขนสงมวลชนใหเกิดความคลองตัว
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน เหมาะสมกับจ�านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วันเสาร์ ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการรถไฟฟามหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ เพ่ือแกไขเพ่ิมเติม
โครงสรางและกลไกการบริหารองคการรถไฟฟามหานครใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เหมาะสมและสอดคลองกับ
นโยบายการบริหารรัฐวิสาหกิจ
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วันพุธ ท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนตพระท่ีน่ัง

จากพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปดสถานีควบคุมภาคพื้นดินดาวเทียมไทยคม
ถนนรัตนาธิเบศร อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตรา

พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการบินพาณิชย กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เพ่ือใหเหมาะสมกับภารกิจ
และสภาพของงานที่เปล่ียนแปลงไป

๒๕๓๗
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วันศุกร์ ท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗
เวลา ๐๗.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร
สยามบรมราชกุมารี ไปยังทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง ตอจากนั้นประทับเครื่องบิน
พระที่นั่งไปยังทาอากาศยานอุดรธานี เสด็จพระราชด�าเนินไปยังบานจอมมณี ต�าบลมีชัย อ�าเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปดสะพานขามแมน�้าโขง หนองคาย - เวียงจันทน (สะพานมิตรภาพ)
ณ จังหวัดหนองคาย

สะพานขามแมน�า้โขง หนองคาย - เวียงจันทน (สะพานมิตรภาพ) เปนเสนทางใหสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไดขนสงสินคาผานประเทศไทยออกสูตลาดโลก และยังชวยสรางเสริมสัมพันธไมตรีระหวาง
สองประเทศใหแนนแฟนย่ิงขึ้น ใชเวลาสรางรวม ๑ ป ๑ เดือน มีความยาวทั้งสิ้น ๑,๑๗๔ เมตร ทอดขามจาก
ฝงไทยบริเวณหาดจอมมณี บานจอมมณี ต�าบลมีชัย อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปยังฝงลาวบริเวณ
ทานาแลง บานมวง เมืองหาดทรายฟอง แขวงเวียงจันทน

เวลา ๑๐.๐๘ น. นายจอหน คิตติง นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย กลาวมอบสะพานมิตรภาพแกพลเอก ค�าไต
สีพันดอน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีไทย จากน้ัน
กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกลาวเชิญนายหนูฮัก
พูมสะหวัน ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทรงกดปุมและกดปุมเปดแพรคลุมปาย
สะพานมิตรภาพ เม่ือเวลา ๑๐.๒๕ น.
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เม่ือเสร็จสิ้นพิธีการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยนายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประทับรถยนตพระที่น่ัง ไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใชเสนทางขามสะพานมิตรภาพ
ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญของนายหนูฮัก พูมสะหวัน เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น.
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วันอังคาร ท่ี ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙
เวลา ๑๖.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนิน

โดยรถยนตพระที่นั่งจากพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางศิลาฤกษกอสรางสะพานคูขนาน
ลอยฟาบรมราชชนนี ณ บริเวณหนาหางสรรพสินคาเมอรรี่คิงส ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
จากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ แลวเสด็จพระราชด�าเนินกลับเวลา ๑๘.๐๕ น.

วันศุกร์ ท่ี ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙
กระทรวงคมนาคมและหนวยงานในสังกัดรวมบริจาคเงินจ�านวน ๑๐๐,๖๗๔,๗๗๐ บาท ในรายการรวมใจ

ถวายชัย ธ ครองไทย ๕๐ ป ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นทางสถานีโทรทัศนชอง ๙ อสมท. เพ่ือทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
กาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ ป ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙

วันอังคาร ท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (พระราชอิสริยยศในขณะน้ัน)
เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองคทรงวางศิลาฤกษโครงการรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ชวงหัวล�าโพง - บางซื่อ
ณ สถานีหัวล�าโพง ซึ่งเปนสถานีรถไฟเกาแกที่สุดของประเทศ และเพื่อเปนการร�าลึกถึงกิจการรถไฟในประเทศไทย
ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงวางศิลาฤกษการกอสราง ณ สถานท่ีแหงนี้

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปนองคประธาน

พิธีเปดนิทรรศการในการประชุมนานาชาติ เรื่อง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือความสัมพันธที่ดีตอเพ่ือนบาน:
เทคโนอินโดจีนณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมิทธ ธรรมสโรช อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ไดถวายรายงาน เร่ือง ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

๒๕๓๙
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วันอังคาร ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
เวลา ๑๖.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนิน

พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี โดยรถยนตพระที่นั่ง
จากพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปในพิธีนอมเกลานอมกระหมอมถวายเรือขจัดคราบน�า้มัน
“เดนสุทธิ” ณ ศูนยฝกพาณิชยนาวี ต�าบลบางนางเกรง อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

๒๕๔๐
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เม่ือเสด็จพระราชด�าเนินถึงศูนยฝกพาณิชยนาวีแลว เสด็จเขาพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
บูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงศีลแลว นายสุวัจน ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม กราบบังคม
ทูลรายงานถึงความเปนมาของเรือขจัดคราบน�้ามันเดนสุทธิวา กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม ไดจัดท�าโครงการ
เพ่ือปองกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน โดยเริ่มด�าเนินโครงการมาต้ังแต พ.ศ. ๒๕๒๘ และในการขอรับ
ความชวยเหลือทางวิชาการ พาหนะ และอุปกรณขจัดคราบน�้ามันนั้น ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากรัฐบาล
ราชอาณาจักรเดนมารก ผานทาง DANIDA ในการจัดสงคณะผูเชี่ยวชาญมาด�าเนินการศึกษาเบ้ืองตน รวบรวมขอมูล
และจัดท�าแผนปฏิบัติการแหงชาติเพ่ือปองกันและขจัดมลพิษทางน�า้เนื่องจากน�า้มัน แผนนี้ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการปองกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน ประกาศใหเปนแผนปฏิบัติการแหงชาติ เมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งในการด�าเนินงานระยะท่ี ๑ กรมเจาทาไดรับความชวยเหลือในรูปความชวยเหลือแบบ
ใหเปลาในวงเงิน ๓๐.๘ ลานเดนนิชโครนเนอร (ประมาณ ๑๕๐ ลานบาท) จากราชอาณาจักรเดนมารก ส�าหรับ
จัดซื้อเรือขจัดคราบน�้ามันที่มีสมรรถนะในการขจัดคราบน�้ามันโดยวิธีโรยทุนกักน�้ามันเพ่ือลอมน�้ามันไวในท่ีจ�ากัด
แลวใชเครื่องดูดเก็บคราบน�้ามันเขาไปไวในถังเก็บในเรือเพ่ือน�าไปขจัดในที่ท่ีเหมาะสมตอไป เรือขจัดคราบน�้ามันล�านี้
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ตอสรางจากอูตอเรือในประเทศเดนมารก การตอสรางแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกเดินทางจาก
อูตอเรือถึงประเทศไทยที่ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
และ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป รัฐบาลไทยและรัฐบาลเดนมารกจึงพรอมใจกันนอมเกลา
นอมกระหมอมถวายเรือขจัดคราบน�า้มันล�านี้แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมรับและพระราชทานนามเรือล�าน้ีวา “เด่นสุทธิ”

นายเยอรเกน บลัง ชเตด ไรเมอรส เอกอัครราชทูตเดนมารกประจ�าประเทศไทย กราบบังคมทูลพระกรุณา
นอมเกลานอมกระหมอมถวายเรือ “เด่นสุทธิ”

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงเรือเดนสุทธิ ทรงพระสุหราย ทรงเจิมปายชื่อเรือ “เดนสุทธิ”
ทอดพระเนตรภายในเรือ แลวเสด็จขึ้นจากเรือไปทอดพระเนตรนิทรรศการอุปกรณขจัดคราบน�้ามัน สมควรแกเวลา
จึงประทับรถยนตพระที่นั่งเสด็จพระราชด�าเนินกลับ

9๗



ทศวรรษท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๐
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วันอังคาร ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑
เวลา ๑๗.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนิน

พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี โดยรถยนตพระที่นั่ง
จากพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปดทางคูขนานลอยฟาบรมราชชนนี ณ บริเวณพลับพลาพิธี
ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร โอกาสน้ีไดทอดพระเนตรแบบจ�าลองทางคูขนานลอยฟา
บรมราชชนนี และมีพระราชปฏิสันถารกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

๒๕๔๑
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วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑
การรถไฟแหงประเทศไทยมอบที่ดินสนามกอลฟรถไฟ สวนท่ี ๒ ซ่ึงอยูติดกับสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

ทางดานเหนือ เน้ือที่ประมาณ ๓๗๕ ไร ซ่ึงเรียกกันวา “สวนรถไฟ” ใหแกกรุงเทพมหานคร และรับเงินคาชดเชย
จ�านวน ๕๕๕ ลานบาท เพ่ือใหกรุงเทพมหานครปรับปรุงพื้นท่ีเปนสวนสาธารณะตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันพุธ
ท่ี ๒ และวันอังคาร ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ กรุงเทพมหานครไดจัดสรางเปนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เน่ืองใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดรับพระราชทานนามจากสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เม่ือวันศุกร ท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
วา “สวนวชิรเบญจทัศ”

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คือ
“สวนจตุจักร” สวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
คือ “สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ” กับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟา
มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร คือ “สวนวชิรเบญจทัศ” ซ่ึงสรางตอเชื่อมกันทั้ง ๓ สวน บนที่ดินของ
การรถไฟแหงประเทศไทย ระหวางสถานีรถไฟบางซ่ือกับถนนพหลโยธิน โดยมีถนนก�าแพงเพชร ๒ ค่ันกลาง
จึงเปนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติขนาดใหญที่ส�าคัญและไดรับความนิยมมากที่สุดของกรุงเทพมหานคร ปจจุบัน
อยูในความดูแลของกรุงเทพมหานคร

วันอังคาร ท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการใหกระทรวงคมนาคม

ด�าเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนพ้ืนท่ี
บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกนอย) เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ และวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ
เงินบริจาคที่จะไดรับจากรัฐวิสาหกิจสมทบเพ่ือเปนคาใชจาย
ในการก อสรางอาคารศูนยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช
โดยการยกเวนไมตองน�ารายจายเงินท่ีแตละรัฐวิสาหกิจบริจาคมา
ค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อจัดสรรโบนัสพนักงานและคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ประจ�าปบัญชี ๒๕๔๒ และใหรัฐวิสาหกิจสามารถ
น�าจ�านวนเงินบริจาคดังกลาวไปปรับลดก�าไรในการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจได

๒๕๔๒
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วันศุกร์ ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ใหสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี แทนพระองค ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ
อาคารศูนยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช ณ พลับพลาพิธี ถนนรถไฟ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

๒๕๔๓
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วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เวลา ๑๗.๒๔ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนตพระท่ีนั่งจากพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวัง
ดุสิต ไปทรงเปดสะพานพระราม ๓ ณ บริเวณพลับพลาพิธี ถนนพระราม ๓ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เม่ือเสด็จพระราชด�าเนินถึงพลับพลาพิธีแลว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย แลวประทับ
พระราชอาสน ทรงศีลแลว อธิบดีกรมโยธาธิการเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายหนังสือ
ท่ีระลึกโครงการพระราม ๓ จากนั้น นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีเฝาทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูล
รายงาน และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปดสะพานพระราม ๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงตัดแถบแพรเปดสะพานพระราม ๓ ทรงหลั่ง
ทักษิโณทก ทรงกราบท่ีหนาเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ แลวทรงพระด�าเนินทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ
พระราม ๓ ตอจากนั้น ประทับรถยนตพระที่นั่งเสด็จพระราชด�าเนินไปตามสะพานพระราม ๓ และทรงฉายภาพ
ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแกเวลา จึงประทับรถยนตพระท่ีนั่ง เสด็จพระราชด�าเนินกลับ

วันเสาร์ ท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เวลา ๑๗.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนิน

พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี โดยรถยนตพระที่นั่ง
จากพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงหลอฐานรากเสาสะพานพระราม ๘ ณ บริเวณพลับพลาพิธี
ถนนจรัญสนิทวงศ ซอย ๔๐ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โครงการกอสรางสะพานพระราม ๘ เปนโครงการแกไขและบรรเทาปญหาจราจรอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
โดยตอเชื่อมกับโครงการทางยกระดับทางคูขนานลอยฟาบรมราชชนนี ฝงธนบุรี บริเวณแยกอรุณอมรินทร มาตาม
แนวถนนอรุณอมรินทรดานทิศเหนือ วกมาริมแมน�้าเจาพระยาบริเวณชุมชนบานปูนและโรงงานสุราบางย่ีขัน
ขามแมน�า้เจาพระยามายังบริเวณถนนวิสุทธิกษัตริยฝงพระนคร โดยมีทางขึ้นท่ีใกลแยกถนนราชด�าเนินนอก และ
ทางลงท่ีใกลแยกถนนประชาธิปไตย ซ่ึงสามารถเช่ือมตอกับโครงขายถนนจตุรทิศบริเวณถนนศรีอยุธยาได
เปนสะพานขามแมน�้าเจาพระยาขนาด ๔ ชองจราจรพรอมทางเดินเทา รวมความกวางของสะพานทั้งสิ้น
๒๙.๓๐ เมตร มีความสูงประมาณ ๑๖๐ เมตร มีลักษณะการกอสรางที่ค�านึงถึงความสวยงามกลมกลืน
ดานทัศนียภาพ เอกลักษณความเปนไทย และบรรยากาศในการอนุรักษสิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบ รวมทั้ง
การจัดภูมิสถาปตยบริเวณพื้นที่ฝงธนบุรีและฝงพระนคร มีก�าหนดสรางแลวเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๔๔

วันอังคาร ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
กระทรวงคมนาคมน�าเงินบริจาคที่ไดรับจากรัฐวิสาหกิจในสังกัดและประชาชน ตลอดจนการจัดกิจกรรม

ตาง ๆ จ�านวน ๕๒๐ ลานบาท ข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เพื่อพระราชทานแกโรงพยาบาลศิริราชเปนคากอสรางอาคารศูนยอุบัติเหตุเฉลิมพระเกียรติ
๗๒ พรรษา โดยไมใชเงินงบประมาณแผนดิน พรอมท้ังไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
จ�านวน ๗๕.๙ ลานบาท
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วันจันทร์ ท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เวลา ๑๗.๑๑ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนิน

โดยรถยนตพระที่น่ัง จากพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางศิลาฤกษสะพานขามแมน�้า
เจาพระยา บริเวณอ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการกอสรางถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
ณ บริเวณพลับพลาพิธี ถนนพระราม ๓ ซอย ๓๒ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ เพ่ือจัดต้ัง
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยข้ึนเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยโอนหนวยงานเดิม
คือองคการรถไฟฟามหานคร และก�าหนดอ�านาจหนาท่ีของหนวยงานใหม ใหสามารถด�าเนินกิจการรถไฟฟา
ใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหตราพระราชกฤษฎีกายุบกรมไปรษณียโทรเลข กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือโอนกิจการ
ทรัพยสิน สิทธิ อ�านาจหนาท่ี หน้ี และงบประมาณของกรมไปรษณียโทรเลข กระทรวงคมนาคม ไปเปนของส�านักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สวนกิจการไปรษณียและเงินงบประมาณหมวดเดือนและคาจางประจ�า
ซึ่งมีผูครองอยู ใหโอนไปเปนของส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

๒๕๔๕
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วันเสาร์ ท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เวลา ๑๗.๑๖ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนิน

โดยรถยนตพระที่น่ังจากพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางศิลาฤกษอาคารผูโดยสารและ
อาคารเทียบเครื่องบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ต้ังอยูบริเวณถนนบางนา - ตราด กิโลเมตรท่ี ๑๕ อ�าเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา ๑๗.๕๕ น. เสด็จพระราชด�าเนินถึงบริเวณพลับพลาพิธีสถานที่กอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เสด็จเขาพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบประทับพระราชอาสนทรงศีล
ประธานสงฆถวายศีลแลว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหพลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จ�ากัด เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ของท่ีระลึก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับฟงการถวายรายงานความคืบหนา
โครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีสาระส�าคัญวา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิต้ังอยูในเขตอ�าเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นท่ีประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร รัฐบาลไดริเริ่มโครงการมาต้ังแต พ.ศ. ๒๕๐๓ และ
หยุดด�าเนินงานมาเปนชวง ๆ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงไดมีนโยบายชัดเจนท่ีจะกอสรางทาอากาศยานแหงนี้ เพื่อรองรับ
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การขยายตัวของการขนสงทางอากาศ และมีเปาหมายท่ีจะใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง
ทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเม่ือวันอังคาร ท่ี ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐบาลไดต้ังบริษัท
ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหมจ�ากัด ขึ้นมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ใหท�าหนาที่รับผิดชอบ
การกอสรางและบริหารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เงินลงทุนในการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิในระยะแรก
บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จ�ากัด รับผิดชอบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ ลานบาท หนวยงานราชการ
และภาคเอกชนอื่น ๆ มารวมลงทุนอีกประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลานบาท ขณะน้ีการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
มีความคืบหนาประมาณรอยละ ๑๖ โดยไดเร่ิมงานเพ่ือกอสรางอาคารผูโดยสารเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
อาคารหลังน้ีจะเปนอาคารเด่ียว มีพ้ืนที่ใชสอยประมาณ ๕๖๓,๐๐๐ ตารางเมตร แบงอาคารออกเปน ๒ สวน คือ

สวนที่ ๑ สวนที่จะเปนท่ีพักผูโดยสาร มีความกวาง ๑๑๑ เมตร ยาว ๔๔๔ เมตร และสูง ๔๒.๘๕ เมตร
โครงสรางและวัสดุหลักเปนเหล็กและกระจก ตัวอาคารมี ๗ ชั้น และชั้นใตดิน ๑ ชั้น มีพ้ืนท่ีใชสอยประมาณ
๑๘๒,๐๐๐ ตารางเมตร

สวนที่ ๒ สวนท่ีจะเปนที่เทียบเคร่ืองบิน มีความกวาง ๔๐.๒๕ เมตร สูง ๒๕ เมตร มีความยาวของตัวอาคาร
ท้ังหมดประมาณ ๓,๒๑๐ เมตร โครงสรางหลักเปนเหล็ก หลังคาเปนกระจกสลับกับผาใยสังเคราะหเคลือบเทฟลอน
ตัวอาคารสูง ๔ ชั้น มีชั้นใตดิน ๑ ช้ัน พ้ืนที่ใชสอยประมาณ ๓๘๑,๐๐๐ ตารางเมตร

อาคารที่พักผูโดยสารจะใชระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ืออ�านวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแก
ผูใชบริการ โดยในชวงเวลาท่ีมีการใชบริการมากจะสามารถรองรับผูโดยสารไดถึง ๙,๕๕๐ คน การกอสรางอาคาร
ผูโดยสารแหงนี้ รัฐบาลมีนโยบายใชวัสดุภายในประเทศ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงไดมีการออกแบบใหใชวัสดุในประเทศถึงรอยละ ๘๑ ในการน้ี บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ
แหงใหม จ�ากัด ไดท�าสัญญาวาจางกลุมบริษัท ไอทีโอ จ๊อยท เวนเจอร (ITO Joint Venture) เปนผูรับเหมากอสราง
อาคาร ในวงเงิน ๓๖,๖๖๖ ลานบาท ระยะเวลากอสราง ๓๖ เดือน และไดเริ่มงานกอสรางเม่ือวันเสาร ท่ี ๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ มีก�าหนดแลวเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดบริการไดใน
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยระยะแรกรองรับผโูดยสารได ๓๐ ลานคนตอป รองรับการขนถายสินคา ๑.๔๖ ลานตันตอป และ
ดวยศักยภาพของทาอากาศยานแหงนี้เมื่อพัฒนาเต็มพ้ืนที่ จะสามารถรองรับผูโดยสารไดสูงสุด ๑๐๐ ลานคนตอป
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวาง
ศิลาฤกษอาคารผูโดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบินทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จากน้ันเสด็จพระด�าเนินไปยัง
มณฑลพิธี ทรงพระสุหราย ทรงเจิม แผนอิฐทอง นาก เงิน และแผนศิลาฤกษ แลวทรงตอกไมมงคลในหลุมศิลาฤกษ
จากนั้น ทรงวางแผนอิฐทอง นาก เงิน และแผนศิลาฤกษลงในหลุมศิลาฤกษ เสร็จแลว เสด็จกลับไปยังพลับพลาพิธี
ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ จ�านวน ๑๐ รูป ทรงหล่ังทักษิโณทก พระสงฆถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก จบแลวทรงกราบที่หนาเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ ตอจากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร
แผนผังแสดงเสนทางคมนาคมและระบบระบายน�า้โดยรอบโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และทอดพระเนตร
นิทรรศการโครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเปนผูกราบบังคมทูลรายงาน
สมควรแกเวลาจึงประทับรถยนตพระท่ีนั่งเสด็จพระราชด�าเนินกลับ ถึงพระต�าหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อเวลา
๒๐.๐๓ น.
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วันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
เวลา ๑๗.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนิน

พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี โดยรถยนตพระที่นั่ง จาก
พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปดสะพานพระราม ๘ ซึ่งเปนสวนหน่ึงในโครงขายถนน
จตุรทิศตะวันตก - ตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ พลับพลาพิธี บริเวณเชิงลาดสะพานพระราม ๘
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เม่ือเสด็จพระราชด�าเนินเขาสูพลับพลาพิธีแลว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ประทับ
พระราชอาสน ทรงศีลแลว รอยต�ารวจตรี เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ ปลัดกรุงเทพมหานคร ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายหนังสือท่ีระลึกพิธีเปดสะพานพระราม ๘ จากนั้น ทรงรับฟงการถวายรายงานการด�าเนินงานโครงการแกไข
ปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครตามพระราชด�าริ จบแลว นายสมัคร สุนทรเวช ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
กราบบังคมทูลรายงานการกอสรางสะพานพระราม ๘ และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปด
สะพานพระราม ๘

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงกดปุมไฟฟา
เปดสะพานพระราม ๘ และเสด็จพระราชด�าเนินกลับเขาสูพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมถวาย
พระสงฆ ทรงหลั่งทักษิโณทก จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหรอยต�ารวจตรี เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ
ปลัดกรุงเทพมหานคร กราบบังคมทูลเบิกผูท�าประโยชนในการกอสรางสะพานพระราม ๘ เขารับพระราชทาน
ของท่ีระลึก ทรงลงพระปรมาภิไธยในแผนศิลา จากนั้นประทับรถยนตพระที่น่ังเสด็จพระราชด�าเนินไปบริเวณ
ใตสะพานพระราม ๘ ริมแมน�า้เจาพระยา ฝงธนบุรี ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร นิทรรศการ
การแกไขปญหาจราจรตามแนวพระราชด�าริ และโครงการแกไขปญหาน�า้ทวมตามแนวพระราชด�าริ ไดเวลาสมควร
เสด็จพระราชด�าเนินไปประทับรถยนตพระที่น่ัง เสด็จพระราชด�าเนินกลับ

วันพุธ ท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ก�าหนดใหกระทรวงคมนาคม มีอ�านาจ
หนาที่เกี่ยวกับการขนสง ธุรกิจการขนสง การวางแผนจราจร และการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก�าหนด
ใหเปนอ�านาจหนาที่ของกระทรวงคมนาคม หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง
คมนาคม และมีสวนราชการในสังกัด ดังน้ี ส�านักงานรัฐมนตรี ส�านักงานปลัด
กระทรวง กรมการขนสงทางน�า้และพาณิชยนาวี กรมการขนสงทางบก กรมการ
ขนสงทางอากาศ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และส�านักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร
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วันจันทร์ ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เวลา ๑๖.๔๑ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนิน

พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี โดยรถยนตพระที่นั่ง จาก
พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเจิมเรือ “ชลธารานุรักษ” และทอดพระเนตรอุปกรณการขจัด
คราบน�้ามันในทะเลประจ�าเรือ ณ ศูนยฝกพาณิชยนาวี อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เม่ือเสด็จพระราชด�าเนินถึงศูนยฝกพาณิชยนาวีแลว เสด็จเขาพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
บูชาพระพุทธนวราชบพิตร แลวประทับพระราชอาสน ทรงศีล และทรงรับฟงการถวายรายงาน ตอจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินไปยังเรือ “ชลธารานุรักษ”
ทรงพระสุหราย ทรงเจิมปายช่ือเรือ “ชลธารานุรักษ” แลวเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรอุปกรณขจัด
คราบน�้ามันในทะเลประจ�าเรือ ซ่ึงประกอบดวยทุนกักน�้ามัน อุปกรณเก็บคราบน�้ามันแบบท�านบและแบบ
ขนแปรง อุปกรณเก็บคราบน�้ามันแบบแผนจาน อุปกรณเก็บคราบน�้ามันแบบเสนเชือก เรือ “ชลธารานุรักษ”
เปนเรืออเนกประสงค เพื่อขจัดคราบน�้ามัน คนหา ชวยชีวิต และดับเพลิง มีภารกิจหลักในการขจัดมลพิษทางน�้า
และชวยดับเพลิงในบริเวณอาวไทยและทะเลอันดามัน พรอมท้ังปฏิบัติภารกิจเสริมในดานคนหาและชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางทะเล

จากน้ัน เสด็จพระราชด�าเนินกลับเขาสูพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ ทรงหลั่ง
ทักษิโณทก ทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดท่ีระลึก นายพิเชษฐ สถิรชวาล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
เฝาทูลละอองธุลีพระบาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายเรือ “ชลธารานุรักษ” จ�าลอง และพระบรมฉายาลักษณ
เสร็จแลว เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารที่จัดนิทรรศการ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “การปองกันและขจัดมลพิษ
ทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน” สมควรแกเวลา จึงประทับรถยนตพระท่ีนั่ง เสด็จพระราชด�าเนินกลับ
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วันเสาร์ ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม-

ราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี
ไปทรงเปดการเดินรถ โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (ชวงหัวล�าโพง - บางซ่ือ) โดยมีนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย และประชาชน
จ�านวนมากเฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ สถานีรถไฟฟาหัวล�าโพง กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินไปยังบริเวณมณฑลพิธี
ทรงกดปุมเปดแพรคลุมปายโครงการ “รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล” พรอมกัน ๓ จุด ไดแก บริเวณ
ชั้นออกบัตรโดยสาร (ดานหนาท่ีประทับ) บริเวณดานบนใกลทางขึ้น - ลงของสถานีรถไฟฟาหัวล�าโพง และบริเวณ
ดานบนของสถานีรถไฟฟาบางซื่อ จากน้ันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา
มหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ลงลิฟตไปยังช้ันชานชาลาเพ่ือประทับรถไฟฟาพระท่ีน่ังขบวนที่ ๑ หมายเลขตู
๑๐๑๔ โดยมีองคมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ขาราชบริพาร ทูตานุทูต โดยเสด็จ
ในการนี้ ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยน�าเสด็จพระราชด�าเนินเพ่ือถวายการอารักขา
ตลอดเสนทาง ต้ังแตสถานีรถไฟฟาหัวล�าโพงถึงสถานีรถไฟฟาบางซื่อ กอนเสด็จพระราชด�าเนินกลับมายังศูนย
ซอมบ�ารุงรักษาและศูนยควบคุมการปฏิบัติการ รวมระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร

๒๕๔๗
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๒๕๔๙

๒๕๕๐

เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร
สยามบรมราชกุมารี ถึงศูนยซอมบ�ารุงรักษาและศูนยควบคุมการปฏิบัติการ ทอดพระเนตรนิทรรศการการกอสราง
รถไฟฟาใตดิน ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยกราบบังคมทูลสรุปรายงานการด�าเนินงาน

เวลา ๑๙.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงกดปุมเปดการ
เดินรถที่ใหบริการประชาชน ณ หองควบคุมการเดินรถไฟฟา โดยขบวนรถไฟฟาที่ทรงเปดการเดินรถไดวิ่งไปที่สถานี
รถไฟฟาพระราม ๙ เปนสถานีแรก และทอดพระเนตรทางหนาจอโทรทัศนวงจรปดของทุกสถานีการเดินรถไฟฟา
ท่ีใหบริการประชาชนอยูในระบบหลังทรงกดปุมเปดการเดินรถไฟฟาท้ังหมดจ�านวน ๑๔ ขบวน ภายหลังเสร็จส้ิน
การทอดพระเนตร นายกรัฐมนตรีไดนอมเกลานอมกระหมอมถวายตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดรถไฟฟาใตดิน
สายแรก (สายเฉลิมรัชมงคล) และแบบจ�าลองรถไฟฟา จากนั้นมีกระแสพระราชด�ารัสขอบใจผูวาการการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทยและผูเกี่ยวของ กอนเสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ไปประทับรถยนต
พระที่นั่ง เสด็จพระราชด�าเนินกลับเวลา ๑๙.๕๐ น.

วันพุธ ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหตราพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดวยในปจจุบัน
การด�าเนินธุรกิจดานการขนสงสินคาและพัสดุภัณฑเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันเสรี ประกอบกับการด�าเนินธุรกิจ
ดานการขนสงสินคาและพัสดุภัณฑของภาคเอกชนมีการแขงขันกันอยางมีประสิทธิภาพอยูแลว สมควรยุบเลิก
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑและก�าหนดวิธีการจัดทรัพยสินตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวย
การจัดต้ังองคการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

วันจันทร์ ท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อยกเลิกประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๐ ลงวันจันทร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายจัดต้ังการทางพิเศษ
แหงประเทศไทยที่ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน และปรับปรุงอ�านาจหนาท่ีใหเกิดความคลองตัว เหมาะสมกับ
สภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป
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วันศุกร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ก�าหนดให
ยกเลิกการยุบกรมทางหลวงชนบท และใหมีภารกิจด�าเนินการเชนเดิม
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ไดก�าหนดไวในมาตรา ๕๔ วาใหยุบเลิกกรมทางหลวงชนบท ภายใน
ระยะเวลา ๑๐ ป แตเนื่องจากภารกิจของกรมทางหลวงชนบท
มีความส�าคัญตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางหลวง และกระจาย
ความเจริญสูชนบทซึ่งเปนนโยบายหลักของทุกรัฐบาล ดังน้ันจึงเห็นควร
ยกเลิกบทบัญญัติเดิมท่ีใหยุบเลิกน้ัน และเพ่ิมภารกิจจากเดิมให
เหมาะสมกับสภาพของงาน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตราพระราชกฤษฎีกา
เปล่ียนชื่อกรมการขนสงทางอากาศ เปนกรมการบินพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๒
เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจดานการบิน ซ่ึงครอบคลุม
ท้ังการขนสงทางอากาศและการเดินอากาศ และเปนการสอดคลอง
กับแนวทางในการก�าหนดชื่อหนวยงานลักษณะเดียวกันในตางประเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตราพระราชกฤษฎีกา
เปล่ียนช่ือกรมการขนสงทางน�้าและพาณิชยนาวี เปนกรมเจาทา
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ
และเป นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานนามหนวยงาน

๒๕๕๒
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วันพุธ ท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนิน

พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี โดยรถยนตพระท่ีน่ังจากอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปยังทาเทียบเรือสมาคมศิษยเกาแพทยศิริราช โรงพยาบาลศิริราช เพื่อประทับ
เรือพระที่นั่งอังสนา ไปทรงเปดประตูระบายน�า้คลองลัดโพธ์ิ อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ และทรงเปดสะพานภูมิพล๑
และสะพานภูมิพล ๒ อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

กรมทางหลวงชนบทไดกอสรางสะพานขามแมน�้าเจาพระยา ๒ ชวงตอเนื่องกัน บริเวณคอคอดของพื้นท่ี
บางกระเจา อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เชื่อมระหวางถนนพระราม ๓ กับถนนปูเจาสมิงพรายและ
ถนนสุขสวัสด์ิ ตอมาเม่ือวันพุธ ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามสะพานดานทิศเหนือวา“สะพานภูมิพล๑”
และสะพานดานทิศใตวา “สะพานภูมิพล ๒” สะพานท้ังสองแหงเปนสะพานขึงแฝดแหงแรกของประเทศไทย
มีความสูงจากพื้นดิน ๔๕ เมตร โดยสะพานทั้ง ๒ ชวงมีความยาวรวมประมาณ ๔.๒ กิโลเมตร มีความกวาง
๗ ชองจราจร บริเวณกลางสะพานมีทางแยกตางระดับเชื่อมตอกับทางยกระดับขนาดความกวาง ๔ ชองจราจร
ความยาวประมาณ ๒.๒ กิโลเมตร ไปสูถนนสุขสวัสด์ิทางทิศตะวันตก เม่ือโครงการกอสรางแลวเสร็จไดเปดทดลองใช
เม่ือวันเสาร ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

เวลา ๑๗.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนิน
ถึงบริเวณปากคลองประตูระบายน�า้คลองลัดโพธิ์ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลรายงาน
เก่ียวกับโครงการ จากน้ัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทอดพระเนตรวีดิทัศน

๒๕๕๓
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๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือก�าหนดอ�านาจหนาที่และความรับผิดชอบ และแบงสวนราชการในสังกัด ใหเหมาะสมกับภารกิจ
ท่ีเพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป

วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงแบงสวนราชการของส�านักงานนโยบายและแผนการ

ขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม เพื่อใหเหมาะสมกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน
ท่ีเปล่ียนแปลงไป

ความเปนมาของโครงการบนเรือพระท่ีนั่ง ทรงวางพระหัตถบนแทนท่ีฉายภาพแผนท่ีเพื่อทรงเปดประตูระบายน�้า
คลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และทรงเปดสะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒ ทอดพระเนตรวีดิทัศน
เลาเรื่องประตูระบายน�า้คลองลัดโพธ์ิที่ฉายโดยเทคนิคพิเศษบริเวณดานหลังของประตูระบายน�า้ และทอดพระเนตร
วีดิทัศนเลาเร่ืองสะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒ บริเวณสะพานดังกลาว ไดเวลาสมควร พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินกลับโดยเรือพระท่ีนั่งอังสนา
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การแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติ “ไกลกังวล มิวสิคัล ออน เดอะ บีช”
และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “รักของพระราชา�เพ่ือปวงประชาไทย ไกลกังวล”

กระทรวงคมนาคมและภาคเอกชนไดจัดละครเวทีเทิดพระเกียรติ จ�านวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกระหวางวันพุธ
ท่ี ๒๐ ถึงวันอาทิตย ที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ และคร้ังที่ ๒ ระหวางวันพุธ ท่ี ๒๘ มกราคม ถึงวันอาทิตย
ท่ี ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สวนหลวงราชินี อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือแสดงความจงรักภักดี
และนอมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถที่ไดพระราชทานแนวพระราชด�าริตาง ๆ ในการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงของประเทศโดยเฉพาะที่วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ท่ีโปรดเสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานมาประทับในฤดูรอน เปนจุดเริ่มตนของโครงการในพระราชด�าริ
เพื่อพัฒนาชีวิตความเปนอยูของพสกนิกร

ละครเพลง “ไกลกังวล มิวสิคัล ออน เดอะ บีช” แสดงโดยนักแสดงละครเพลงช้ันน�า และใชวงออรเคสตรา
บรรเลงดนตรีประกอบการแสดง เปนละครเพลงรักโรแมนติก เน้ือหาเก่ียวกับเมืองหัวหินเปนเมืองแหงความรัก
โดยผูกเรื่องแสดงถึงความรักของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๒รัชกาลที่โปรดเสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐาน
มาประทับ ณ วังไกลกังวล คือ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ และสมเด็จพระนางเจา
ร�า ไพพรร ณี พระบรมราชินี กับพระบาทสมเ ด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ หัวหิน
ยั ง เป นเ มืองแห งความ รักระหว างพระเจ าแผ นดินกับ
ประชาชนของพระองค คร้ังเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครอง
ในรัชกาลที่ ๗ ที่ทรงเ ห็นแก ความสงบสุขของแผ นดิน
และการเปนตนก�าเนิดของโครงการในพระราชด�าริ เพ่ือ
ประโยชนสุขของพสกนิกรในรัชกาลปจจุบันหลายโครงการ
หัวหินยัง เปนเมืองแห งความรักความผูกพันท่ีชาว หัวหิน
มีต อสถาบันพระมหากษัตริย อีกด วย ละครเพลงเร่ืองนี้
ไดอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธของทั้ง ๒ รัชกาลมาขับรอง
รวม ๓ เพลง คือ เพลงราตรีประดับดาว เพลงต�าหนักใหม
ไกลกังวล และเพลงไกลกังวล ท้ังไดอัญเชิญภาพยนตรเร่ือง
“แหวนวิเศษ” ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล าเจ าอยูหัว
ทรงสราง มาฉายประกอบการแสดงดวย
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สวนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “รักของพระราชา...เพ่ือปวงประชาไทย ไกลกังวล” เกี่ยวกับพระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดพื้นที่นิทรรศการ
เปน ๙ สวน คือ (๑) ครอบครัว...จุดเร่ิมตนแหงความรัก (๒) ความเอย...งดงาม...ความรัก (๓) รักคือการสรางสรรค
(๔) ความรักสูความรู (๕) รักจากพระราชา พัฒนาชาติและรวมศรัทธาของคนไทย (๖) รักจากพระราชา พัฒนา
ประชาไทย (๗) เสนทางแหงรัก (๘) รักจากพระราชา พัฒนาสูความพอเพียง (๙) ความรักที่งดงาม
ในความเรียบงาย

ผูเขาชมการแสดงละครเพลงและชมนิทรรศการไดรับโปสตการดชุดพิเศษที่ประมวลภาพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะทรงงานและเสด็จพระราชด�าเนินไปในที่ตาง ๆ ลวนเปน
ภาพที่หาชมไดยาก ทั้งพ้ืนที่นิทรรศการแตละสวนไดจัดใหมีมุมถายภาพไวเปนท่ีระลึกดวย
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วันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๘.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
แทนพระองคไปทรงเปดสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ท่ีกรมทางหลวง
ชนบทด�าเนินการกอสรางต้ังแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปดใชอยางไมเปนทางการเมื่อวันศุกร ที่ ๒๖ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนสะพานเชื่อมตอถนนนนทบุรี ๑ สายเลี่ยงเมืองนนทบุรีกับถนนราชพฤกษ รวมระยะทางประมาณ
๔.๓ กิโลเมตร ต้ังอยูระหวางสะพานพระน่ังเกลากับสะพานพระราม ๕ รูปแบบโครงสรางเปนสะพานคานขึง
จ�านวน ๖ ชองจราจร สรางข้ึนเพ่ือบรรเทาปญหาการจราจรและเช่ือมโยงโครงขายการเดินทางในพ้ืนที่ตอนเหนือ
ของกรุงเทพมหานครใหสมบูรณตลอดจนเติมเต็มโครงขายคมนาคมใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ และเปนกลไกส�าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร พระราชทานนามสะพานวา “สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ” หมายถึงสะพานที่เปนอนุสรณ
ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐ มหาเจษฎาบดินทร พระน่ังเกลาเจาอยูหัว สะพานแหงน้ียังต้ังอยูใกลกับ
วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดที่รัชกาลท่ี ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางขึ้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระอัยกาพระอัยกี และสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระราชชนนี ดวยบริเวณดังกลาวเปนนิวาสสถานเดิมของพระอัยกา
พระอัยกี และเปนที่ประสูติของพระราชชนนีของพระองค

ภาพยามเย็น โดย นายอดิศักด์ิ จิตรรังษี (ขทช.นนทบุรี)
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๒๕๕๙

วันพุธ ท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตราพระราชก�าหนด
การบินพลเรือนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อปรับปรุงรูปแบบ โครงสราง
และอ�านาจหนาที่ของหนวยงานดานการบินพลเรือนของประเทศไทย
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ขอก�าหนด และขอเสนอแนะขององคการ
การบินพลเรือนระหวางประเทศ หรือไอเคโอ โดยไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ
หนวยงาน จากกรมการบินพลเรือน เปนส�านักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย และใหถือเปนองคกรอิสระตามกฎหมาย

วันศุกร์ ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทาอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือแยกอ�านาจหนาท่ีในการก�ากับดูแลกิจการทาอากาศยานออกจากสังกัดกรมการบินพลเรือนใหไป
อยูในความรับผิดชอบของกรมทาอากาศยาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

วันเสาร์ ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองคโดย
รถยนตพระท่ีนั่งจากวังสระปทุม ไปทรงเปดการเดินรถไฟฟาสายฉลองรัชธรรมที่สถานีรถไฟฟาเตาปูน เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร จากนั้นประทับรถไฟฟาพระที่นั่งจากสถานีรถไฟฟาเตาปูน ถึงศูนยซอมบ�ารุงฯ คลองบางไผ
ทรงกดปมุระบบคอมพิวเตอรเปดการเดินรถไฟฟามหานครท่ีสถานีศูนยซอมบ�ารุงฯ คลองบางไผ อ�าเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชกรณียกิจ
เพื่อบ�าบัดทุกขบ�ารุงสุขใหแกอาณาประชาราษฎร โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการคมนาคมขนสงของประเทศ กระทรวงคมนาคมซึ่งด�าเนินงานดานคมนาคมขนสง
ของไทยไดรับพระมหากรุณาธิคุณในหลายโอกาส โดยโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเขาเฝาฯ
เพื่อถวายรายงานความคืบหนาในโครงการตาง ๆ พรอมกันน้ีพระองคไดพระราชทาน
ค�าแนะน�าที่เปนประโยชนตอโครงการอีกดวย กระทรวงคมนาคมจึงไดนอมน�ากระแส
พระราชด�ารัส พระราชด�าริ และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตาง ๆ มาปรับใช
ในการปฏิบัติงานดวยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได

พระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกกระทรวงคมนาคม หรือท่ีเกี่ยวโยงถึง
งานของกระทรวงคมนาคม อัญเชิญมาตามล�าดับเวลาไดดังน้ี
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พ.ศ. ๒๕๐๐
พระอนุสาวรีย พลเอก พระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน

Ķขาพเจามีความยินดีท่ีไดมารวมในพิธีเปดพระอนุสาวรีย พลเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระก�าแพงเพ็ชร
อัครโยธิน ซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยไดจัดใหมีขึ้นในวันนี้

“เม่ือไดฟงผูวาการรถไฟล�าดับพระกรณียกิจ ซึ่งพระเจาบรมวงศเธอ พระองคนั้นไดทรงบ�าเพ็ญมาแลว
แตหนหลังเพ่ือความวิวัฒนาการของการคมนาคม โดยเฉพาะอยางย่ิงการรถไฟของประเทศ จนเปนมาตรฐานปกแผน
มาจนบัดนี้ ขาพเจาก็อดท่ีจะปลาบปลื้มปติยินดีดวยเสียมิได ที่ไดเห็นวาพระคุณูปการท่ีทรงบ�าเพ็ญไวแกประเทศชาติ
แลวนั้น มิไดถูกหลงลืม การท่ีการรถไฟแหงประเทศไทยและหนวยงานอื่น ๆ ท่ีไดทรงบัญชาการมา พรอมท้ังบรรดา
ผูเล่ือมใสในพระกรณียกิจ ไดรวมใจกันจัดสรางพระอนุสาวรียขึ้นถวายน้ี เปนการแสดงออกถึงเจตจ�านงและความ
พยายาม ที่จะถวายคารวะการและพระเกียรติแกพระองคผูควรไดรับ นับเปนการแสดงกตัญ ูกตเวทิตาคุณอยาง
นาสรรเสริญ ถาพระเจาบรมวงศเธอฯ ทรงทราบไดแลว ขาพเจาเชื่อวาคงทรงปติโสมนัสหานอยไม และสมาชิกแหง
ราชสกุลฉัตรไชย ควรจะอนุโมทนาและภูมิใจในเกียรติที่พระองคผูเปนตนแหงราชสกุลน้ีทรงไดรับนั้นโดยถวนหนา

“บัดน้ีไดมงคลฤกษแลว ขาพเจาจะไดเปดผาคลุมพระอนุสาวรีย ขออนุสาวรียซึ่งไดเปดนี้จงสถิตสถาพร
เปนอนุสรณสงเสริมพระเกียรติคุณ พลเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน เตือนใจใหระลึกถึง
พระกรณียกิจท่ีไดทรงบ�าเพ็ญมาดีแลวนั้นเปนก�าลังใจแกทุกผูในอันจะปฏิบัติงานดวยดีใหบังเกิดคุณประโยชน
แกประเทศชาติอันเปนท่ีรักของเราทั้งหลายสืบไป.”

พระราชด�ารัสในพิธีเปดพระอนุสาวรีย์
พลเอก พระเจาบรมวงศ์เธอ กรมพระก�าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน
ณ บริเวณที่ท�าการรถไฟแหงประเทศไทย
วันเสาร์ ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐
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พ.ศ. ๒๕๑๒
การพัฒนาดวยหลักมนุษยธรรม หลักเมตตา และหลักความบริสุทธ์ิใจ

“...ทีนี้ก็มาพูดถึงวาการใหความตองการพื้นฐาน อยางท่ีวาใหถนนหรือชลประทานเปนเบื้องตนนั้นอาจท�าใหเสียหายก็ได นึกถึงกะเหรี่ยง
แลวก็บอกไดวาไดคัดคานเอาไวแลว เมื่อเดือนที่แลวผูบอกวาควรจะสรางถนนจากหนองพลับขามภูเขาเขาไปหากะเหร่ียงซึ่งก็นับวาเปนทางท่ี
พอจะท�าได คือพอท่ีจะน�าแทรกเตอรเขาไปถากถางใหกะเหรี่ยงไดในที่ท่ีสมควรจะท�าเปนไร ที่คัดคานไมใหท�าถนนและคัดคานไมใหขนแทรกเตอร
เขาไปเพราะมีเหตุผลหลายอยาง ไมสรางถนนเพราะวา แมจะไมไดสรางถนนครอบครัวหาครอบครัวก็เขาไปแลวถาสรางถนนก็จะเขาไปเต็ม ท่ีไมให
ท�าถนนเพ่ือที่จะน�าแทรกเตอรเขาไปก็มีผูเสนอใหขอทางฝายกองทัพอเมริกันน�าเฮลิคอปเตอรมายกเขาไป เพื่อที่จะเขาไปถากถาง แลวท่ีคัดคาน
นั้นเพราะวาทราบดีวากะเหรี่ยงไมรูจักแทรกเตอรดีนัก ถาน�าแทรกเตอรเขาไปแมจะไดผลดี ก็จะท�าใหพวกกะเหรี่ยงจะเห็นวาแทรกเตอรนี้ดี
มือของตัวเองนั้นไมดีลงทายจะไมท�างานดวยมือของตัว ที่เขาไปท่ีปาละอูนั้นน�าจอบเสียมไปใหแกกะเหรี่ยง ใหกะเหร่ียงเหลานั้นรูจักใชมือ
รูจักใชจอบเสียมกอน จริงอยูในการเรงรัดพัฒนามีโครงการวาใหใชเครื่องมือทุนแรงที่ทันสมัย แตวาจอบเสียมนั้นก็อยาใหถือวาพนสมัยแลว
เพราะวาคนเราทุกคนจะมีรถแทรกเตอรไมไดนอกจากนายทุน แลวนายทุนท่ีเขาไปน้ันเขาไมค�านึงถึงชาวบานธรรมดา คนท่ีอางวาค�านึงถึง
ชาวบานธรรมดา ก็เพียงแตอางวาจะมาปลดแอกชาวบาน ลงทายชาวบานก็ท�าอะไรไมไดการที่ไมใหเอาแทรกเตอรเขาไปแตเอาจอบเสียมไปให�
แทนน้ันไดพิสูจนวาเปนวิธีที่ถูกตอง เมื่อไปอีกแหงหนึ่งคือหมูบานในอ�าเภอเขายอย เขาไปถามผูใหญบานแลก�านันวาท�าไมไมท�าการเพาะปลูก
หมุนเวียน คือหมายถึงวาหมุนเวียนท่ีดินไมใชหมุนเวียนพืชพันธุ ปนี้ท�าแหงหนึ่งปตอไปยายตอไปอีกแหงหน่ึง อีกปยายไปอีกแหงหนึ่ง ปที่สาม
กลับมาที่เดิม เขาบอกวาปลูกขาวปนี้ท่ีน่ีแลวปหนาปลูกไมไดเพราะมีหญาข้ึน ก็ถามเขาวาท�าไมไมถอนหญาไมปราบหญาเพ่ือท่ีจะปลูกอยางอื่นได
เขาบอกวาพวกเราคนจนไมมีปญญาที่จะถอนหญา ค�าตอบนี้หมายความวาอะไร ค�าตอบนี้หมายความวา เขานึกวาการถอนหญานั้นตองใช
แทรกเตอร เพราะวาเขาเห็นท่ีไรสมท่ีอยูใกล ๆ กิโลเมตรสองกิโลเมตรเขาใชแทรกเตอร ชาวบานเขาไมมีแทรกเตอรเพราะวาเขาเปนคนจน
เขาก็เลยไมมีปญญาท่ีจะไปถอน เพราะเขานึกวาการถอนหญาน้ันตองใชแทรกเตอรมาไถ ชาวบานเหลาน้ัน ซ่ึงเปนกะเหรี่ยงเหมือนกัน เขาเห็น
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ความกาวหนาของการพัฒนาวา ถาเจาหนาท่ีอยากใหเขาพัฒนา ถาเจาหนาที่อยากใหเขากาวหนาแผนใหม ตองเอาแทรกเตอร
มาใหเขา ก็เลยไปท่ีไรเขาบอกวายังสงสัย ขอคัดคานนิดหนอย สงสัยวา ถาขยันไปถอนหญาแลวก็ปลูกอยางอื่นเราก็จะหายจน
ไปไดเหมือนกัน ไมใชเพราะเปนคนจนถึงถอนหญาไมได แตเพราะวาข้ีเกียจ เพราะวาไมสามารถที่จะหอบรางของตัวเองไปท่ีไร
แลวไปจับหญานั้นถอนขึ้นมา เขาก็ท�าหนาประหลาดแลวก็รองแหะ ๆ ไมทราบวาเขาท�าหรือไมท�าตอไป แตเช่ือวาถาเอาแทรกเตอร�
เขาไปในที่ที่ไมเคยมีแทรกเตอร ท�าถนนเขาไปในท่ีที่ไมมีถนน อาจเกิดผลรายก็ได ถาไมจัดการทุกส่ิงทุกอยางใหพรอมดวย
การจัดสรรท่ีดินซ่ึงอยูในขั้นสูงกวาการสรางถนนนั้นตองท�ากอน เพราะวาท่ีเขายอยนั้นไมมีคนถวายฎีกา แลวก็ไดเห็นเองดวยวา
เม่ือถอนสภาพจากปาสงวนแลวมีโฉนดปาฏิหาริยขึ้นมา คือนายทุนไดไปไลชาวบานท่ีเคยอยูท่ีน่ันมาเปนชั่วคน ๆ ไปบอกวาท่ีนี่
มีโฉนดแลวหรือมีใบส�าคัญแลวใหออกไปจากท่ีนั้น คราวนี้ก็เปนปญหาวา เขามีใบส�าคัญถูกตองตามกฎหมายเพราะวาเจาหนาท่ี�
ไดออกให แตวาไมไดค�าถึงหลักมนุษยธรรมวามีคนอยูในนั้นมาแลวตั้งแตชั่วปู ขอนี้เปนขอส�าคัญ...เพราะวิธีของชาวบาน
ท่ีปลูกปนี้แหงหนึ่ง ปหนาอีกแหงหน่ึง ปตอไปอีกแหงหนึ่ง แลวก็กลับมาที่เดิมในปท่ีสาม ท่ีอีกสองแปลงท่ีไมไดท�าอยูน้ันจึงวาง
ตามกฎหมายก็วาวางเปลาเพราะไมไดท�าประโยชนอะไร แตส�าหรับชาวบานท่ีนั่นเขาถือวาเปนท่ีของเขาท่ีเขาตองใชอยางนั้น
มิฉะนั้นดินมันจืด มิฉะน้ันปราบหญาไมไหว ปราบหญาหลังจากสามปปราบงายกวา เขาเผางายกวา นี่เปนปญหาตาง ๆ ซึ่งอยูใน
กฎหมายบางไมไดอยูในกฎหมายบาง เปนหนาท่ีผูท่ีสนใจในเร่ืองเรงรัดพัฒนาท่ีจะแกไขปญหาเหลานี้ เคยไปบอกใหผูวาราชการ
จังหวัด ทั้งนายอ�าเภอ ท้ังต�ารวจ ใหเจาหนาที่ตอตานการใชกฎหมายสนับสนุนผูที่จะไปเบียดเบียนประชาชน ดวยการใชหลัก�
ของมนุษยธรรมแท ๆ หลักของเมตตา หลักของการปฏิบัติเพ่ือสวนรวมจริง ๆ

“แตวาปญหาส�าคัญที่สุดในการพัฒนาชนบทก็คือเรื่องเคร่ืองมือ เคร่ืองมือจ�านวนมหาศาลนี้ตองใชใหถูกตอง ท้ังเครื่องมือ
ทุนแรงทั้งวิธีการที่กาวหนา ถาน�าไปใชถูกหลักถูกตองตามกฎเกณฑและหลักของมนุษยธรรมของเมตตา ก็ไมเปนไร แตบางที
เพราะงานเรงรัดพัฒนาน้ีเปนงานท่ีเรียกวา “แหวกแนว” และใหม กฎเกณฑตาง ๆ จึงไมชัด อาจไมรูวาจะใชกฎเกณฑที่ไหน
แลวก็ผิดพลาดไป การท�าผิดพลาดกฎเกณฑหรือขอบังคับดวยเจตนาดีนั้นไมวา แตบางทีมีคนที่อางวาเพราะโงเขลาเบาปญญา
จึงท�าผิดกฎเกณฑไปน้ัน ถาใหเสียหายตอสวนรวมก็ล�าบากหนอย เพราะวาผูท่ีปฏิบัติตามโครงการตามแผนของเรงรัดพัฒนานั้น
ก็นับวาเปนทานที่มีความรู มีความเชี่ยวชาญ ไมควรจะโงเขลาเบาปญญาถึงปานนั้น

“ขอส�าคัญอีกอยางหนึ่งนั้นคือจะตองท�าดวยความบริสุทธ์ิใจ เพราะวาเรงรัดพัฒนานี้อยางวาไวมีกฎเกณฑท่ีแหวกแนว
บางทีก็ตองท�าผิดหลักของระเบียบของทางราชการ บางอยางเพ่ือความเร็วและเรงรัด บางทีก็ผิดแผน แตแมจะผิดแผนก็ตองท�า
บางเวลาก็ตองใชหลักมนุษยธรรม ใชหลักเมตตากับใชหลักความบริสุทธิ์ใจแท ๆ ถึงจะท�างานไดดี การท�าผิดพลาด ถาท�าความ
ผิดพลาดดวยความบริสุทธ์ิใจก็ดี ถาไมท�าดวยความบริสุทธ์ิใจก็เปนผูทรยศตอชาติ เพราะวาถาการเรงรัดพัฒนาเปนงานส�าคัญที่
ถึงจุดถึงประชาชน ถาท�าเสียเทากับฟนรั้วท้ิงไป ท�าใหศัตรูเขามาในบานได ท�าใหบานเมืองลมจมได เราไมมีสิทธ์ิเลยท่ีจะท�าให
การเรงรัดพัฒนาลมไป ผูใดท�าใหการพัฒนาทั่ว ๆ ไปลมลงมาผูนั้นเปนผูทรยศ การที่พูดน้ีอาจเรียกวารุนแรงไปหนอย ท�าไมผูที่
คัดคานการพัฒนาเปนผูทรยศ ก็เพราะวาในเวลานี้บานเมืองของเราอยูในท่ีคับขัน ถาเราท�าอะไรใหเปดชองใหผูท่ีกอการราย
ผูที่มาแทรกซึมเขามาได เราก็ท�าผิดตอบานเมือง ถาเราสรางรั้วขึ้นมาไดดวยการพัฒนาท้ังคนทั้งวัตถุใหดีใหมีความสุข�
ใหมีความพอใจ เราไมมีวันที่จะเรียกวาเสียบานเมือง ขอน้ีเปนขอท่ีส�าคัญยิ่งกวา

“การพัฒนาชนบทเปนงานที่ส�าคัญ เปนงานที่ยาก เปนงานที่จะตองท�าใหไดดวยความสามารถ ดวยความเฉลียวฉลาด
คือทั้งเฉลียวท้ังฉลาด ตองท�าดวยความบริสุทธิ์ใจมิใชมุงที่จะหากินดวยวิธีการใด ๆ ใครอยากหากินขอใหลาออกจากต�าแหนง
ไปท�าการคาดีกวา เพราะวาถาท�าผิดพลาดไปแลวบานเมืองเราลมจม และเม่ือบานเมืองของเราลมจม แลวเราอยูไมได ก็เทากับ
เสียหมดทุกอยาง ขอพูดอยางนี้แลวก็ใหไปพิจารณา พยายามท่ีจะใหการสัมมนาที่ท�ามาไดประโยชน เพราะวาเร่ืองท่ีสัมมนาเปน
หลักวิชาการท่ีจะตองปฏิบัติ แลวก็ขอใหน�าวิชาตาง ๆ น้ีไปแจกจายผูใตบังคับบัญชา ไปใหผูใตบังคับบัญชาทั้งหลายพิจารณาวาจะ
ท�าอยางไรใหดีท่ีสุดไมใชเพื่อประจบผูใหญแตวาส�าหรับประจบตัวเอง ส�าหรับสรางท่ีใหตัวเองอยูได เพราะวาเปนงานของตัวเองทั้งนั้น

“ขอใหทุกคนมีก�าลังใจก�าลังกายท่ีจะปฏิบัติงาน ใจแข็งพอท่ีจะเสียสละ ใจแข็งพอที่จะตอสูกับการแทรกซึมซึ่งมาในทุกวิถีทาง
ไมใชแทรกซึมดวยปน ไมใชแทรกซึมดวยการจัดคายมรณะ แตแทรกซึมในสมองของแตละคน เขามาบอกวาท�าไมท�างานเกือบจะ�
ตายแลวไมไดอะไร ไดซิ ไดความมั่นคงของบานเมือง สิ่งเหลาน้ีก็ขอใหไปพิจารณา เม่ือพิจารณาแลวใหน�าไปฝากไปใหแก
ผูใตบังคับบัญชาทั่วทุกแหงทุกจังหวัด เพ่ือท่ีจะใหงานเรงรัดพัฒนาเปนสวนรวมไดกาวหนาจริง ๆ และมั่นคงจริง ๆ เพื่อใหบานเมือง
ของเราอยูได ขอใหมีก�าลังกายก�าลังใจที่จะปฏิบัติหนาท่ีท่ีส�าคัญดวยความสามัคคี ดวยความเฉลียวฉลาดดวยความต้ังใจอันบริสุทธ์ิ.”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก
คณะผูบริหารงานเรงรัดพฒันาชนบท ระดับผูวาราชการจงัหวัด
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
วันศุกร์ ที่ ๑๓ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๑๒
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พ.ศ. ๒๕๒๓
เทคโนโลยีเพ่ือประชาชน

“...การที่มาประชุมกันเพ่ือพัฒนา ก็ขอใหไดพัฒนาเพ่ือใหไดผล
ตามจุดประสงคแท คือความอยูดีกินดีของชาวบาน ไมใชเพื่อตัวเลข...

“เรามีความรูมาก เรามีเคร่ืองเทคโนโลยีสูง ก็ตองชวยกันให
ชาวบานเขาไดรับสวนของเทคโนโลยีน้ีดวย ชาวบานเขาจนนั่นเอง
เขาก็ไมสามารถตอบแทนดวยทรัพย ดวยเงินใหคุมกับงบประมาณ
แตเขาตอบแทนดวยน�า้ใจ และท่ีส�าคัญที่สุดจะตอบแทนดวยการรักษา
ความสงบรวมกัน ประเทศชาติก็จะอยูได…”

พระราชด�ารัส พระราชทานแกผเูขารวมสัมมนา
เรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีการถายท�าภาพถายทางอากาศและดาวเทียม
ในการวางแผนการใชท่ีดินลุมน�า้ทางเหนือของประเทศไทย
ณ โรงแรมรนิค�า จังหวัดเชียงใหม
วันจันทร์ ท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓

พ.ศ. ๒๕๒๗

งานส่ือสารที่พึงประสงค

พระบรมราโชวาท
เพ่ือเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๖๐ ป
ของกรมการทหารส่ือสาร กองทัพบก
วันอาทิตย์ ท่ี ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

“...งานส่ือสารที่พึงประสงคน้ันจะตองมีประสิทธิภาพ
เต็มเปยม รวดเร็ว ทันเหตุการณอยูตลอดเวลา. จึงจ�าเปนที่จะ
ตองพยายามศึกษาคนควาวิทยาการและเทคโนโลยี อันกาวหนา
ใหลึกซึ้งและกวางขวาง และรูจักพิจารณาน�าสวนที่ดีมีประโยชน
แทมาใช ดวยความริเริ่มและความเฉลียวฉลาด เพ่ือใหงานที่ท�า
พัฒนาอยางเต็มท่ี และอ�านวยประโยชนสรางเสริมเสถียรภาพ
ของบานเมืองไดอยางสมบูรณแทจริง.”

พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน
วันอังคาร ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

พ.ศ. ๒๕๒๖
๑๐๐ ป กรมไปรษณียโทรเลข

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอม
พระราชทานเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา ๑๐๐ ป
กรมไปรษณีย์โทรเลข และวันสื่อสารแหงชาติ
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

“การสื่อสารเปนปจจัยที่ส�าคัญย่ิงอยางหนึ่งในการพัฒนา
สรางสรรคความเจริญกาวหนา รวมท้ังการรักษาความมั่นคงและปลอดภัย
ของประเทศดวย. ย่ิงในสมัยปจจุบัน ท่ีสถานการณของโลกเปลี่ยนแปลง
อยูทุกขณะ การติดตอสื่อสารที่รวดเร็วทันตอเหตุการณ ยอมมีความ
ส�าคัญมากเปนพิเศษ. ทุกฝายและทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการสื่อสาร
ของประเทศ จึงควรจะไดรวมมือกันด�าเนินงานและประสานผลงาน
กันอยางใกลชิดและสอดคลอง. ส�าคัญท่ีสุด ควรจะไดพยายามศึกษา
คนควาวิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัยใหลึกซ้ึงและกวางขวาง
แลวพิจารณาเลือกเฟนสวนที่ดี มีประสิทธิภาพแนนอน มาปรับปรุง
ใชดวยความฉลาดริเริ่ม ใหพอเหมาะพอสมกับฐานะและสภาพของ
บานเมืองของเรา เพื่อใหกิจการสื่อสารของชาติมีโอกาสไดพัฒนาอยาง
เต็มที่ และสามารถอ�านวยประโยชนแกการสรางเสริมเศรษฐกิจ สังคม
และเสถียรภาพของบานเมืองไดอยางสมบูรณแทจริง.”

พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน
วันศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
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พ.ศ. ๒๕๓๐

บึงมักกะสัน

“...ที่ดินของบึงมักกะสันน้ันทางการรถไฟเปนเจาของ และไดมอบ
ใหแกโครงการ หรือในดานส�านักงานโครงการ ซ่ึงก็เปนกรมชลประทาน
ไดท�าการปรับปรุงขุดและท�าทางออกทางเขา น�้าก็เขาคลองสามเสนและ
ไหลไปทางคลองแสนแสบ ต้ังข้ึนมาเปนมูลคาในตอนนั้น๘ ลาน๘แสนบาท
ไมมีคาใชจายมากกวานั้น และตอไปน้ีก็ไดมอบใหกรุงเทพมหานครเปน
เจาของเรื่องโดยรวมมือกับกรมกองตาง ๆ ในกระทรวงเกษตร...เพ่ือวิจัย
และเพ่ือใหไดผลตามที่ตองการ คือตองการใหเปนแหลงส�าหรับเก็บน�า้�
หรือระบายน�้าในเม่ือมีภัยน�้าทวม และส�าหรับท�าใหน�้าที่โสโครก�
คลองสามเสนใหใสขึ้นโดยใชวิธีตามธรรมชาติ ซึ่งถาหากวาจะใชวิธีทาง
วิทยาศาสตรจะตองสรางเปนคลาย ๆ โรงงานส�าหรับฟอกน�า้ ซึ่งในระยะนั้น
เมื่อประมาณ ๒ ป คะเนวาราคาถึงประมาณ ๒๐๐ ลานบาท ฉะนั้นการที่
สามารถท่ีจะท�าโครงการไดผลพอสมควรในราคา ๘ แสนบาท ก็นับวา
เปนการประหยัดมาก น่ีเพียงแตวาที่ดินถาไปตีราคาท่ีดินที่ตรงนั้นก็คงจะ
ตองขึ้นราคาเปน ๑๐๐ ลานเหมือนกัน ซ่ึงถาขายไปสรางเปนอาคาร
สูง ๆ ใหญ ๆ ก็คงจะไดเงินไมนอย แตในเวลาเดียวกันก็จะตองสราง
โรงส�าหรับฟอกน�า้น้ีข้ึนอีก...เพราะฉะน้ันจึงไดบอกกับเจาหนาท่ีตาง ๆ วา�
ไมสมควรที่จะขายที่ดินนี้ส�าหรับไปเปนการกอสรางอาคาร สมควรที่จะ�
ใชเปนที่ส�าหรับฟอกน�า้โดยธรรมชาติ ท�าใหกรุงเทพฯ มีความโปรงและ
มีความสะอาดดีขึ้น...”

พระราชด�ารัส
ในโอกาสท่ีนายกสมาคมนักเรียนเกามาแตร์เดอีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการสมาคมนกัเรยีนเกา และกรรมการสมาคมผปูกครองและครู
เฝาทลูละอองธุลีพระบาททูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนโครงการบึงมักกะสัน
และสมทบทุนสรางสนามเดก็เลนในบริเวณสวนหลวง ร.๙
ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
วันจันทร์ ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

พ.ศ. ๒๕๓๒

วิทยุสมัครเลน ความรับผิดชอบที่มากกวาความสนุก

“ขอขอบใจทานที่มาใหพรแลวก็ใหวิทยุเรียกขาน วิทยุสมัครเลน ซึ่งคิดวาปลื้มมาก เพราะท�าใหนึกถึงวาผูท่ีท�าการในดาน
วิทยุสมัครเลนและวิทยุอาสา ก็ไดมีการปฏิบัติมาเปนเวลาพอสมควร ก็คงเขาใจถึงเร่ืองวิทยุและวิธีที่จะศึกษากันไดดี

“นอกจากนี้ นอกจากรูจักหลักของวิชาการและเทคโนโลยีในการวิทยุ ก็คงไดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของการส่ือสารท่ีมีตอ
สังคมและประเทศชาติ ซึ่งผูท่ีด�าเนินงานในดานวิทยุสื่อสารนี้ มีท้ังความสามารถความสนุกสนานและสนใจ และมีประโยชนใน
ดานสวนของตัวเองเปนอันมาก นอกจากน้ันก็จะไดเห็นวาวิทยุส่ือสารนี้เปนประโยชนอยางไร ในการพัฒนาและรักษาความ
มั่นคงของประเทศ ซึ่งในขอนี้เปนส่ิงที่ส�าคัญมากที่จะเขาใจถึงความรับผิดชอบของผูท่ีใชวิทยุส่ือสารทุกคน จะเปนเจาหนาท่ี
โดยตรงในดานน้ี หมายความวาใชในดานการสื่อสารเพื่ออาชีพของผูท่ีรักษาความปลอดภัย ทางดานทหาร ต�ารวจ และพลเรือน
ทางดานผูท่ีใชเพื่อการส่ือสารหรือนักธุรกิจ ก็ตองตระหนักดีวาการสงวิทยุนี้มีทางไดเปรียบอยางไร แตก็จะตองมีความรับผิดชอบ
ท่ีจะระวัง อยางความลับของขาวสาร ส�าหรับผูท่ีมาเรียนรูและมาปฏิบัติเปนสมัครเลน คือเปนผูอาสาก็จะย่ิงตองเห็นความส�าคัญ
เพราะวางานท่ีผูท่ีเปนอาชีพท�าอยูน้ัน เขาตองเรียนรูมาก และตองมีความสามารถมีความรับผิดชอบมาก ถาหากวาท�าผิดพลาดไป
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เขาก็จะตองมีการลงโทษ ส�าหรับพวกอาสาสมัครพวกสมัครเลนจะวาไมมีลงโทษก็ไมได แตวาขอส�าคัญจะตองรับผิดชอบในตนเอง
มากที่สุด เพ่ือท่ีจะรักษามาตรฐาน เพราะวาถาพูดอะไรไปจะเปนผลสะทอนท่ัวประเทศ เปนผลสะทอนกับทุกคน ฉะนั้นตองรูจักรักษา�
วินัยของการส่ือสารใหดี เพ่ือท่ีจะใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพและไมรบกวนกันและกันทั้งไมท�าใหความปลอดภัยของสวนรวมเสียไป

“สิ่งหน่ึงที่จะไดเห็นและจะเห็นใจเจาหนาท่ีฝายควบคุมความถ่ีนั้น จะไดเห็นวามีการกวนซึ่งกันและกันมาก ท้ังในดานต้ังใจและ
ไมต้ังใจ ในดานต้ังใจนี้ก็เปนสิ่งท่ีควรจะแนะน�า สวนในดานไมต้ังใจก็คือทางเทคโนโลยีของการแพรคลื่นวิทยุ มันยอมตองมีการรบกวนซึ่งกัน
และกันโดยไมไดต้ังใจ แตเปนธรรมชาติหรือจะเปนวิชาการของวิทยุ คล่ืนหน่ึงอาจไปกวนอีกคล่ืนหนึ่ง อยางนี้ถาเรียนรูกันและมีวิธีแกไข
ก็จะเปนการดี ทางฝายควบคุมความถี่น้ีจึงมีความรับผิดชอบมาก เม่ือสมัยกอนน้ีเคยไดพบกับเจาหนาท่ีฝายควบคุมความถี่โดยตรง และ
ไดขอความถ่ีมาใช ฝายเจาหนาท่ีก็ถามท�าไมขอความถี่มากมาย ขอความถี่มากมายอยางน้ันหรือวาเราโลภมาก แตวาขอไวดวยเหตุผล
วา จะตองมาทดลองวาความถี่นี้มันจะกวนซึ่งกันและกันอยางไร ในรูปแบบตาง ๆ เขาจึงเขาใจ เมื่อไดมาแลวจึงไดทดลองอยางนั้น
ก็ปรากฏวาการกวนซ่ึงกันและกันของความถ่ีมาจากธรรมชาติ ความถ่ีท่ีจะตองกวนกันไมมีทางแกไข และมีสวนที่แกไขได ก็คือตอง�
ปรับเครื่องใหดี รักษาระดับความถ่ีใหดี ทั้งรักษาก�าลังเครื่องใหถูกตอง แจกจายความถ่ีไปในพ้ืนท่ีที่เหมาะสม และก็การท�างานให�
มีวินัย จึงท�าใหไปคนควาหาวิธีแกไขไดมากมาย ก็ไดเคยฟงผูท่ีพูดวิทยุสมัครเลนบนวา ท�าไมคนนี้ก็กวนคนโนนไมมีมารยาทเลย แต
แทจริงท่ีนาขัน คนที่กวนน่ันนะเขาไมไดต้ังใจกวนเลย แตวาเขาพูดดวยความถี่อีกขายแท ๆ แตวามันเขาเครื่องของเรา ความผิดของเขา
สวนหน่ึง เพราะวาเคร่ืองของเขาไมดีปรับไมดี ความผิดของเราสวนหนึ่ง เพราะเราไมปรับคลื่นของเราเอง แลวบางทีก็ใชก�าลังสูงเกินไป
ฝายสงก�าลังสูงเกินไป กวนสายอากาศของฝายรับ ฉะนั้นก็มีปญหาอยูเสมอ แตถาแตละคนศึกษาดี ๆ แลวก็มีวินัยดี ๆ ก็จะเปนประโยชน
แกตัวเอง และในท่ีสุดก็เปนประโยชนแกสวนรวมของกิจการการส่ือสารของเราทุกฝาย ของฝายทางราชการ ของฝายทางเอกชน ท�าให
การวิทยุนี้มีประสิทธิภาพสูง ใชประโยชนไดอยางดี เปนส่ิงที่จะอ�านวยความเพลิดเพลินและความสะดวกทุกอยาง

“ก็ขอขอบใจทานท้ังหลายที่มาในวันนี้ แลวก็ขอใหทุกคนประสบความส�าเร็จในกิจการของตน เพื่อความเจริญรงุเรืองของสวนรวม
และขอใหทุกคนมีพลานามัยแข็งแรง มีจิตใจเขมแข็ง และมีความส�าเร็จทุกประการ.”

พระราชด�ารัสในโอกาสที่รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมพรอมดวยคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแหงชาติ
คณะกรรมการสมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทย และสมาคมวิทยอุาสาสมัคร เฝาทูลละอองธุลีพระบาททูลเกลาทูลกระหมอมถวายประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยสุมัครเลนช้ันสูงและสัญญาณเรียกขาน
ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
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พ.ศ. ๒๕๓๕

การใชเคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองเรดาร และเคร่ืองบิน ชวยผูประสบภัยน�้าทวม

“...ขออภัยทานที่ลงมาลาชา ท�าใหทานทั้งหลายจะตองคอย...เพราะวาเวลาน้ีมีพายุดีเปรสชั่น แลวก็รูสึกจะกลายเปนพายุ
โซนรอนอยูในอาวไทย เขาประกาศวาอยูหางจากนครศรีธรรมราช ๑๐๐ กิโลเมตร ท�าใหเกิดฝนตกมากในจังหวัดที่เขาประกาศ จังหวัด
นครศรีธรรมราช สุราษฎร ชุมพร ขอนี้ทานที่ฟงขาวก็คงไดยินวาเปนเชนนี้ แตวาที่ท�าใหลงมาชาเพราะวากลุมใจวาพูดวามีฝนลงใน
๓ จังหวัดนี้ และฝนน้ีอาจท�าใหมีอันตรายตอประชาชนในเขตนั้นได ทางกระทรวงทบวงกรมท่ีเกี่ยวของเขาก็ไดพยายามท่ีจะแกไข
ท่ีจะชวยเหลือประชาชนไมใหประสบภัยอยางรายแรง แตหากวานึกถึงเพียงในดานฝนลงมาและน�้าทวม ท่ีจะขอรองกับทานท้ังหลาย
ท่ีเปนนายทหารในทั้งสามกองทัพควรจะพิจารณาดูวาทานจะชวยไดอยางไร

“ที่จริงสามกองทัพนี้จะชวยไดมาก ทั้งกอนที่จะเกิดเหตุ ทั้งเวลาก�าลังเกิดเหตุและหลังจากที่เกิดเหตุ เพราะวาทางกองทัพ
ถาแยกจ�าแนกออกไป กองทัพบกมีบุคลากรที่อยูในจังหวัดท้ังหลายนี้เปนจ�านวนไมนอย...สามารถท่ีจะไปชวยประชาชนดวยความสามารถ
ท่ีมีอยูของตัวเอง คือมีพาหนะและมีเสบียงที่เก็บเอาไวคงคลังอยูก็สามารถที่จะไปชวยประชาชน นอกจากน้ันก็มีเคร่ืองจักรเคร่ืองกลตาง ๆ
สามารถท่ีจะไปชวยเหลือผูท่ีจะประสบภัย ดังนั้นก็ใหเตรียมพรอมแลวก็ถาใครมีหนาที่อะไรใหติดตาม

“ในดานการโทรคมนาคม ทหารทั้งสามกองทัพก็มีวิทยุและมีเคร่ืองสื่อสารตาง ๆ ที่ครบถวน ใหใชส่ือสารเหลานี้เพ่ือที่จะรายงาน�
เหตุการณตาง ๆ ในทองที่ และในทองที่ท่ีอาจไมไดเปนท่ีตั้ง ออกไปลาดตระเวน ก็เช่ือวาจะเปนการชวยไดอยางมาก ในดานกองทัพเรือ
ก็มีสถานีเรือทางภาคใตน้ีหลายแหง ก็สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะชวยเหลือ เชนใชเคร่ืองเรดารก็สามารถท่ีจะดูวาพายุอยูที่ไหน
แลวไปรวมมือกับทางสถานีเรดารของกรมอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงจะท�าใหรูวาพายุจะเขาตรงไหน และจะมีความรุนแรงแคไหน ไมจ�าเปนท่ีจะให
เรือของเราซ่ึงสวนมากก็เปนเรือที่ขนาดไมใหญนักออกไปฝาอันตราย วาเฉพาะเครื่องมือที่มีอยูท่ีฐานเรือก็สามารถที่จะชวยในดานนี้
ทางดานกองทัพอากาศก็มีเครื่องบินและเครื่องใหความสะดวกในการบิน สามารถที่จะดูวาอากาศจะเปนอยางไรตอไปในทุกวินาที
ขอนี้เปนส่ิงที่ส�าคัญเพ่ือท่ีจะใหฝายประชาชนท้ังฝายเจาหนาท่ีทราบวาควรจะท�าอยางไร จะชวยใหประชาชนไดรับความปลอดภัยไดดีข้ึน
และจะตองรวมมือกันทั้งสามเหลาทัพเพื่อท่ีจะใชความสามารถและเคร่ืองมือที่มีอยูใหสอดคลอง และสอดคลองกับฝายพลเรือน คือ
ฝายกรมอุตุนิยม และฝายมหาดไทย ที่จะสามารถท่ีจะชวยประชาชนใหรอดพนจากอันตรายก็ได…”

พระราชด�ารัส ในพิธีประดับยศและพระราชทานสัญญาบัตรยศแกนายทหารชั้นนายพล
ณ ศาลาดุสิดาลัย
วันพุธ ท่ี ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

การใชเฮลิคอปเตอรใหคุมคา
“...การไปเฮลิคอปเตอรนี้ มีความสุขความสบายข้ึน เพราะวาถาไปรถยนต จะใชเวลาถึงช่ัวโมงครึ่ง หรือสองช่ัวโมง แตไปเครื่องบิน

เฮลิคอปเตอร จะใชเวลาเพียงยี่สิบหานาที เปนการทุนเวลาทุนก�าลัง. การไปเฮลิคอปเตอรทุกครั้ง ก็นึกถึงวาจะตองสิ้นเปลือง แตถา�
ใชเฮลิคอปเตอรน้ันในทางที่เกิดประโยชนมากที่สุด ก็จะคุมคา. ฉะนั้นก็ตองพยายามดู ส�ารวจท่ีทาง และพอดีก็ผานที่แหงหนึ่ง�
ซึ่งเปนที่ที่เหมาะสมในการเก็บกักน�า้ โดยที่จะไมท�าใหประชาชนเดือดรอนแตประการใด เพราะจะไมทวมท่ีท�ามาหากินของเขาเลย�
จึงเห็นวาท่ีตรงน้ันเหมาะสม. ไดเห็นจากเฮลิคอปเตอรก็จดเอาไววาอยูตรงไหน...”

พระราชด�ารัส พระราชทานแกคณะบคุคลตาง ๆ ที่เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ถวายชยัมงคล
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
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Ķโครงการพระราชด�ารนิีคื้ออะไร ก็คอืการทีจ่ะใหรถแลน อันน้ีพดูอยางนี้ อาจพดูเหมอืนก�าปนทุบดิน วาการจราจรมันก็ตองแลน
ถาจราจรรถมันไมแลน มันก็ ‘อจร’ ไมจร แตวาใหรถแลนนั้น มีความเขาใจผิดวารถตองแลนเร็ว ถึงจะจราจรคลองแคลว บางที
เขาก็รายงานถนนดีมาก รถแลนวิ่ง ถามเขาวาวิ่งเทาไร เขาบอกวาวิ่ง ๘๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง ๙๐ หรือ ๑๐๐ กิโลเมตรตอช่ัวโมงนั้น
ไมใชจราจรท่ีถูกตอง ในเมืองควรจะวิ่งอยางมากที่สุด ๖๐ แตวาท่ีเปนไป ถาไมใช ๘๐ ก็ศูนย ความจริงท่ีจะแลน แมจะแลนเพียง
๑๐ กิโลเมตรตอชั่วโมงก็พอ ท�าใหเดินทางมาได ใชเวลา ๑ ช่ัวโมง เขามาได ๑ ชั่วโมงก็พอทนได คือถาว่ิง ๘๐ กิโลเมตรตอช่ัวโมง
เวลามีเหตุอะไรก็ชน ก็เกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุก็ท�าใหถนนตันคับค่ัง ไมมีทางเดิน ไมมีทางสัญจร ก็เลยท�าใหเหลือศูนยกิโลเมตร
ตอช่ัวโมง อันนี้เปนหลักท่ีไมมีใครคิดเปนหลักท่ีไมมีใครย�้า ฉะน้ันโครงการพระราชด�ารนิัน้ ก็คือใหรถพอแลนได ไมค่ัง ไมศูนยกิโลเมตร�
ตอช่ัวโมง และไม ๑๐๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง ใหพอไป ใหพอไป เชนนี้ก็จะท�าใหรถในทองถนนเฉลี่ยไป…

“อยางท่ีโครงการที่เชิงสะพานพระปนเกลาน้ัน เขาพูดมานานแลว อยากจะแกไข แลวก็ไตถามวาเขาจะแกม้ัย นี่ปกวาแลว
ปคร่ึง เกือบสองป เขาบอกมีโครงการ แลวถามวาจะท�าเม่ือไหร เขาบอกวาตองคิดใหดี ๆ จะใชเวลาสามปกวาจะสรางเสร็จ
แลวจะใชเงินในระยะนั้น ในคร้ังนั้นประมาณสามรอยลานบาท เราก็บอกไมไหว ทนไมได คอยไมได ขอใหท�าตามที่วา ท่ีคิด
เพราะวามันมีที่ตรงนั้น ก็มีคนเขามาเผากรมประชาสัมพันธใหแลว คือวาฟรี เม่ือเขาเผาแลวเขาก็ท�าประโยชนใหเรา ก็เลยตัดเขาไป
ลงทายท�าสามเดือนเสร็จ มูลคาการท�าถนนนั้นนะสามสิบลาน เร็วขึ้นมาก แลวก็สะดวกมาก...

“เราก็เกิดคิดอะไรอยางหนึ่ง คือโดยมากเขาท�าถนน แลวก็มีคูขนาน เขาเรียกคูขนานแตคราวนี้เราไปบอกวาท�าคูขนาน�
ยอนเกล็ด หมายความวาคนท่ีอยูขาง ๆ นั้นนะ แทนท่ีจะแลน ๆ ไปมาเขาถนนพระรามเกา แลวอยากเขาเมือง มาจากทางเหนือ
แลวก็ลงมา อยากเขาเมืองตองเล้ียวซาย เล้ียวขวาเขาเมืองไมได ตองเลี้ยวซายไปโนน ไปตั้งสองสามกิโลเมตร แลวไปท�า U-TURN
U-TURN นั้นนะท�าใหจราจรคับค่ัง ก็เลยท�าคูขนานยอนเกล็ดใหเขาเลี้ยวขวาได ยอนเกล็ดกับคนที่ออกไป...

“อีกอันที่ก�าลังท�า คือ โครงการที่จะใหคนท่ีอยแูถวพุทธมณฑล เปนตน สามารถเขามาในกลางใจเมือง โดยสะดวก
จากโนน จากพุทธมณฑลเขามามีถนน ปจจุบันนี้มีขางละสี่เลน ขางละสี่เลนเขามาถึงแถวหาง เดี๋ยวกลายเปนการโฆษณาหาง
ใกลสะพานลอยอรุณอมรินทรนั้นนะมันเหลือขางละสองเลน เวลาเขามาสี่เลน ว่ิงปรื๊ด สองเลน นั่นควรจะยิ่งปร๊ืดปราดเลย เพราะ
ถนนนี้เปนเหมือนกฎของฟสิกส ถาเรามีทอน�า้ท่ีใหญแลวน�้าก็ไหลจ�านวนหนึ่ง สมมุติวาทอสิบนิ้ว มาถึงแหงหนึ่งเหลือทอหาน้ิว
น�า้จะฝด ถาอยากจะไดน�า้จ�านวนเดียวกันผานทอหาน้ิวในจ�านวนเดียวกัน ก็จะตองว่ิงเร็วขึ้นไปกวาท่ีในทอสิบน้ิวน้ันสี่เทา เพราะวา
ถาไมส่ีเทา ถาผานโดยความเร็วเทากันก็เทากับน�า้ผานไดนอย แลวก็น�า้ท่ีอยูในทอสิบน้ิวน้ันก็จะค่ังอยูน้ันนะ อันน้ีเปนหลักฟสิกส
หรือถาไมเชนนั้นพูดถึงคลองเปนตน คลองใหญกวางสองรอยเมตร มาถึงแหงหนึ่งคลองกวางเพียงย่ีสิบเมตร น�้าไปไหนไมได
น�้าก็จะทวมเพราะวาน�้าเขาไปไหนไมไดก็ตองไปขาง ๆ น�้าทวม ฉะนั้น จะตองขยายคลองหรือทอแคบนั้น ส�าหรับที่ระหวาง�
หางสรรพสินคาน้ันกับสะพานอรุณอมรินทร ก็จะตองท�าการขยายถนน ขยายไปขาง ๆ ไมได เพราะเหตุวามีหางสรรพสินคา�
และบานเรือน เขารองโวยวาย ก็ตองท�าสองชั้น ที่ท�าแผนเอาไววาจะท�าขึ้นไปเปนถนนลอยสองชั้น ขางละสองเลน ขางลาง�
สองเลน ขางบนสองเลน ส�าหรับขางหนึ่งนะขาเขา ขาออกก็เชนเดียวกัน...”

พระราชด�ารัส พระราชทานแกคณะเอกอคัรราชทูต
และกงสุลใหญของประเทศไทยท่ีประจ�าการในตางประเทศ
ท่ีเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
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พระอัจฉริยภาพดานเทคโนโลยีในการพยากรณอากาศ โครงการแกมลิงเพื่อลดปญหาอุทกภัย

“...เม่ือน�า้ทวมอยู จวนจะแหงแลว ทางกรมอุตุนิยมฯ โดยนายสมิทธ ธรรมสโรช ไดสงพยากรณอากาศมาให และเขียนไวเปนโนต บอกวา
‘กรมอุตุนิยมฯ ถวายเกี่ยวกับพยากรณอากาศ และเกี่ยวกับการพยากรณการเคลื่อนไหวของพายุ’. เปดดู เขาบอกวา ‘ถวาย’ ตอดวย ‘เพ่ือทรง
พิจารณา’. หมายความวา กรมอุตุนิยมฯ มาใชเรา เปนผูพยากรณ. ก็เปนเกียรติ...

“คุณสมิทธก็บอกวา ‘แอนเจลลา’ นี่เปนซุปเปอรไตฝุน นากลัว คราชีวิตในฟลิปปนส ดูเหมือนเปนพันกวา. ผานมาแลว มาในทะเลจีนใต.
ตามธรรมดาเวลาพายุผานฟลิปปนสมาแลวตองผอมลง แต ‘คุณแอนเจลลา’ น่ีอวนข้ึน เปนซุปเปอรไตฝุน. เราก็ไมรูจะท�าอยางไร. ไดรับพยากรณ
อากาศนั้นตอนบาย ก็บายแก ๆ. มาดู เอ! เราจะท�าอยางไร. ก็ดู มาถึงประมาณตีหนึ่งแลว ก็รูสึกวาตองใช ‘ไอที’ (IT) หนอย ใช ‘Information
Technology’. เราก็ใช ‘Information Technology’. เอ! รูสึกวา ‘แอนเจลลา’ จะแพแรง. จะตองบอก ตองเผยใหทราบวา แพแรง ‘นางมณีเมขลา’.
ทานทั้งหลายก็คงเขาใจ คงรูจัก ‘นางมณีเมขลา’ พอสมควรแลว. ก็เลยบอกไปตอนตีหนึ่งวา ‘ใหบอกกรมอุตุนิยมฯ วา พรุงน้ี - จะหมายถึงพรุงน้ี�
แบบไทยหรือพรุงนี้แบบฝรั่งก็ไมทราบ - แตวาพรุงน้ีจะกลายเปนดีเปรสชั่น. จากซุปเปอรไตฝุนน้ี จะกลายเปนดีเปรสช่ัน และตอไปอีก�
สองวัน จะเปนหยอมความกดอากาศต�่า ที่จะอยูแถว ๆ ไหหล�า หรือเขาไปเมืองจีน.’ ก็ตอบขอพิจารณาอยางนี้

“วันรุงข้ึนก็ดูไอที (IT) ตอไป. เอ! ดีนะ ท่ีเราพูดนั้นนะ นับวาถูกตองพอสมควร. แตวาทางวิทยุ พวกซีเอ็นเอ็น (CNN) พวกบีบีซี (BBC)
เขาก็ยังบอกวาเปนไตฝุน. วันรุงข้ึน ก็เปนไตฝุน. วันตอไปก็เปน ซีเวียร ทรอปคอลสตอรม (Severe Tropical Strom) เปนพายุโซนรอนท่ีรุนแรง.
แตดูไมรุนแรง เราก็ยืนยันวา เมืองไทยไมเปนอะไร. แลวในท่ีสุดทานท้ังหลายเจอ “แอนเจลลา” ท่ีไหน? ก็คงไมไดเจอ. บิน เดินทางไปที่โนนท่ีน่ี
ก็ไมไดเจอ ‘คุณแอนเจลลา’ เลย. ‘คุณแอนเจลลา’ ไมเขา. แตคุณสมิทธฯ บอกวาเขา. ขอโทษคุณสมิทธ คุณสมิทธ วันกอนนี้มาพบ แลวถามวา
ท�าอยางไร. ก็เลยบอกวามอบให ‘นางมณีเมขลา’ ไปเจรจา ก็ไดผลดี. ถามาแบบที่เคยมา เพราะเคยมีไตฝนุใหญทะลุเขาเวียดนามมา�
แลวเขามาในเมืองไทย ผานแถวมุกดาหาร หรือแถวอุบล ถาเขามานาจะพัง พังจริง .ๆ แตคราวนี้ไมเปนอะไร...

“ทานนายกฯ มาพูดถึง ‘โครงการแกมลิง’. พูดอยางนี้บางคนอาจจะไมคอยเขาใจวาเรียกวา ‘แกมลิง’ ท�าไม. เคยพูดแลววาแกมลิงคืออะไร
แตก็คงยังไมซาบซ้ึงกัน. เปนโครงการ ‘แกมลิง’ เพราะ ‘นางมณีเมขลา’ เปนสวนหนึ่ง ‘ของส�านักงาน ฝล.’ ‘ส�านักงาน ฝล.’ น้ีคืออะไร. เปนการ
เปดเผยเปนทางการเปนครั้งแรกเด๋ียวนี้ ณ บัดน้ี นอกเวลาราชการวา ‘ฝล.’ นี่แปลวา ‘ส�านักงานฝูงลิง’. นี่เคร่ืองหมาย ‘ส�านักงานฝูงลิง’
‘ฝล.’ (ทรงช้ีเคร่ืองหมายที่กระเปาฉลองพระองค) ตรงนี้ก็คือศาลพระกาฬ. ลิงท่ีอยูขางลางน่ีเปนลิงจ�าพวกที่ไมกินกลวย. คือวากินกลวย แตไมเก็บ
ไวในแกมลิง. เพราะวาตามปกติเวลาเราใหกลวยกับลิง ลิงจะเค้ียว เค้ียว เค้ียว แลวเก็บไวในแกมลิง. แตฝูงลิงท่ีลพบุรี ทานผูวาฯ ลพบุรีคงทราบวา
ไมรับประทานกลวย เพราะฝูงลิงท่ีลพบุรีน้ันเขารับประทานแตโตะจีน.

“แตอยางไรก็ตามนิสัยของลิงก็ยังคงเปนลิง. เพราะวา เราจ�าไดเมื่ออายุ ๕ ขวบ มีลิง เอากลวยไปให. มันก็เคี้ยว เค้ียว เคี้ยว แลวใสในแกมลิง.
ตกลง ‘โครงการแกมลิง’ นี้มีท่ีเกิดเมื่อเราอายุ ๕ ขวบ เมื่ออายุ ๕ ขวบ ก็นี่เปนเวลา ๖๓ ปมาแลว. ลิงสมัยโนน ลิงโบราณเขาก็มีแกมลิงแลว.
เขาเคี้ยวแลวเอาเขาไปเก็บในแกม. น�า้ทวมลงมา ถาไมท�า ‘โครงการแกมลิง’ น�า้ทวมนี้จะเปรอะไปหมด อยางที่เปรอะปนี้ เปรอะไปท่ัวภาคกลาง.
จะตองท�า ‘แกมลิง’ เพื่อท่ีจะเอาน�้านี้ไปเก็บไว เวลาน�้าทะเลขึ้นไมสามารถที่จะระบายออก. เมื่อไมสามารถระบายออก น�้าทะเลก็ขึ้นมา ดันขึ้นไป
ตามแมน�า้ขึ้นไปเกือบถึงอยุธยา ท�าใหน�้าลดลงไปไมได. แลวเวลาน�้าทะเลลง น�้าท่ีเออขึ้นมานั้นก็ไมสามารถที่จะกลับเขาในแมน�้าเจาพระยา ก็ทวม
ตอไป. จึงตองมีแกมลิง เราพยายามที่จะเอาน�้าออกมาเมื่อมีโอกาส. เอาลงมาเหมือนโครงการที่ไดกลาวถึงเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ท่ีบอกใหท�า�
ที่เก็บน�า้ทางฝงตะวันออก. ในที่สุดก็ส�าเร็จพอสมควร. เพราะวาภายในไมก่ีวัน น�้าที่อ�าเภอลาดกระบังก็ลดลง...”

พระราชด�ารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ
ที่เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคล
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจาฟามหาจักรสีิรินธร สยามบรมราชกมุารี
ทรงแกไขปญหาความเดือดรอน
ของพสกนิกรโดยทรงวินจิฉยัภาพถายจากดาวเทียม
ส�ารวจทรัพยากร LANDSAT-TM บันทึกภาพ
เม่ือวันศุกร์ ท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑
บริเวณท่ีเกิดอุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานแีละ
นครศรีธรรมราช และพระราชทานค�าแนะน�า
ในการวางแผนชวยเหลือราษฎรท่ีไดรับผลกระทบ
จากอุทกภัยดวยพระองค์เอง
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พ.ศ. ๒๕๓๙

เรือขจัดคราบน�า้มัน “เดนสุทธิ”

พระราชด�ารัส พระราชทานเพ่ือเชิญลงพิมพในหนังสือที่ระลึก
ในพิธีรับมอบเรือขจัดคราบน�้ามัน ซ่ึงรัฐบาลเดนมารก�
นอมเกลานอมกระหมอมถวาย

“ปญหาตาง ๆ เก่ียวกับสภาวะแวดลอม อันเนื่องมาจาก
มลพิษ หรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะ
เกิดขึ้นในท่ีหน่ึงที่ใดก็ตาม ยอมสงผลกระทบตอเน่ืองไปถึงท่ีอื่น ๆ
ดวย. เหตุนี้ ทุกคนทุกประเทศในโลก จึงยอมมีสวนรับผิดชอบ
อยูดวยกัน ทั้งในการแกไข ลดปญหา และปรับปรุงสรางเสริม�
สภาวะแวดลอมใหกลับคืนมาสูสภาพอันจะเอ้ือตอการมีชีวิตอยู�
อยางเปนสุขของตนเองและเพ่ือนมนุษย.

“เรือขจัดคราบน�้ามัน ‘เดนสุทธิ’ ท่ีรัฐบาลเดนมารก
มอบใหแกรัฐบาลและประชาชนชาวไทยนี้ ถือไดวาเปนนิมิตหมาย
อันประเสริฐอยางหน่ึง ท่ีแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบรวมกัน
ของนานาประเทศ.”

พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน
วันพุธ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙

พ.ศ. ๒๕๔๓

น�า้ทวมหาดใหญเพราะถนนขวางทางน�้า

“เมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มีน�้าทวมหนักท่ีภาคใต
โดยเฉพาะที่หาดใหญ มีความเสียหายหลายพันลานบาท ถาไดท�า
ตามแผนท่ีวางไว ท่ีลงทุนนั้นกลับคืนมาหลายเทาตัวแลว โครงการ
ท่ีวางไวแลว ๑๒ ปกอน ควรจะไดท�าตามท่ีไดวางแผนไว ที่ผานมา
ท�านิด ๆ หนอย ๆ แถมยังไดสรางสิ่งกีดขวาง ท�าใหน�า้ทวมรายแรง
ขึ้น บางพื้นท่ีทวมสูงถึง ๓ เมตร เพราะวาแทนที่จะไปท�าเขื่อน�
ที่อื่น เพ่ือจะไดเก็บน�า้เอาไวปองกันน�้าทวมหรือเก็บน�า้มาท�า�
การเกษตรในหนาแลงแตกลับท�าเขื่อนกั้นน�า้ ท�าใหเมืองหาดใหญ�
จมลงไปในน�า้ นอกจากน้ี ควรจะไดท�าพนังโดยใชถนนเหมือนกัน
โดยขุดอีกสายหน่ึง แตไมไดท�า ถนนท่ีควรจะเปนพนังก็ท�าเต้ีย
สวนถนนที่เปนเขื่อนกลับท�าสูง และไมไดท�าชองใหน�้าผาน
ซึ่งควรจะไดใชหลักวิชาการมาด�าเนินการ”

พระราชด�ารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ
ที่เขาเฝาทูลละอองธุลพีระบาทถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

พ.ศ. ๒๕๕๔

รถไฟ ระบบขนสงประหยัดเพ่ือมวลชน

“ที่จริงรถไฟน้ี จะไดประโยชนมาก เพราะวาดีกวาการ
คมนาคมทางถนน ทางถนนมันแพงมาก ความจริงก็ทางรถไฟ
จะถูกลงไปมาก ก็หมายความวาดีส�าหรับการเศรษฐกิจของไทย
ถาท�าไดส�าเร็จโดยเร็ว”

พระราชด�ารัส ในโอกาสท่ีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และคณะบุคคลจากโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
การรถไฟแหงประเทศไทย กองทัพเรือ และส�านักงานต�ารวจแหงชาติ
เฝาทูลละอองธุลีพระบาทกราบบงัคมทูลรายงาน
โครงการแกปญหาจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช
ณ หองประชมุสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ช้ัน ๑๔ โรงพยาบาลศิริราช
เม่ือวันจันทร์ ท่ี ๒๗ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๐๐ ป กระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง

พระราชดํารัส
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์
ในหนังสือ “ที่ระลึก ครบรอบ ๑๐๐ ป กระทรวงคมนาคม”
และหนังสือ “ครบรอบ ๑๐๐ ป กรมทางหลวง”
วันอาทิตย์ ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕

“การคมนาคม เปนปจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญย่ิงอยางหน่ึง
ในการสรางสรรคความเจริญของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน. ตลอด ๑๐๐ ปที่ผานมา กระทรวงคมนาคม
ไดปรับปรุงพัฒนากิจการคมนาคมของไทย ใหมีประสิทธิภาพ�
และกาวหนาขึ้นอย างตอเน่ือง. จึงขอให ทุกคนทุกฝาย�
ทุกหนวยงาน ในกระทรวงนี้ ไดภูมิใจในงานท่ีท�า พรอมท้ัง
รวมมือรวมงานกันใหยิ่งสอดคลอง แนนแฟนขึ้น เพื่อใหผลแหง
การปฏิบัติงานของทานอ�านวยประโยชนอันกวางขวางยั่งยืน
ใหแกประชาชน และเปนปจจัยเสริมสรางความเจริญม่ันคงใหแก
ประเทศชาติตลอดตอไป ไมมีท่ีสิ้นสุด.”

อาคารเฉลมิพระเกยีรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันพุธ ท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๙ ขณะท่ีพระองคประทับรถยนตพระท่ีนั่งเสด็จพระราชด�าเนินไปยัง
ทาอากาศยานดอนเมือง เพ่ือเสด็จกลับไปทรงศึกษาตอท่ีประเทศสวิตเซอรแลนด ทามกลาง
เหลาพสกนิกรท่ีมาสงเสด็จกันอยางเนืองแนน เสียงประชาชนคนหนึ่งรองกองขึ้นวา
“ในหลวง�อยาท้ิงประชาชน”

แนวพระราชด�าริน�าคมนาคม
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พระองคทรงตอบบุคคลผูน้ันในพระราชหฤทัย
“ถาประชาชนไม ‘ทิ้ง’ ขาพเจาแลว ขาพเจาจะ ‘ละทิ้ง’ อยางไรได”
หลังจากนั้น เมื่อทรงส�าเร็จการศึกษาใน พ.ศ. ๒๔๙๓ ก็เสด็จนิวัตประเทศไทย เพื่อทรงรับพระบรมราชาภิเษก เสียงรองของ

ประชาชนเม่ือ ๔ ปกอนนั้นนาจะยังคงประทับแนนอยูในพระราชหฤทัย พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จึงมีความวา

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแหงมหาชนชาวสยาม”
พระปฐมบรมราชโองการ ณ พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ

วันศุกร ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

เสมือนด่ังพระราชสัตยาธิษฐานที่จะทรงบ�าเพ็ญอยางตอเนื่องยาวนานตลอดรัชสมัย
ตลอดระยะเวลากวา ๗๐ ปแหงการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เปนชวงเวลาท่ีประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง ท้ังดานการพัฒนาประเทศ การเมือง การปกครอง ซ่ึงพระองค
ทรงเปนหลักชัยในทุกดาน ทรงอุทิศทุมเทท้ังพระสติปญญาและพระวรกายเพื่อพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชนผาน
พระราชกรณียกิจนานัปการ ดวยพระวิริยอุตสาหะอยางมิรูเหน็ดเหนื่อย ดวยพระราชปณิธานอันแนวแนท่ีจะขจัดทุกขบ�ารุงสุข
แกปวงอาณาประชาราษฎรดวย “ทุกขสุขของประชาชน ก็คือทุกขสุขของพระองคเอง” อันเปนที่ประจักษแกปวงชนชาวไทย
ถึงน�า้พระราชหฤทัยอันย่ิงใหญ และเปนที่ประจักษตอสายตาชาวโลก

เชนเดียวกับท่ีครั้งหนึ่ง พระองคไดพระราชทานสัมภาษณพิเศษในรายการ “Soul of a Nation” สารคดีของสถานีโทรทัศน
BBC ที่เขามาเก็บขอมูลระหวางการตามเสด็จพระราชด�าเนินในชวง พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๒ ความตอนหนึ่งวา

“ขาพเจาเปนกษัตริย แตหนาที่ของขาพเจาไมใชหนาที่ของกษัตริย เปนส่ิงท่ียากจะระบุ ขาพเจาเพียงแคท�าส่ิงตาง ๆ
ที่คิดวาจะเปนประโยชนตอประเทศไทย ทานถามขาพเจาวา ขาพเจามีแผนไหม ขาพเจาไมมีแผน ขาพเจาแครูวา วันนี้
ขาพเจาตองท�าอะไร แลวก็ลงมือท�า ขาพเจาไมรูวามันคืออะไรบาง แตขาพเจาจะท�าส่ิงที่ดีตอประเทศชาติ”

หน่ึงในพระราชปณิธานส�าคัญท่ีทรงยึดม่ันไมตางจากสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยในพระบรมราชวงศจักรีทุกพระองคคือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร กระจายความเจริญสูชนบท ผานเสนทางการคมนาคมขนสงในรูปแบบตาง ๆ
ทั้งทางบก ทางน�้า ทางราง และทางอากาศ ถือเปนโครงสรางพื้นฐานที่น�าความสุขและความสะดวกสบายมาสปูระชาชน
โดยเฉพาะผูท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีหางไกลในถิ่นทุรกันดารไดเทาเทียมกับประชาชนในเขตเมือง ทรงริเร่ิมโครงการพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนในดานตาง ๆ อยางไมเคยยอทอตออุปสรรคใด ๆ

141



นับแตวันท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
พระราชกรณียกิจประจ�าวันที่ประชาชนชาวไทยไดเห็นผานสื่อตาง ๆ จนคุนชิน คือภาพพระองคเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทอดพระเนตรชีวิตความเปนอยูของพสกนิกรในทองถิ่นตาง ๆ ทั่วประเทศ แมยามเสด็จพระราชด�าเนิน
แปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระราชนิเวศนหรือการประทับแรมตามภูมิภาค ในแตละจังหวัด ก็เพ่ือท่ีจะ
ทรงมีโอกาสไดรับทราบถึงทุกขสุขและสภาพความเปนอยูที่แทจริงของราษฎร ท�าใหทรงแกปญหาและพัฒนา
ไดตรงจุด พระราชวังอันเปนท่ีประทับของพระมหากษัตริยท่ัวโลกมักเต็มไปดวยสิ่งสวยงาม แตภายในสวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต อันเปนที่ประทับของพระองค เปนที่ทราบกันดีวาเต็มไปดวยสถานที่และอุปกรณท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การทรงงาน ไรนาทดลองและฟารมปศุสัตว แมแตสระน�า้ก็ปรับเปลี่ยนเปนท่ีเพาะพันธุปลา ส�าหรับทรงศึกษาคนควา
จนไดผลเปนท่ีประจักษเพื่อราษฎรของพระองค

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริเพื่อการพัฒนาชนบทโครงการแรกในรัชสมัย คือโครงการสราง
ถนนหวยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ เกิดข้ึนใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ขณะเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับท่ีวังไกลกังวล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนตพระท่ีน่ังเขาไปยังบานหวยคต ต�าบลหินเหล็กไฟ (ปจจุบัน
คือบานหวยมงคล ขึ้นกับต�าบลทับใต) อ�าเภอหัวหิน เพ่ือทรงเยี่ยมราษฎร แตรถยนตพระท่ีนั่งเกิดตกหลมลึก
จนชาวบานในแถบนั้นตองออกมาชวยเจาหนาที่ทหาร ต�ารวจ ยกรถยนตพระที่น่ังพนจากหลม จากเหตุการณนี้
ทรงเล็งเห็นถึงความเดือดรอนทุกขยากของประชาชนในชนบทเรื่องการสัญจร จึงเปนท่ีมาของถนนพระราชทาน
จากบานหวยคตสูอ�าเภอหัวหิน ระยะทางประมาณ๒๐กิโลเมตร ซ่ึงตอมาไดรับพระราชทานนามใหมวา“หวยมงคล”

ถนนสายหวยมงคลจึงเปนถนนในพระราชด�าริสายแรกที่ทอดไปสูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
ดานโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ท่ัวประเทศในเวลาตอมา
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การเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรพื้นที่ตาง ๆ ในชวงแรกมักเสด็จพระราชด�าเนินโดยทางรถไฟ
รถยนต ตามความสะดวกของการคมนาคมระหวางจังหวัดและภายในภูมิภาคนั้น ๆ ท้ังมีพระบรมราชานุญาตให
ประชาชนเฝาทูลละอองธุลีพระบาทอยางใกลชิด และมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนและขาราชการในพื้นท่ีถึง
เรื่องการท�ามาหากิน โรคภัยไขเจ็บ ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่พบอยูเปนประจ�า ท�าใหทรงเขาพระราชหฤทัยไดเปน
อยางดีถึงสภาพความเปนอยูของประชาชนในชนบทที่หางไกล ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพพ้ืนท่ี ภูมิประเทศ
พืชผลทางการเกษตรตาง ๆ ท่ีผลิตได และท�าใหพระราชทานความชวยเหลือท่ีเหมาะสมตามความตองการของ
ประชาชนในแตละพื้นที่ไดถูกตอง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัยในทุกเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนและประเทศชาติ ไดพระราชทานแนวพระราชด�าริและมีพระราชด�ารัส
อันกอใหเกิดโครงการตาง ๆ มากมาย นับเปนพระคุณูปการใหญหลวงตอพสกนิกรและแผนดิน ท้ังเรื่องการศึกษา
สิ่งแวดลอม สาธารณสุข สวัสดิการ การท�ากิน ชลประทาน และการส่ือสาร เหลานี้มโีครงการในพระราชด�าริ
ดานคมนาคมเปนปจจัยหลักในการเชื่อมโยงการด�าเนินงานแตละภาคสวน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพระวิสัยทัศน
อันกวางไกล พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได

ตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติกวา ๗๐ ป กระทรวงคมนาคมไดนอมเกลา
นอมกระหมอมสนองพระราชด�าริเกี่ยวกับคมนาคมและพระบรมราโชบายในการ
ขยายขอบเขตความเจริญสทูุกพื้นที่ผานเสนทางการคมนาคม รวมถึงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานทางดานการคมนาคมตลอดจนจัดสรางเสนทางสัญจรเชื่อมโยง
ครอบคลุมในทุกภูมิภาคท้ังทางบก ทางน�้า ทางอากาศ ทางราง และทางการส่ือสาร
โดยเต็มก�าลังความสามารถ ดวยส�านึกวาพระมหากรุณาธิคุณน้ันลวนปกเกลา
ปกกระหมอมชาวคมนาคมทุกผูอยางหาท่ีสุดมิไดเชนกัน
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แนวพระราชด�าริทางบก

พระบรมราชาวิถี ๗ ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม144



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะทรงพระเยาวไดประทับและทรง
ศึกษาในตางประเทศมาโดยตลอด ไดทอดพระเนตรเห็นความเจริญกาวหนาและวิทยาการตาง ๆ ที่สามารถน�ามา
พัฒนาบานเมืองของพระองคไดในอนาคต อีกท้ังยังโปรดในเรื่องของวิทยาศาสตรดานเคร่ืองยนตกลไก ตลอดจน
โปรดขับรถยนต ครั้นเมื่อเสด็จกลับมาประทับในประเทศไทยไดเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรใน
ถิ่นทุรกันดารอยางสม�า่เสมอ บอยคร้ังที่ทรงขับรถยนตพระท่ีนั่งดวยพระองคเอง บุกปาฝาดงเขาไปเย่ียมเยียนราษฎร
อยางไมทรงยอทอ ถนนในชนบทขณะนั้นสวนใหญเปนทางเกวียนหรือทางคดเค้ียวเปนหลุมเปนบอ ท�าใหเดินทาง
ดวยความยากล�าบาก จึงมีแนวพระราชด�าริแรกเริ่มดวยการพัฒนาถนนเพ่ือชวยอ�านวยความสะดวกในการเดินทาง

โครงการในพระราชด�าริเกี่ยวกับการคมนาคมทางบกในระยะแรก ๆ มักเกิดควบคูไปกับโครงการพัฒนา
อันแสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพและความใสพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ดังเชนเมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนตพระที่น่ังไปทรงเย่ียมราษฎรที่อ�าเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดเสด็จพระราชด�าเนินไปยังบานกุดสิม อางเก็บน�า้หวยสายนาเวียง ต�าบลคุมเกา และ
ล�าพะยัง ที่บานกุดตอแกน ซึ่งถือเปนพื้นท่ีท่ีแหงแลงท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหนทางท่ีมีใชเปนเพียง
ทางเกวียน พื้นถนนเปนหลุมบอ เมื่อประชาชนตองเดินทางโดยรถก็มีอันตองนั่งหัวสั่นหัวคลอนไปตลอดเสนทาง
ถึงกับมีพระราชด�ารัสที่เปยมไปดวยพระอารมณขันวาถนนสายน้ีเปน“ถนนดิสโก” จึงพระราชทานโครงการพัฒนา
ลุมน�้าล�าพะยังตอนบน และโครงการขุดสระน�้าเพ่ือใหราษฎรมีน�้าใชท�าการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดป
หลังจากนั้นจึงไดปรับปรุงเสนทางคมนาคม สงผลใหราษฎรสามารถเดินทางสัญจรไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
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เสนทางพระราชด�าริเพ่ือบ�าบัดทุกขบ�ารุงสุขปวงประชา

เสนทางอันเนื่องมาจากพระราชด�าริท่ีเกิดขึ้น บางสายเปนถนนที่ราษฎรขอพระราชทานในขณะท่ีเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเย่ียมราษฎร
บางสายเปนเสนทางท่ีพระองคเสด็จพระราชด�าเนินไปและทอดพระเนตรเห็นความยากล�าบากทุรกันดารดวยพระองคเอง แตบางสายแมวา
พระองคจะไมเคยเสด็จพระราชด�าเนินไปยังพื้นท่ีนั้น หากสามารถพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยในการปรับปรุงกอสรางไดอยางถูกตองแมนย�า
โดยพิจารณาจากแผนท่ีและภาพถายทางอากาศ อันแสดงถึงพระปรีชาสามารถในการอานและใชแผนท่ีไดอยางยอดเยี่ยม

เสนทางอันเนื่องมาจากพระราชด�าริแบงออกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ เสนทางอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเพื่ออ�านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน และเสนทางอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริเพ่ือความมั่นคง

เสนทางอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน อาทิ
• ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ทางหลวงสายหวยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ
• ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๑ สายบานหนองพลับ - บานยางชุม จังหวัดเพชรบุรี
• ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗๒ อ�าเภอลาดยาว - บานเขาชนกัน จังหวัดนครสวรรค
• ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๙ บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๒๓๐ จังหวัดเชียงใหม (ตอนท่ี ๑) - บานเปาสามขา อ�าเภอสันก�าแพง

จังหวัดเชียงใหม - อ�าเภอแมทา จังหวัดล�าพูน
• ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๙ บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๒๓๐ จังหวัดเชียงใหม (ตอนท่ี ๒)
• ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๔ สายอ�าเภอแมพริก - บานกอทุง จังหวัดล�าปาง
• ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๔ สายทุงขาวหาง - บานแมลอบ จังหวัดล�าพูน
• ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๔ บานน�้าพ้ี - บานนาปาคาย จังหวัดอุตรดิตถ
• ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๘ ตัดทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๒ จังหวัดเชียงใหม
• ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๓ สายอ�าเภอลี้ - อ�าเภอดอยเตา - อ�าเภอฮอด (อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน อ�าเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม)
• ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๕ สายบานทอน อ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
• ทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๘ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๒ บานตนไทร บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๐ บานตะโละดารามัน

อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
• ทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๗ สายบานปาไหม - กิ่งอ�าเภอไมแกน บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔๒ (บานตนไทร) อ�าเภอบาเจาะ

จังหวัดนราธิวาส ก่ิงอ�าเภอไมแกน อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
• สามแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ที่ กม. ๑๔๐ ดอยอางขาง อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
• ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ สายอ�าเภอกุมภวาป - อ�าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดกาฬสินธุ
• ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ อ�าเภอสมเด็จ - อ�าเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ
• ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๕ บานดุซงญอ - บานจะแนะ - นิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใต

อ�าเภอสุคิริน อ�าเภอแวง อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

เสนทางอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริเพ่ือความมั่นคง อาทิ
• ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๗ สายปราจีนบุรี - เขาใหญ จังหวัดปราจีนบุรี
• ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๓ สายอ�าเภอนครไทย - บานแพะ จังหวัดพิษณุโลก
• ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๘ สายนางั่ว - สะเดาะพง จังหวัดเพชรบูรณ
• ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐ สายบานปอน - บานน�้าเลียง - บานหวยโกน จังหวัดนาน
• ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๕ ตัดกับทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๘ อ�าเภอแมจริม - บานน�า้วา - บานน�้าปูน จังหวัดนาน
• ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ สายดงแหลม - ค�าพิมูล จังหวัดกาฬสินธุ
• ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๙ สายหวยยางดง - ทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ
• ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ สายวัดสารวัลย - บานสูงเนิน - บานโพน - บานค�ามูล อ�าเภอค�ามวง จังหวัดกาฬสินธุ
• ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๓ สายนครไทย อ�าเภอชาติตระการ

บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๖ บานแพะ อ�าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
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• ทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๘ สายหวยปา - บานแควง อ�าเภอแมจริม จังหวัดนาน
• ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๓ สายบานทุงคลอง - บานนาไรเดียว อ�าเภอค�ามวง จังหวัดกาฬสินธุ
• ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๒ สายสามแยกทุงสมอ - เขาคอ ท่ี กม. ๕ บานกอไผ - บานเขาโปกหลน อ�าเภอหลมสัก

จังหวัดเพชรบูรณ
• ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๕ ตอเขตเทศบาลนราธิวาสควบคุม - บานกาเต๊าะ จังหวัดนราธิวาส
• ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๐ สายทาศาลา - นบพิต�า (เดิมชื่อ: สายบานโรงเหล็ก - บานหวยพาน - ปากลง

อ�าเภอทาศาลา) จังหวัดนครศรีธรรมราช
• ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๘ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๘ บานหวยพาน - เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
• ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๙ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖ (บานทาพุด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๔

อ�าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
• ทางหลวงหมายเลข ๑๒๘๕ สายบานหวยผา - หวยผึ้ง จังหวัดแมฮองสอน
• ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๙ สายวังเจา - โละโคะ จังหวัดก�าแพงเพชร

ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐ สายบานปอน - น�า้เลียง - สบปน - หวยโกน๋ อ�าเภอทงุชาง จังหวัดนาน
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เสนทางคมนาคมในสวนภูมิภาค

โครงการพระราชด�าริที่เก่ียวของกับการพัฒนาประเทศ มีทั้งโครงการพระราชด�าริในการสรางถนนเพื่อเปนเสนทางสายหลักท่ี
เอื้อประโยชนโดยตรง กับโครงการพระราชด�าริเพื่อกิจการดานอื่น ๆ เชน โครงการสรางอางเก็บน�า้ ฝาย หรือโครงการฟารมตัวอยางตาง ๆ
ซึ่งนอกเหนือจากการมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอยางเพียงพอ มีทรัพยากรส�าหรับการประกอบอาชีพใหม่ันคง รวมท้ังการสงเสริมใหเกิด
สภาพแวดลอมความเปนอยูที่ดี การสาธารณสุข การศึกษา และสังคม อันนับเปนการพัฒนาใหเกิดความเจริญอยางยั่งยืนท่ีแทจริงแลว
ยังจ�าเปนตองมีการสรางเสนทางคมนาคมสายใหม ๆ เพ่ือรองรับกับการพัฒนาพื้นท่ีแบบเบ็ดเสร็จอีกดวย

การจัดสรางถนนแตละสายท่ัวทุกภูมิภาค สวนใหญอยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม เสนทางท่ีสรางสนองพระราชด�าริในทองถิ่นทุรกันดารมักมีอุปสรรคในการท�างานท้ังในแงของสภาพภูมิประเทศและสถานการณ
ความไมสงบอันเนื่องมาจากการตอสูทางการเมืองในขณะน้ัน

ภาคเหนือ เสนทางแหงขุนเขา
ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือที่ประกอบดวยภูเขาสลับซับซอน มีแมน�า้และล�าธารสายยอยซึ่งเปนตนน�้าส�าคัญของประเทศ

กระจายอยูมากมายทั่วท้ังภูมิภาค ในแงหนึ่งถือเปนขอดีของความอุดมสมบูรณท่ีธรรมชาติมอบใหแกแผนดินไทย แตในอีกแงหนึ่ง
ภูมิประเทศเชนน้ีก็เปนขอจ�ากัดที่ท�าใหการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของราษฎรในพื้นที่เต็มไปดวยอุปสรรค

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
แนวพระราชด�าริใหกรมทางหลวงกอสรางและปรับปรุงทางหลวงบนแนวภูเขาเพ่ือเชื่อมโยงเสนทางในชนบทหลายเสนทาง เชน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมราษฎร
ระหวางทางไดทรงพบอธิบดีกรมทางหลวงที่อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๒๑
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พ.ศ. ๒๕๒๑
• สายสามแยกดอยอินทนนท ท่ี กม. ๓๐ อ�าเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม
• สายสามแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ที่ กม. ๑๔๐

ดอยอางขาง อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
• สายสามแยกทุงขาวหาง - แมลอย (แมอาว - หวยไฟ -

แมลอบ) อ�าเภอปาซาง จังหวัดล�าพูน
พ.ศ. ๒๕๒๒
• สายตรอน - บานแสนขัน อ�าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
พ.ศ. ๒๕๒๓
• สายอ�าเภอแมพริก - บานกอทุง จังหวัดล�าปาง
• สายบานหวยผา - บานหวยผึ้ง จังหวัดแมฮองสอน
พ.ศ. ๒๕๒๗
• สายบานหวยผา - บานหวยผึ้ง - นาปลาจาด - คาหาน -

บานทุงมะสาน ต�าบลหวยผา อ�าเภอเมืองแมฮองสอน
จังหวัดแมฮองสอน

แมปจจุบันถนนหนทางสวนใหญของประเทศไดรับการพัฒนา
ใหครอบคลุมแทบทุกพ้ืนท่ี แตก็ยังมีพ้ืนที่ชนบทบางสวนที่การเดินทาง
ยังเปนไปดวยความยากล�าบาก โครงการส�าคัญอีกโครงการหนึ่งคือ
โครงการกอสรางถนนสามแยก ทล. ๑๑๘ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน�้าขุน ต�าบลทาก๊อ อ�าเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย ศูนยพัฒนาแหงนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพชาวไทยภูเขาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ควบคูไปกับการดูแล
และฟนฟูปาตนน�้าล�าธาร แตปญหาท่ีส�าคัญในการด�าเนินงานคือ
ต้ังอยูในเขตทุรกันดารท่ีการเดินทางเขาถึงยากล�าบาก กรมทางหลวง
ชนบทไดสนองพระราชด�าริในการสรางถนนซ่ึงมีความยาวตลอด
เสนทาง ๒๒ กิโลเมตร ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ เริ่มใชงานไดบางสวน และ
เสร็จสมบูรณทั้งโครงการใน พ.ศ. ๒๕๖๐

การเสด็จพระราชด�าเนนิไปยังบานปอน
คร้ังที่ ๓ เมื่อวันเสาร ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เสด็จฯ พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร
สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเย่ียมราษฎรบานวาก อ�าเภอแมตะไคร
จังหวดัล�าพูน เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๙
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ภาคใต ทะเลและภูเขาอันสูงชัน
ภูมิประเทศของภาคใต แมไมไดเต็มไปดวยภูเขาอันสลับซับซอนเหมือนภาคเหนือ แตอุปสรรคส�าคัญในการสรางทางสัญจร

ในภูมิภาคนี้คือ ภูเขาที่สูงชันมีหนาผาสลับกับแนวชายหาดที่ตองอาศัยความรูและความช�านาญในการวางรูปแบบการกอสราง
ถนน ประกอบกับยังมีสถานการณความไมสงบในพื้นที่บางสวน

ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเย่ียม
ราษฎร ทหาร ต�ารวจ และเจาหนาที่กรมทางหลวงในภาคใต มีพระราชด�ารัสแกนายเฉลียว วัชรพุกก อธิบดีกรมทางหลวง
ท่ีเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน ถึงเสนทางสายอ�าเภอรามัน - บานดาโต๊ะหะลอ จังหวัดยะลา
และอ�าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส วา

“สมควรตองพัฒนาเสนทางดังกลาวใหราษฎรในพ้ืนที่ไดใชไปมาไดสะดวก”
นายเฉลียว วัชรพุกก ไดนอมรับพระราชกระแสมาด�าเนินการกอสรางเสนทางตามแนวพระราชด�าริ ไดแก ทางสายอ�าเภอ

ระแงะ - บานดุซงญอ - นิคมพัฒนาภาคใต ทางสายบานสามแยก - อ�าเภอสุไหงปาดี และทางสายซากอ - นิคมพัฒนาภาคใต
ถนนในทองถิ่นทุรกันดารของภาคใตที่กรมทางหลวงกอสรางและปรับปรุงตามแนวพระราชด�าริอีก ๒ เสนทาง ไดแก

ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๕ สายบานทอน อ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และถนนท่ีเชื่อมนิคมพัฒนาภาคใต - บานไอบาโจ -
โต๊ะโมะ - อ�าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

นอกจากนี้มีเสนทางคมนาคม เชน ถนน สะพาน ในเขตทองถิ่นหางไกลที่กรมทางหลวงชนบทเปนผูดูแลตามแนว
พระราชด�าริอีกหลายโครงการ เชน สะพานเฉลิมศิริราช โดยประสานงานกับส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เปนสะพานเช่ือมเกาะแรต ซึ่งตั้งอยูในอาวไทย หางจากแผนดินใหญบริเวณบานแหลมลื่น
ต�าบลดอนสัก อ�าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี ในชวงน�า้ลง น�้าจะลดจนแหงเปนโคลนตม ในชวงฤดูมรสุม คล่ืนลมแรง
เรือหางยาวไมสามารถผานได จึงไดด�าเนินการจัดสรางสะพานคอนกรีตที่มีความยาว ๔๐๐ เมตร เพ่ือใหประชาชนโดยเฉพาะ
เด็กเล็กเดินทางไปโรงเรียนไดสะดวก

สะพานเกาะแรต อ�าเภอดอนสัก จังหวดัสุราษฎรธานีการสรางทางสายปราจีนบุรี-เขาใหญ พ.ศ. ๒๕๒๓
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินแดนแหงที่ราบสูง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภูมิประเทศเปนที่ราบสูง เปนอุปสรรคการใช

เสนทางสัญจรของประชาชนในพ้ืนที่ตาง ๆ เน่ืองจากในบางพ้ืนท่ียังคงมีความ
อุดมสมบูรณดวยปาไม สัตวปานอยใหญและแนวภูเขาสูง ดังนั้นการกอสรางทาง
จึงตองใชความระมัดระวังท้ังคนท�างานเองและกับธรรมชาติโดยรอบ อาทิ
การกอสรางทางสายปราจีนบุรี - เขาใหญ ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ มีจุดประสงคเพื่อ
การคมนาคมที่สะดวกและเพ่ือความม่ันคงของประเทศ เน่ืองจากในขณะนั้น
เกิดเหตุการณความไมสงบบริเวณชายแดนดานติดตอกับประเทศกัมพูชา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงมี
พระราชด�าริใหสรางเสนทางส�าหรับรถยนตวิ่ง เพ่ือใหทหารผานไปมาไดระหวาง
ปราจีนบุรีกับเขาใหญ และใหเชื่อมตอกับทางสายปากชอง - เขาใหญ เสนทางนี้
ตองผานน�้าตกเหวนรกและทางเดินสัตวปาอันอาจกอใหเกิดอันตรายได จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานแนวพระราชด�าริใหศึกษา
พิจารณาดูวาระดับทางตอนใกลเหวนรกควรใชระดับใด และการสรางเสนทางนี้
ควรสรางใหมีมาตรฐานเพื่อใหรถยนตบรรทุกของทหารไดใชผานไปมาอยาง
ปลอดภัย แตไมควรใหรถบรรทุกสินคาใชเสนทางนี้เพราะเปนการรบกวนสัตวปา
เสนทางนี้กรมทางหลวงไดกอสรางแลวเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๒๕

ถนนมิตรภาพชวงสระบุรี - นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๐๑
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เสนทางคมนาคมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การเติบโตของกรุงเทพมหานครในชวงหลายสิบปมานี้เปนไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนการขยายขอบเขตของ
ตัวเมืองที่กระจายสพ้ืูนท่ีบริเวณรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเพ่ิมจ�านวนประชากรและจ�านวนยวดยาน
พาหนะ ลวนสะทอนใหเห็นถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะเดียวกันการขยายตัวดังกลาวสงผลใหเกิดปญหาดานการจราจร
ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได

ในชวงทศวรรษแรก ๆ แหงรัชสมัย ทางหลวงท่ีเชื่อมระหวางจังหวัดยังมีไมมากนัก ทางหลวงสายหลัก
ท่ีไดมาตรฐานมีเพียงไมกี่สาย อาทิ ถนนพหลโยธิน ถนนเพชรเกษม ถนนสุขุมวิท และถนนมิตรภาพ การเดินทาง
ติดตอระหวางประชาชนในแตละภาคจึงจ�าเปนตองผานใจกลางเมืองหลวง ท�าใหพื้นท่ีกรุงเทพมหานครตองรองรับ
ปริมาณรถมากเกินขีดจ�ากัด สงผลใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด และปญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการปลอย
ไอเสียของรถยนต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้น และไมเคย
นิ่งนอนพระราชหฤทัยในการหาแนวทางการแกไขเพ่ือบ�าบัดทุกขบ�ารุงสุขใหราษฎรของพระองค วิธีการหลัก
ท่ีทรงใชในการแกปญหาคือ การจัดการเรื่องถนนและระบบการจราจร คร้ังหนึ่งพระองคมีพระราชด�ารัสเกี่ยวกับ
การจราจรในกรุงเทพมหานคร วา

“...ส�าหรับการจราจร เครื่องมือน้ันส�าคัญที่สุดก็คือถนน. ก็ตองมีถนนท่ีเหมาะสม มีเคร่ืองควบคุม
การจราจรที่เหมาะสมและมีกฎเกณฑของแตละแหง แตละสวน ของผิวจราจรน้ัน ใหเหมาะสม. อันนี้ก็ไมใช
เรื่องของนิติศาสตร ไมใชเร่ืองของรัฐศาสตร หรือของต�ารวจ หรือของศาล เปนเรื่องของวิศวกรรม. ก็จะตองท�า
วิศวกรรมใหดีขึ้น คือหมายความวาท�าถนนใหดีข้ึน ใหสอดคลองซ่ึงเปนการบานที่หนักท่ีสุด เพราะวากรุงเทพฯ
ไดสรางมาเปนเวลา ๒๐๐ ปแลว ไมไดมีแผนผังเมืองที่จริง ๆ จัง ๆ. ก็มีการผังเมืองของทางการ แตวาก็ไมคอย
ไดประโยชนมากนัก เพราะวาคนไทย ตามช่ือเปนคนไทย คือมีอิสระบังคับกันไมได. จะสรางอะไรก็สราง อยาก
จะสรางเดี๋ยวนี้ก็สราง ก็ไปขวางกับคนอ่ืน คือขวางทางอ่ืน. อันนี้ก็เลยแกไขไมได...”

พระราชด�ารัส ในโอกาสท่ีคณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย
น�าคณะผูรวมจัดการแขงขันเดิน - ว่ิง เขาเฝาทูลละอองธลีุพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดงานเพื่อสมทบทุน
โครงการแกปญหาการจราจรตามพระราชด�าริ ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
วันอังคาร ที่ ๒๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
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จากกระแสพระราชด�ารัสขางตนเปนสิ่งยืนยันวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรง
ทราบถึงปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครเปนอยางดี ทรงใหความส�าคัญกับปญหาท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งไดพระราชทานพระราชด�าริ
เพื่อแกไขปญหานี้มาโดยตลอด เน่ืองจากเปนปญหาท่ีสงผลตอการด�าเนินชีวิตของประชาชนจ�านวนมาก และกระทบตอ
เศรษฐกิจโดยรวมของชาติ โดยทรงศึกษาและวางแผนการปรับปรุงการคมนาคม ถึงกับเสด็จพระราชด�าเนินลงพื้นท่ีเพื่อส�ารวจ
และเก็บขอมูลดวยพระองคเอง

ท้ังนี้ พระองคยังมีกระแสพระราชด�าริวา ปญหาการจราจรในเมืองหลวงมิใชเปนปญหาเฉพาะคนเมืองเทาน้ัน หากแตสมควร
เปนปญหาระดับชาติที่ทุกฝายตองรวมมือกันแกไขอยางเรงดวน จึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่เกี่ยวของ
กับการแกปญหาจราจรท่ีก�าลังวิกฤตอยูหลายโครงการอยางเปนรูปธรรม ดังพระราชด�ารัสวา

“...การแกไขโดยสรางทาง ปรับปรุงทาง หรือจ�ากัดจ�านวนรถนั้น จึงเปนสิ่งที่ล�าบาก. จะตองหาวิธีใหม. คือจะตอง
ค�านึงถึงวารถนี่ ทั้งรถสวนบุคคล ทั้งรถบรรทุก ตองมีตนทางและปลายทาง เราแกไขจ�านวนรถไมได แกไขเสนทางไมได เราจะ
ตองแกไข ‘ตนทางกับปลายทาง’ ก็หมายความวา จัดให ‘ตนทางกับปลายทาง’ อยูในระยะท่ีใกลข้ึน. ถาใกลข้ึนแลว การใชถนน
ก็ใชเวลานอยลง จ�านวนของถนน หรือความยาวของถนนที่ถูกใชนั้นก็นอยลง. ก็เทากับมีถนนมากข้ึนและรถนอยลง…”

พระราชด�ารัส พระราชทานแกคณะบคุคลตาง ๆ ที่เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันจันทร ท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

แนวทางการแกไขการจราจรตามแนวพระราชด�ารินั้นแบงไดเปน ๒ ลักษณะ แนวทางหนึ่งคือ การขยายผิวการจราจร
เพื่อรองรับปริมาณยวดยานพาหนะที่เพ่ิมขึ้น ตลอดจนการเพ่ิมเสนทางคมนาคมใหเพียงพอตอความตองการ สวนอีกแนวทางหนึ่ง
คือ การแกปญหาการจราจรอยางเปนระบบ ผานการสรางโครงขายถนน สะพาน ทางคูขนานลอยฟา ทางแยกตางระดับ และ
ทางพิเศษ ซ่ึงกระทรวงคมนาคมไดมีสวนสนองงานสรางถนนตามแนวพระราชด�าริตาง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เริ่มจากถนนท่ีสรางเปนพระบรมราชานุสรณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีส�าคัญ สะพาน จนถึงทางพิเศษ อันเปนสวนส�าคัญย่ิง
ตอการสรางสรรคและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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ถนนตามแนวพระราชด�าริ

ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงแหวนรอบใน พระบรมราชานุสรณ์เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก
ถนนรัชดาภิเษก หรือถนนวงแหวนรอบใน เปนถนนวงแหวนสายแรกของกรุงเทพมหานคร แนวพระราชด�าริในการสรางถนน

สายนี้เร่ิมข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีรับส่ังถามพลตรี ประถม บุรณศิริ
ผูอ�านวยการกองวางแผน กรมทางหลวงในสมัยนั้นวา จะจัดระบบอยางไรจึงจะสามารถรับปญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตได พลตรี ประถม บุรณศิริ กราบบังคมทูลวา ควรใชระบบ “ริง แอนด เรเดียล” (Ring & Radial) คือตองมีวงแหวน
รอบกรุงเทพมหานคร และมีถนนออกจากศูนยกลางไปตัดกับวงแหวนเหลาน้ัน โดยก�าหนดใหเปนทางหลวงที่ควบคุมการเขาออก (Access
Controlled) และตรงจุดตัดท่ีส�าคัญจะท�าเปนทางแยกตางระดับทุกแหง ซึ่งพระองคมีพระราชด�าริเห็นชอบดวย และยังพระราชทาน
ขอเสนอแนะใหสรางถนนใหสอดคลองและมีทางเชื่อมตอถึงกันทั้งระบบดวยการวางผังเมืองเพื่อแกปญหาจากการตางคนตางสราง

ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๑๔ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลขอรับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดพระราชพิธีรัชดาภิเษก เน่ืองในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ป ๙ มิถุนายน ๒๕๑๕
ถวาย ทั้งจะจัดสรางพระบรมราชานุสาวรียเปนท่ีระลึกแหงงาน พระองคจึงพระราชทานแนวพระราชด�าริเพ่ือแกไขปญหาการจราจร
เปนครั้งแรก โดยมีพระราชประสงคใหสรางถนนเพ่ิมขึ้น ท้ังถนนแบบวงรอบ (Ring Road) และถนนลอยฟา (Elevated Road) เพ่ือ
พระราชทานเปนของขวัญแกประชาชน แทนการสรางพระบรมราชานุสาวรียเนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ดังพระราชด�ารัสท่ีวา

“รัชดาภิเษกน่ี ทางรัฐบาลขอมีการฉลองหนอย. ถามวาฉลองอะไร. ทานจอมพลประภาส (จอมพล ประภาส จารุเสถียร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยขณะน้ัน) ก็บอกวาจะสรางอนุสาวรีย ท่ีไหนไมทราบ จ�าไมได. เลยบอกวา ขอเถิดอนุสาวรีย
อยาเพิ่งสราง สรางถนนดีกวา. สรางถนน เรียกวาวงแหวน เพราะมันเปนความฝน เปนความฝนมาต้ังนานแลว เกือบ ๔๐ ป อยากสราง
ถนนวงแหวน. รัฐบาลครั้งโนนบอกวา ถนนวงแหวนมีแลว คือถนนราชวิถี ถนนราชวิถีขางหลังนี้เองเปนถนนวงแหวน. นี่เด๋ียวน้ี
ทานหัวเราะ แตครั้งโนนเขารูสึกวาเปนวงแหวน เพราะที่น่ีเราอยูบานนอก. สมัยโนนทางไปดอนเมือง ออกจากที่นี่ไปนิดเดียว
ก็เปนทุงนาแลว ถนนราชวิถีน่ีก็เปนวงแหวน. เรานึกถึงวาควรจะท�าวงแหวนใน ก็คือรัชดาภิเษกไปถึงสะพานพระราม ๖.
เราก็บอกจอมพลประภาส. จอมพลประภาสก็รับจะท�า.”

พระราชด�ารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันเสาร ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
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คณะรัฐมนตรีในสมัยน้ันไดมีมติใหกรมทางหลวงเปนผูด�าเนินการกอสรางถนนวงแหวนเพื่อนอมเกลานอมกระหมอม
ถวายเปนพระบรมราชานุสรณในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก และกราบบังคมทูลขอพระราชทานนามถนนวงแหวนสายนี้วา
“ถนนรัชดาภิเษก”

ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษถนนรัชดาภิเษก และมีพระราชกระแสรับส่ังวา
ถนนรัชดาภิเษกจะใชประโยชนไดมากขึ้น หากมีเสนทางที่เชื่อมถนนจากทางภาคตะวันออกกับถนนจากทางภาคใต ใหติดตอกัน
ไดโดยผานถนนวงแหวนชวงดานใต

ถนนรัชดาภิเษกนับเปนโครงการพระราชด�าริเพื่อแกปญหาดานการจราจรในกรุงเทพมหานครโครงการแรก ดวยความรวมมือ
ระหวางกรมทางหลวง ในสังกัดกระทรวงคมนาคม กรมโยธาธิการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร มีความยาว
ท้ังสิ้น ๔๕ กิโลเมตร เร่ิมจากแยกถนนพระรามท่ี ๔ ผานศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิไปทางทิศเหนือ ทางแยกตางระดับ
ขามถนนลาดพราว ทางแยกตางระดับรัชโยธินขามถนนพหลโยธิน ทางแยกตางระดับรัชวิภาขามถนนวิภาวดีรังสิต ทางแยกตางระดับ
ขามถนนประชาชื่น ไปตามถนนวงศสวาง สะพานพระราม ๗ เขาถนนจรัญสนิทวงศ ผานแยกทาพระ ผานสะพานกรุงเทพ
เขาถนนพระราม ๓ ตอเน่ืองมาถึงทางแยกตางระดับขามถนนพระราม ท่ี ๔ บรรจบกันเปนถนนวงแหวนรอบในของกรุงเทพมหานคร

ถนนรัชดาภิเษกชวยแกปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครไดเปนอยางมาก อ�านวยความสะดวกแกประชาชนที่สัญจร
เขาออกระหวางใจกลางเมืองกับสวนนอก รวมทั้งผูที่มาจากตางจังหวัด ใหสามารถเดินทางผานกรุงเทพมหานครออกไปได
โดยไมตองเขาสูศูนยกลางของเมืองท่ีมีการจราจรคับค่ัง

ถนนกาญจนาภิเษก ถนนวงแหวนรอบนอก พระบรมราชานุสรณ์เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
กรมทางหลวงไดสนองพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโครงการ

กอสรางถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ถนนวงแหวนรอบนอกดานตะวันตก ตะวันออก และดานใต
ชวงแรกคือถนนวงแหวนรอบนอกดานตะวันตก เร่ิมจากถนนพระราม ๒ ตัดผานฝงธนบุรีไปรวมกับถนนตล่ิงชัน - สุพรรณบุรี
(ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐) เขาสูจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปบรรจบถนนพหลโยธิน บริเวณแยกทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหเชิญชื่อ พระราชพิธีกาญจนาภิเษก เน่ืองในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙
มาเปนชื่อเรียกถนนสายนี้วา “ถนนกาญจนาภิเษก”
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หลังจากนั้นกรมทางหลวงไดด�าเนินการกอสรางถนนกาญจนาภิเษกดานตะวันออก (บางปะอิน - บางพลี) เริ่มตนจากถนนพหลโยธิน
กิโลเมตรที่ ๕๕ อ�าเภอวังนอย เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผานเขตจังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร
และจังหวัดสมุทรปราการ เชื่อมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสด์ิ และทางพิเศษบูรพาวิถี กอสรางเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๔๑ ระยะทาง
๖๓ กิโลเมตร ปจจุบันเปนเสนทางคมนาคมสายหลักไปสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอมาไดกอสรางโครงการสวนตอขยาย ต้ังแต
ทางแยกตางระดับวัดสลุดจนถึงทางแยกตางระดับบางปะอิน โดยขยายชองจราจรจากเดิม ๔ ชองจราจรเปน ๖ - ๘ ชองจราจร
แลวเสร็จเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ถนนกาญจนาภิเษกดานใต (บางพลี - บางขุนเทียน) เปนถนนวงแหวนรอบนอกดานสุดทายท่ีสรางเสร็จ และเปดใชงาน
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ท�าใหถนนวงแหวนรอบนอกของกรุงเทพมหานครสามารถใชงานไดตลอดเสนทาง และไดกอสราง
สะพานแขวนขามแมน�้าเจาพระยาเพิ่มเติมอีกหน่ึงแหง คือสะพานกาญจนาภิเษก ที่ต�าบลบางจาก อ�าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ และเชื่อมตอกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก ซ่ึงเปนการด�าเนินการกอสรางชวงสุดทายของโครงการวงแหวนรอบนอก
ดานใตใหเกิดเปนโครงขายวงแหวนที่สมบูรณ รวมทั้งสามารถเช่ือมตอกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรมและสะพานภูมิพล ๑ สะพาน
ภูมิพล ๒ ได

โครงขายถนนจตุรทิศตะวันตก - ตะวันออก
เม่ือมีถนนวงแหวนรอบในและรอบนอกเปนจุดเริ่มตน โครงการถนนเชื่อมตอเมืองเสนทางถัดมาคือถนนท่ีตัดผานกรุงเทพมหานคร

ดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเพ่ือยนระยะทางการสัญจร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มีพระราชด�าริใหพัฒนาโครงขายถนนจตุรทิศตะวันตก - ตะวันออก โดยเร่ิมจากทางยกระดับคูขนานลอยฟาถนนบรมราชชนนี
ผานสะพานพระราม ๘ จากนั้นจึงตรงเขาสูถนนจตุรทิศฝงตะวันออก ซึ่งเริ่มจากถนนราชด�าเนินนอกถึงแยกสวรรคโลก ผานทางแยก
ตางระดับถนนศรีอยุธยาขามถนนราชปรารภ เชื่อมตอกับถนนยกระดับและบึงมักกะสัน เขาสูถนนประชาสงเคราะห และเขาสูชวงถนน
เลียบคลองบางกะปถึงถนนพระราม ๙ รวมถึงการปรับปรุงขยายผิวชองทางจราจรเดิมและที่สรางใหม ตลอดจนทางแยกตางระดับ
ขามแยกตาง ๆ ปจจุบันโครงขายถนนจตุรทิศตะวันตก - ตะวันออกเสร็จสมบูรณตลอดเสนทาง โดยส�านักการโยธา กรุงเทพมหานคร
เปนผูรับผิดชอบด�าเนินการ สงผลใหการเดินทางไปมาระหวางสองฝงของกรุงเทพมหานครโดยผานใจกลางเมืองเปนไปดวยความสะดวก
และใชระยะเวลาสั้นลง

นอกเหนือจากพระอัจฉริยภาพในการพิจารณาองครวมของเสนทางการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครเพื่อวางโครงสราง
พ้ืนฐานเสนทางคมนาคมที่เหมาะสมแลว พระองคมีแนวพระราชด�าริเรื่องการแกไขปญหาการจราจรที่สงผลกระทบตอความเปนอยู
ของประชาชน จนเปนที่มาของการกอสรางถนนตามมาอีกหลายเสนทาง

ถนนกาญจนาภิเษก ถนนวงแหวนรอบนอก
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ทางคขูนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ ถนนบรมราชชนนีประสบปญหาการจราจรคับค่ัง เมื่อตองรองรับปริมาณรถยนตจ�านวนมาก

จากถนนหลายสายแถบฝงธนบุรี ประกอบกับแนวทางแยกตางระดับขามถนนจรัญสนิทวงศมีชวงส้ันมาก
จึงท�าใหการจราจรติดขัดอยูเสมอ และทุกคร้ังท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมพระอาการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งประทับรักษาพระองค
ณ โรงพยาบาลศิริราช พระองคไดทอดพระเนตรเห็นปญหาการจราจรที่ติดขัดเปนอยางมากจากบริเวณสะพาน
สมเด็จพระปนเกลาตอเนื่องไปจนถึงถนนบรมราชชนนี จึงพระราชทานแนวพระราชด�าริเกี่ยวกับการแกไขปญหา
จราจรบริเวณดังกลาว กระทรวงคมนาคมไดประชุมปรึกษากับกรุงเทพมหานคร และมีขอสรุปในการกอสราง
ทางคขูนานลอยฟาบรมราชชนนี ใหกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบด�าเนินการ ทั้งสนองกระแสพระราชด�ารัส
เพ่ิมเติมที่วา “หากสรางสะพานยกระดับขาออกใหยาวเลยไปจากขนสงสายใต จะมีประโยชนมาก”

ทางคูขนานลอยฟาบรมราชชนนีมีลักษณะโครงสรางเปนทางยกระดับสูง ๑๒ เมตร ตามแนวเกาะกลาง
ถนนบรมราชชนนี ขนาด ๔ ชองทางจราจร มีลักษณะเปนทางยกระดับครอมถนนบรมราชชนนี จากแยกสะพาน
สมเด็จพระปนเกลาถึงทางแยกตางระดับฉิมพลี ระยะทางรวม ๔.๕ กิโลเมตร นับเปนหน่ึงในเสนทางส�าคัญ
ท่ีจะชวยระบายการจราจรจากพ้ืนที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ผานสะพานสมเด็จพระปนเกลาสูถนนสิรินธร
ถนนบรมราชชนนี ถนนบางกอกนอย-นครชัยศรี ใหสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยย่ิงขึ้น
สงผลใหการจราจรที่เคยคับค่ังในบริเวณดังกลาวคล่ีคลายไปไดดวยดี

การแกปญหาจราจรตามแนวพระราชด�าริยังสืบเนื่องไปถึงการสรางถนนสุทธาวาสและถนนหยดน�้า
แมกระทรวงคมนาคมไมไดรับผิดชอบด�าเนินการโดยตรง แตก็มีสวนรวมในการอ�านวยความสะดวกในการใชพ้ืนท่ี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงเปดทางคูขนานลอยฟาบรมราชชนนี ณ สะพานพระราม ๘
เม่ือวันอังคาร ท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑
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ในชวงเวลาเดียวกันกับการสรางทางคูขนานลอยฟาบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ไดทอดพระเนตรเห็นวาสภาพการจราจรระหวางถนนอิสรภาพกับถนนจรัญสนิทวงศติดขัดเปนอยางมาก
เพราะเปนแหลงชุมชนท่ีอยูอาศัยของประชาชนรวมทั้งเปนที่ต้ังของโรงพยาบาลศิริราช จึงมีพระราชด�าริใหสรางถนนสุทธาวาส
เปนถนนเสนใหมเลียบทางรถไฟสายใต (บางกอกนอย) เริ่มจากปลายถนนอิสรภาพท่ีชุมชนบานเนินจนถึงถนนจรัญสนิทวงศ
ท�าใหพื้นท่ีเดิมซึ่งเคยเปนจุดบอดกลายเปนเสนทางระบายรถจากถนนจรัญสนิทวงศเขาสูถนนพรานนกไดอยางล่ืนไหล
โดยกรุงเทพมหานครเปนผูด�าเนินการกอสราง กระทรวงคมนาคมไดชวยอ�านวยความสะดวกในการปรับเสนทางรถไฟสายใต
และการใชพื้นที่เลียบทางรถไฟ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณท่ีท�าใหประชาชนเดินทางไดสะดวกข้ึน และบรรเทาความเดือดรอน
ของผูปวยที่ตองเดินทางมายังโรงพยาบาลศิริราชไดเปนอยางดี

การแกไขปญหาจราจรบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราชตอเนื่องมาถึงการกอสรางปรับปรุงขยายชองทางการจราจร
บริเวณถนนราชด�าเนินใน เดิมมีสภาพเปนคอขวดต้ังแตเชิงสะพานสมเด็จพระปนเกลามาถึงหนาส�านักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ท่ีถนนราชด�าเนินกลาง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานทุนทรัพยสวนพระองคใหกรุงเทพมหานครขยาย
และปรับปรุงพ้ืนท่ีหนากรมประชาสัมพันธเดิมเปนพื้นผิวจราจรชวงทางลงจากสะพานสมเด็จพระปนเกลา ๔ ชองจราจร และมี
พระราชด�าริใหกรุงเทพมหานครสรางชองการจราจรเพ่ิมทางดานซายอีกชองทางหนึ่งเปนถนนวนกลับรถเขาสูถนนเจาฟา
ลอดใตเชิงสะพานสมเด็จพระปนเกลาเพื่อออกสูสนามหลวงไดทันที โดยใชระยะเวลากอสรางเพียง ๒ เดือนเทานั้น ชวยใหรถที่
ลงจากเชิงสะพานสมเด็จพระปนเกลาสามารถตรงเขาสูถนนราชด�าเนินหรือวนเขาสูถนนเจาฟาไดอยางคลองตัว และเม่ือมองจาก
มุมสูงจะพบวา ถนนสายใหมน้ีมีลักษณะคลายหยดน�้า ประหน่ึงน�า้จากพระราชหฤทัยท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานแกพสกนิกรของพระองค จึงเปนที่มาของช่ือถนนสายใหมนี้วา ถนนหยดน�้า

ถนนหยดน�า้
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ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม สะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒ และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมราชานุสรณ์เน่ืองในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๖๐ ป

โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เปนโครงการตามพระราชด�าริที่เปนโครงการใหญและเปนโครงการ
ส�าคัญในชวงปลายรัชสมัยที่กระทรวงคมนาคมไดเรงรัดด�าเนินการจนแลวเสร็จโดยเร็วเปนที่พอพระราชหฤทัยยิ่ง
ดังปรากฏในพระราชด�ารัสท่ีพระราชทานในโอกาสครบ๑๐๐ปกระทรวงคมนาคม และครบ๑๐๐ปกรมทางหลวงวา

“...ตลอด ๑๐๐ ปที่ผานมา กระทรวงคมนาคมไดปรับปรุงพัฒนากิจการคมนาคมของไทย ใหมี
ประสิทธิภาพและกาวหนาข้ึนอยางตอเน่ือง. จึงขอใหทุกคนทุกฝาย ทุกหนวยงาน ในกระทรวงนี้ ไดภูมิใจ
ในงานที่ท�า...”

ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมและสะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒
ดวยพระวิสัยทัศนอันกวางไกลและดวยพระเมตตาตอปวงประชาราษฎรใหคลายทุกขอันเน่ืองจากวิกฤต

จราจร เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานแนว
พระราชด�าริใหแกไขปญหาการจราจรท่ีติดขัดอันเน่ืองมาจากรถบรรทุกขนาดใหญ โดยมีพระราชประสงคใหสราง
เปนถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ส�าหรับรองรับรถบรรทุกที่ว่ิงอยูในเสนทางที่เปนวงแหวนเชื่อมระหวางโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการทั้งสองฝงแมน�า้เจาพระยากับบริเวณทาเรือคลองเตย เพ่ือมิใหรถบรรทุก
เหลานี้ว่ิงเขาไปยังตัวเมืองหรือทิศทางอื่น ๆ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันอังคาร ท่ี ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เห็นชอบใหกรมโยธาธิการ ในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย เปนผูด�าเนินโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม รวมกับกรุงเทพมหานครและกรมทางหลวง ในลักษณะ
ของระบบโครงขายครอบคลุมพื้นที่เขตราษฎรบูรณะ เขตยานนาวา ของกรุงเทพมหานคร และพื้นที่อ�าเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวาง
ศิลาฤกษถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเม่ือวันจันทร ท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ บริเวณริมฝงแมน�้าเจาพระยา
ดานถนนพระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ต้ังโครงการ ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๔๕ ตั้งกรมทางหลวง
ชนบทขึ้นในสังกัดกระทรวงคมนาคม ไดรับโอนโครงการกอสรางถนนวงแหวนอุตสาหกรรมและสะพานภูมิพล ๑
สะพานภูมิพล ๒ มาด�าเนินการตอจนแลวเสร็จ

ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม มีลักษณะเปนถนนวงรอบตอเนื่องเช่ือมโยงพ้ืนท่ียานอุตสาหกรรมและทาเรือ
คลองเตยเขาดวยกัน มีถนนเชิงลาดและทางแยกตางระดับที่เปนมาตรฐาน มีความยาวรวมท้ังส้ินประมาณ
๒๕ กิโลเมตร สวนสะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒ เปนสะพานขามแมน�า้เจาพระยาของถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
ลักษณะเปน “สะพานขึงแฝด” ท่ีสรางขึ้นเปนครั้งแรกของประเทศไทย โดยทอดขามแมน�า้เจาพระยาถึง ๒ ชวง
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สะพานภูมิพล ๑ คือสะพานดานทิศเหนือ ฝงถนนพระราม ๓ เชื่อม
ระหวางแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กับต�าบล
ทรงคนอง อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สะพานภูมิพล๒ คือ
สะพานดานทิศใต ฝงถนนปูเจาสมิงพราย เชื่อมระหวางต�าบลทรงคนอง
กับต�าบลบางหญาแพรก อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ตัวสะพานสูงจากระดับน�้าประมาณ ๕๔ เมตร มีความกวาง ๗ ชองจราจร
รวมชองจราจรส�าหรับรถบรรทุกหนักในชองทางขาข้ึน มีความยาวท้ังส้ิน
ประมาณ ๔.๒ กิโลเมตร เปนสวนเช่ือมโยงถนนพระราม ๓ และถนน
ปูเจาสมิงพรายเขาดวยกัน ท�าใหโครงขายถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
ตอเน่ืองถึงกันไดหมด นอกจากนี้บริเวณกลางสะพานมีทางแยกเปน
ทางยกระดับขนาดความกวาง ๔ ชองจราจร ความยาวประมาณ ๒.๒
กิโลเมตร ไปบรรจบกับถนนสุขสวัสด์ิทางทิศตะวันตกดวย

การออกแบบและกอสรางสะพาน เปนการประยุกตใชเทคโนโลยี
ทางวิศวกรรมขั้นสูงเพ่ือตอบสนองความตองการและกาวขามขอจ�ากัด
ตาง ๆ กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชงาน มีความม่ันคง แข็งแรง
และมีความงดงามทันสมัย โดยมีลักษณะเปนสะพานขึงดวยสายเคเบิล
สองระนาบสมมาตรกัน จัดเรียงสายเคเบิลแบบพัด มีเสาสะพานหลัก
๒ เสา โดยไมมีตอมอในน�้า ตรงบริเวณกึ่งกลางระหวางสองสะพาน
มีทางแยกตางระดับ สูงจากพื้นดินประมาณ ๔๕ เมตร เปรียบเสมือน
วงแหวนที่เปลงรัศมีพรางพรายไปทุกทิศ เปนจุดศูนยกลางกระจายรถ
ไปสู ๓ เสนทาง

นอกจากนี้ บนสะพานแตละสะพานติดตั้งประติมากรรม
ซึ่งออกแบบเปนส่ือสัญลักษณระหวางพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับพสกนิกรของพระองค
สะพานภูมิพล ๑ ติดต้ังประติมากรรม “พระบริบาล” รูปดอกบัวรองรับ
พระอุณาโลมซ่ึงประ ดิษฐานบนรูปสีมา อันสื่อความหมายถึง
องคพระมหากษัตริยท่ีทรงปกครองขอบขัณฑสีมา น�าความอุดมสมบูรณ
ความสุข และความเจริญกาวหนาสูพสกนิกร สวนสะพานภูมิพล ๒
ติดต้ังประติมากรรม “เหนือเกลา” รูปหยดน�า้ เบื้องบนมีพระอุณาโลม
สีทองประดิษฐานบนแทนรูปแทงปลายแหลมลอมรอบ อันสื่อความหมาย
ถึงน�า้พระราชหฤทัยขององคพระมหากษัตริยท่ีหยาดลงสูพสกนิกร
ท่ัวทุกสารทิศ

รูปแบบเสาของสะพานยังมีความสงางามดวยการออกแบบที่เนน
เอกลักษณความเปนไทย รูปทรงเปนเหลี่ยมเพชรท่ีไดรับแรงบันดาลใจ
จากการพนมมือไหว จุดที่ขาท้ังสองขางของเสาสะพานมาบรรจบกัน
เปนต�าแหนงท่ีประดับตราสัญลักษณงานฉลองราชสมบัติครบ ๖๐ ป
สวนยอดเสาไดรับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของยอดเจดียหรือยอดชฎา
แสดงความพิสุทธิ์สูงคาเปรียบประดุจเพชรพระธ�ามรงคท่ีพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน
ดวยพระเมตตาแกทวยราษฎร
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สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒ เริ่มกอสรางใน พ.ศ. ๒๕๔๕ แลวเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดทดลองเปดใชงานเมื่อวันพุธ
ท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ในมหามงคลสมัยท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๖๐ ป ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตอมาเม่ือวันพุธ ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนามสะพานดานทิศเหนือวา “สะพานภูมิพล ๑” ใชภาษาอังกฤษวา “Bhumibol Bridge 1”
และสะพานดานทิศใตวา “สะพานภูมิพล ๒” ใชภาษาอังกฤษวา “Bhumibol Bridge 2”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จพระราชด�าเนินโดยเรือพระที่น่ังอังสนา
จากที่ประทับโรงพยาบาลศิริราชไปทรงเปดถนนวงแหวนอุตสาหกรรม และทรงเปดประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์ อ�าเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒
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พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมราชานุสรณ ณ บริเวณ
สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ และสะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒
หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปดถนนวงแหวน

อุตสาหกรรม สะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒ และประตูระบายน�า้คลองลัดโพธ์ิ เมื่อวันพุธ ท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนโครงการตามพระราชด�าริที่ประสบผลส�าเร็จเปนที่พอพระราชหฤทัยย่ิง ดวยเม่ือเสด็จพระราชด�าเนินกลับโรงพยาบาลศิริราช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชด�าริใหจัดหาชางปนและหลอพระบรมรูปเปนการ
สวนพระองค เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธ์ิ สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒ อ�าเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ พรอมท้ังไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณประทับยืนขณะ
ทอดพระเนตรโครงการอางเก็บน�้าแมอาวนอย อ�าเภอปาซาง จังหวัดล�าพูน เมื่อวันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ใหใชเปนตนแบบในการปนหลอ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณแกกระทรวงคมนาคมเปนลนเกลาลนกระหมอมหาท่ีสุดมิได

กองงานสวนพระองคไดประสานงานกับกรมทางหลวงชนบทในการจัดหาพื้นที่เพ่ือประดิษฐานพระบรมรูปหลอจ�าลอง
กรมทางหลวงชนบทไดด�าเนินการออกแบบพื้นที่ประดิษฐานพระบรมรูป และกระทรวงคมนาคมไดน�าขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ท้ังนี้
ท่ีประดิษฐานพระบรมรูปไดออกแบบเปนรูปเลข ๙ ใจกลางเสนขมวดของหัวเลข ๙ นั้นคือแทนประดิษฐานพระบรมรูป จากนั้น
จึงไดเร่ิมด�าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือประดิษฐานพระบรมรูป ต้ังแตวันศุกร ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และด�าเนินการแลวเสร็จ
เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สวนการปนหลอพระบรมรูป กระทรวงคมนาคมไดมอบหมายใหนายกิตติชัย
ตรีรัตนวิชชา ประติมากร เปนผูด�าเนินการ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจิมแผนทอง นาก เงิน เพื่อน�าไปประกอบพิธี
เททองหลอพระบรมรูป เมื่อวันอังคาร ท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ หองชั้น ๑๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลศิริราช
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองคไปทรงเททองหลอ
พระบรมรูป ขนาดความสูง ๒ เมตร ๓๐ เซนติเมตร และพระราชทานพระราชานุญาตใหคณะผูจัดสราง และผูแทนกระทรวง
คมนาคมและกรมทางหลวงชนบทเขาเฝาทูลละอองพระบาท ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ และเม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงชนบทไดอัญเชิญพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมราชานุสรณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๖๐ ป ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ขึ้นประดิษฐาน ณ บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒
อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพิธีบรรจุแผนศิลาจารึกพระราชทานในเวลา ๐๙.๐๐ น. และมีพิธีอัญเชิญพระบรมรูป
ขึ้นประดิษฐานยังแทนฐานในเวลา ๑๕.๓๙ น.

แผนศิลาจารึกเก่ียวกับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีความดังน้ี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหติลาธเิบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

รัชกาลที่ ๙ แหงพระบรมราชจักรีวงศ กรุงรัตนโกสินทร
เสด็จด�ารงสิริราชสมบัติ ณ วันที่ ๙ มถุินายน พุทธศักราช ๒๔๘๙

มีพระบรมราชโองการเมื่อทรงรับพระบรมราชาภิเษก
“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรักและทรงหวงใยพสกนิกร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเย่ียมเยียน
และพระราชทานความชวยเหลือแกราษฎร นับแตพุทธศักราช ๒๔๙๕ กลาวไดวาบนผืนแผนดินไทยนี้ ไมมีพ้ืนท่ีใดที่พระองคมิเคยเสด็จ
พระราชด�าเนิน แมจะยากล�าบากพระวรกายสักเพียงใด หากพสกนิกรประสบภัยเดือดรอน ทรงบ�าบัดทุกขบ�ารุงสุขดวยพระราชหฤทัย
ท่ีทรงมุงม่ัน เด็ดเด่ียว มิทรงยอทอตอความล�าบากยากเข็ญ ทรงเสียสละแมประโยชนและความสุขสวนพระองค เพ่ือความสุขของ
อาณาประชาราษฎรชาวไทย ดวยพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาในศาสตรหลายดาน บังเกิดเปนแนวพระราชด�าริหลายประการ

พุทธศักราช ๒๕๓๘ มีพระราชด�าริสรางสะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒ เชื่อมโยงโครงขายถนนวงแหวนอุตสาหกรรมของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส�าหรับมหาชนใชยวดยานสัญจร กระจายการล�าเลียงสินคาออกไปสูภูมิภาค เสริมสรางความเจริญพัฒนา
ดานเศรษฐกิจการพาณิชยของประเทศไทย

ขณะเดียวกัน ทรงแกปญหาอยางเปนองครวม ไดมีพระราชด�าริใหขุดขยายคลองลัดโพธิ์และจัดสรางประตูระบายน�า้ เพ่ือบรรเทา
ปญหาอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อันเปนการบริหารจัดการการจราจรและน�า้ในคราวเดียวกัน ยังประโยชนบริบูรณ
เกื้อกูลความเจริญนานาทั้งแกบานเมืองและพสกนิกรอยางย่ังยืน

ดวยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมรูปทรงงาน
มาประดิษฐาน ณ สวนสุขภาพลัดโพธ์ิ นับเปนสิริมงคลยิ่ง ดวยความปลื้มปติท่ีไดเกิดมาบนผืนแผนดินไทย พสกนิกรชาวไทยพรอมใจกัน
ประดิษฐานพระบรมรูปทรงงานไวเพื่อประกาศพระเกียรติคุณใหปรากฏแผไพศาลตราบจิรัฐิติกาล

พุทธศักราช ๒๕๕๖
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พิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม
การสรางถนนวงแหวนอุตสาหกรรม สะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒

และการประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร อันเปนพระบรมราชานุสรณเน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบ ๖๐ ป ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ท่ีกระทรวงคมนาคมไดด�าเนินการสนอง
พระราชด�าริแลวเสร็จสมบูรณเปนท่ีพอพระราชหฤทัยย่ิง กระทรวงคมนาคมและ
กรมทางหลวงชนบทจึงไดจัดสรางพิพิธภัณฑสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมในพื้นที่
ของสวนสุขภาพลัดโพธิ์ ซึ่งเปนสวนสาธารณะใตทางตางระดับสวนกลาง อาคาร
พิพิธภัณฑมีลักษณะเปนสถาปตยกรรมรวมสมัยแบบไทยรามัญ พ้ืนที่ ๘๔๐ ตารางเมตร
ภายในอาคารจัดพื้นที่การจัดแสดงดังนี้

• หองโถงสวนจัดแสดงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และภาพงานฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ป

• หองฉายวีดิทัศนวันเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปดประตูระบายน�า้คลอง
ลัดโพธ์ิ และสะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒

• สวนจัดแสดงพระราชกรณียกิจทางดานคมนาคม
• หองชมวิว ๓๖๐ องศาสะพานภูมิพล
• สวนจัดแสดงแบบจ�าลองสะพานภูมิพล
• ผลงานของกรมทางหลวงชนบท
• สวนจัดแสดง “พอมองเห็นเราเสมอ”
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สะพานตามแนวพระราชด�าริ

สะพานพระราม ๘
แมการสรางทางคูขนานลอยฟาบรมราชชนนีจะชวยบรรเทาปญหาการ

จราจรไปไดในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีชองทางจราจรขาเขารวมกันท้ังถนนพ้ืนราบ
และทางคูขนานลอยฟาถึง ๑๐ ชองทาง แตในทางกลับกัน จากถนนราชด�าเนิน
สูถนนบรมราชชนนีมีชองทางจราจรขาออกถึง ๑๒ ชองทาง ถูกบีบใหเหลือเพียง
๖ ชองทาง ท�าใหการจราจรในบริเวณดังกลาวมีลักษณะคลายคอขวด สงผลให
บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปนเกลายังคงมีปญหาการจราจรติดขัดทั้งฝงธนบุรี
และฝงถนนราชด�าเนินตลอดจนบริเวณใจกลางเกาะรัตนโกสินทรอยูเสมอ

ดวยพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงพระราชทานแนวพระราชด�าริ
เพ่ิมเติมใหกระทรวงคมนาคมรวมกับกรุงเทพมหานครด�าเนินโครงการสราง
ถนนยกระดับอรุณอมรินทรและสะพานขามแมน�้าเจาพระยาแหงใหม
เพ่ือคลี่คลายปญหาการจราจรบริเวณทางคูขนานลอยฟาบรมราชชนนีและ
สะพานสมเด็จพระปนเกลา สะพานขามแมน�้าเจาพระยาแหงใหมน้ีมีลักษณะ
โดดเดนเปนสะพานขึงแบบสมมาตร ขนาด ๔ ชองทางจราจร และทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามสะพานขามแมน�า้แหงน้ี
วา “สะพานพระราม ๘”
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สะพานพระราม ๙ พระบรมราชานุสรณ์เน่ืองในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา

สะพานพระราม ๙ หรือท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปในนาม “สะพานแขวน” สรางเปนพระบรมราชานุสรณ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเปนสวนหนึ่งของทางดวน
เฉลิมมหานคร ชวงดาวคะนอง-ทาเรือ ที่ขามแมน�า้เจาพระยาอันเปรียบเสมือนตัวตอสุดทายท่ีท�าใหทางพิเศษ
สายแรกของประเทศไทยเสร็จสมบูรณ มีลักษณะเปนสะพานชนิด Single Plane Type Cable-Stayed Bridge
หรือสะพานขึงโดยใชสายเคเบิลขนาดใหญซ่ึงเปนระนาบเด่ียวไวกับเสาสูงของสะพานส�าหรับรับน�้าหนักของสะพาน
เนื่องจากทางดวนเฉลิมมหานคร ชวงดาวคะนอง-ทาเรือ จะตองขามแมน�้าเจาพระยาท่ีบริเวณวัดไทรซึ่งกวาง
ประมาณ ๕๐๐ เมตร สองฝงแมน�้ายังมีโกดังเก็บสินคาอีกทั้งยังมีเรือเดินทะเลขนาดใหญวิ่งผานไปมา ดังน้ันสะพาน
ขามแมน�า้เจาพระยาจึงตองออกแบบใหเปนแบบสะพานขึง

กรมเจาทาไดก�าหนดวา สะพานดังกลาวจะตองมีตอมออยูในแมน�้าซึ่งลึกไมเกิน ๒ เมตร วัดจากระดับน�า้
ต�่าสุด (- ๑.๗๓ เมตร จากระดับน�า้ทะเลปานกลาง) และทองสะพานจะตองสูงกวาระดับสูงสุด (+ ๒.๑๗ จากระดับ
น�้าทะเลปานกลาง) ไมต�่ากวา ๔๑ เมตร บริษัท Peter Fraenkel International Ing. และ Dr. Ing. Hellmut
Homberg ซึ่งเปนบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาและบริษัทออกแบบ ไดออกแบบสะพานเปนแบบ Cable-Stayed Bridge
Harp Design โดยมีตัวสะพานยาว ๗๘๒ เมตร มีชวงกลางยาว ๔๕๐ เมตร มีความกวาง ๓๑-๓๓ เมตร มีสายเคเบิล
ขึงเปนแบบระนาบเด่ียว จ�านวนฝงละ ๑๗ คู เสาตอมอฝงละ ๔ ตน แตละตนสูง ๓๕-๔๐ เมตร เสาขึงเคเบิล
(Pylon) ต้ังอยูบนตอมอริมแมน�า้สูง ๘๗ เมตร ความลาดของสะพานสูงสุด ๕ เปอรเซ็นต และเอียงออกดานขาง
๒.๕ เปอรเซ็นต ทองสะพานสูงจากระดับน�้าสูงสุด ๔๑ เมตร ปลายสะพานมีเชิงลาดดานฝงกรุงเทพมหานครยาว
๖๕๐ เมตร ดานฝงธนบุรียาว ๖๓๐ เมตร การออกแบบเชิงลาดของสะพานเปนรูป Double T ซึ่งเปนคอนกรีตอัดแรง
มีความยาวชวงละ ๕๐ เมตร กวาง ๑๕ เมตร สองเสนทางคูกัน

วันเสาร ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เริ่มการกอสรางสะพาน ใชเวลาสราง ๓ ปจึงแลวเสร็จ ไดรับพระราชทานนาม
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วา “สะพานพระราม ๙” เปดใช
อยางเปนทางการในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ นับเปนสะพานเสาขึง
ระนาบเด่ียวแหงแรกของประเทศไทย และเปนสะพานขึงท่ีมีชวงกลางยาวเปนอันดับสองของโลกในขณะนั้น
นอกจากน้ี สะพานพระราม ๙ ยังมีลักษณะพิเศษคือ เสาตอมอ (Pylon Pier) ของสะพานภายในมีบันไดและ
ลิฟตเพ่ือใหเจาหนาที่ใชตรวจสอบและซอมบ�ารุงได บนยอดเสาขึงเคเบิลฝงพระนคร นายจรัญ บุรพรัตน
ผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทยในสมัยนั้นไดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานไว เม่ือวันเสาร
ท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
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ทางพิเศษตามแนวพระราชด�าริ

ทางพิเศษเกิดข้ึนจากแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อเชื่อมเสนทาง
การคมนาคมขนสงระหวางภาคตาง ๆ ของประเทศเขาดวยกัน โดยไมตองเดินทางผานใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร การทาง
พิเศษแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม รับผิดชอบการจัดสราง ปจจุบันเปดใหบริการแลวจ�านวน ๙ เสนทาง รวมระยะทาง
ประมาณ ๒๘๑ กิโลเมตร มีปริมาณการจราจรที่ใชทางพิเศษเฉล่ียวันละ ๑.๘ ลานเที่ยว (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานนามอันเปนมงคลให ๗ เสนทาง ประกอบดวย

• ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษสายแรกของประเทศไทย (ระบบทางดวนข้ันท่ี ๑) เปดใหบริการเปนคร้ังแรกเมื่อ
วันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ระยะทาง ๒๗.๑ กิโลเมตร ประกอบดวย สายดินแดง - ทาเรือ สายบางนา - ทาเรือ
และสายดาวคะนอง - ทาเรือ

• ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางดวนขั้นท่ี ๒) เปดใหบริการเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ระยะทาง ๕๕.๑
กิโลเมตร เพื่อลดปญหาการจราจรบริเวณทางแยกดินแดง ทางแยกตางระดับมักกะสัน และทางแยกตางระดับคลองเตย

• ทางพิเศษฉลองรัช เปดใหบริการเมื่อวันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ระยะทาง ๒๘.๒ กิโลเมตร เพื่อแบงเบาการจราจร
บนถนนรามอินทราและยานใจกลางเมืองโดยไมตองผานถนนที่มีการจราจรติดขัด เชน ถนนลาดพราว ถนนพระราม ๙
ถนนเพชรบุรี และชวยระบายการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร

• ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน - ปากเกร็ด) เปดใหบริการเปนคร้ังแรกเม่ือวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ระยะทาง
๓๒ กิโลเมตร เปนทางพิเศษรับปริมาณการจราจรจากใจกลางเมืองมาเชื่อมกับถนนกาญจนาภิเษก ซ่ึงเปน
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก และยังชวยระบายการจราจรบนถนนสายหลัก เชน
ถนนแจงวัฒนะ ถนนวิภาวดีรังสิต

• ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา - ชลบุรี) เปดใหบริการเปนคร้ังแรกเม่ือวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ระยะทาง
๕๕ กิโลเมตร เพ่ือแกไขการจราจรบนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔ ชวงบางนา - บางปะกง รวมทั้งชวยสงเสริม
การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลดานตะวันออกของประเทศ และบริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

• ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เปดใหบริการโดยยกเวนการจัดเก็บคาผานทางพิเศษช่ัวคราว
ในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และเปดใหบริการโดยเก็บคาผานทาง ในวันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ระยะทาง ๓๔ กิโลเมตร เพื่อบรรเทาปญหาการจราจรบริเวณถนนบางนา - ตราด ถนนเทพารักษ ถนนศรีนครินทร
ถนนสุขุมวิท ถนนสุขสวัสด์ิ ถนนพระราม ๒ และบริเวณใกลเคียง รวมทั้งท�าใหถนนกาญจนาภิเษกซึ่งเปนถนนวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานครครบระบบโดยสมบูรณ

• ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดินแดง - ดอนเมือง - หลักส่ี - อนุสรณสถาน - รังสิต) หรือที่เรียกกันในชื่อดอนเมือง
โทลลเวย เปดใหบริการเปนครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนทางยกระดับเหนือถนนวิภาวดีรังสิต
มีระยะทางรวมประมาณ ๒๘ กิโลเมตร เพ่ือบรรเทาปญหาการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธิน

สวนทางพิเศษที่ไมไดพระราชทานนาม มี ๒ เสนทาง คือ
• ทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค เปดใหบริการเม่ือวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระยะทาง ๔.๗ กิโลเมตร เชื่อมตอ

ทางพิเศษบูรพาวิถีกับทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษเฉลิมมหานคร ท�าใหเปนโครงขายทางพิเศษท่ีสมบูรณย่ิงข้ึน
• ทางพิเศษศรีรัช - กาญจนาภิเษก วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เปดใหบริการเม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะทาง ๑๖.๗ กิโลเมตร เชื่อมโครงขายทางพิเศษไปทางดานตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ท�าใหการเดินทางระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกลเคียงคลองตัวย่ิงข้ึน

ทางพิเศษเฉลมิมหานคร ทางพิเศษศรรีัช
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แนวพระราชด�าริอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการคมนาคม

ต�ารวจจราจรในพระราชด�าริ

จุดเร่ิมตนของโครงการต�ารวจจราจรในพระราชด�าริเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรี-
นครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงหวงใยพสกนิกรท่ีไดรับความเดือดรอนจากปญหาการจราจรในเขต
กรุงเทพมหานคร จึงมีพระราชด�าริเพ่ือบรรเทาปญหาดวยการพระราชทาน โครงการสายตรวจ
รถจักรยานยนตของต�ารวจนครบาล ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ เพ่ือใหเปนหนวยเคลื่อนที่เร็วในการ
แกปญหาจราจร และพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองครวมกับสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี จ�านวน ๒๓ ลานบาท แกกรมต�ารวจ (ปจจุบันคือ ส�านักงานต�ารวจแหงชาติ) เพื่อ
น�าไปจัดซ้ือรถจักรยานยนตเปน “หนวยเคลื่อนที่เร็ว” และเปนคาใชจายในการซื้อวิทยุส่ือสาร
คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ นอกจากนี้ยังไดพระราชทานแนวทางการปฏิบัติในโครงการน้ี ๕ ประการ คือ

๑. แสวงหาแนวทางใหผูใชรถใชถนนเคารพกฎจราจรและมีมารยาท
๒. ใชรถจักรยานยนตเปนหนวยเคล่ือนท่ีเร็วแกปญหาจุดท่ีรถติด เสมือน “รถน�าขบวน”

โดยรถจักรยานยนตจะเขาไปแกไขปญหาท�าใหขบวนรถเคลื่อนที่ไปได
๓. ใชรถจักรยานยนตดูแลการจราจรบนถนน ใหรถเคล่ือนตัวไปไดเร่ือย ๆ ตามความเหมาะสม
๔. ถนนที่เปน “คอขวด” ใหรถจักรยานยนตเขาไปแกไขใหเคลื่อนตัวไดเรื่อย ๆ เสมือนเทน�า้ออกจากขวด
๕. ใหประชาชนผใูชรถใชถนนใหความรวมมือในการแกไขปญหาการจราจร

นอกจากนี้ ส�านักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร สังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งเปนหนวยงานหลักท่ีท�าหนาท่ี
ส�าคัญในการดูแลแกไขปญหาจราจรในภาพรวมของประเทศ ไดนอมน�าแนวพระราชด�าริการแกไขปญหาจราจรมาประยุกต
รวมกับการปฏิบัติภารกิจดานการเสนอแนะนโยบายและจัดท�าแผนหลัก แผนแมบท และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการขนสง
และจราจร ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในระบบการขนสงของประเทศใหเปนเอกภาพ

การปลูกหญาแฝกบ�ารุงทาง

โครงการปลูกหญาแฝก เปนหนึ่งในโครงการพระราชด�าริใหหนวยงานตาง ๆ ด�าเนินการศึกษาทดลองวามีประโยชน
ในการด�าเนินกิจการของหนวยงานน้ัน ๆ อยางไรบาง

กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทไดนอมน�าพระราชด�าริไปด�าเนินการ โดยก�าหนดนโยบายใหหนวยงานดานบ�ารุงทาง
และกอสรางทาง โดยเฉพาะทางหลวงท่ีตัดใหมใหใชการปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดินลาดคันทางและ
ลาดเหนือคันทางในสายทางตาง ๆ เนื่องจากคุณสมบัติของหญาแฝกเปนพืชท่ีมีระบบรากลึก แผกระจายลงไปในดินตรง ๆ
เปนแผงเหมือนก�าแพง จึงชวยกรองตะกอนดินและรักษาหนาดินไดเปนอยางดี เพ่ือเปนการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

กรมทางหลวงไดน�าเทคนิควิธีการปลูกหญาแฝกมาประยุกตใชในการปองกันการชะลางพังทลายของดินลาดคันทาง ต้ังแต
พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปจจุบัน ซ่ึงประหยัดงบประมาณดานการบ�ารุงรักษาไดเปนอยางดี

พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค
ส�าหรับซื้อจกัรยานยนต
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แนวพระราชด�าริทางน�้า
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การคมนาคมทางน�า้ยังคงเปนเสนทางสัญจรส�าคัญของประชาชนเหมือนที่เคยเปนมาในอดีต แมในเวลาตอมา เสนทางน�้า
ไดเปลี่ยนรูปแบบการใชงานไปจากเดิมบาง แตสายน�้ายังคงเปนสิ่งส�าคัญในการด�ารงชีวิต โดยเฉพาะน�้าสะอาดปราศจาก
สารเจือปน ไมวาจะเปนน�า้จากแมน�้าล�าคลอง หรือแมแตน�้าในทะเล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงใหความส�าคัญตอการพัฒนาประเทศ พรอม ๆ กับ
การรักษาสภาพแวดลอม ตลอดจนการปองกันและแกไขมลภาวะทางน�้า ทรงหวงใยในการพัฒนาทรัพยากรน�า้ อีกท้ังปญหา
สิ่งแวดลอมมาโดยตลอด มีโครงการในพระราชด�าริที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงน�้ามากมายท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ไมวา
จะเปนการกักเก็บน�า้ การขุดลอกคลองระบายน�า้ การบ�าบัดน�้าเสียดวยวิธีตาง ๆ รวมถึงการรักษาสภาพล�าน�า้ใหสมบูรณ เนื่องจาก
ทรงเล็งเห็นวา “น�า้คือชีวิต” ดังความตอนหน่ึงในพระราชด�ารัสท่ีพระราชทานแกคณะผูบริหารส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (กปร.) วา

“...หลักส�าคัญวา ตองมีน�า้บริโภค น�้าใช น�า้เพ่ือการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน�้า คนอยูได ถาไมมีน�้า
คนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟา ไมมีน�า้ คนอยูไมได…”

พระราชด�ารัส พระราชทานแกคณะผูบริหารส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
วันจันทร ท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
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โครงการพระราชด�าริจึงมุงเนนเรื่องการพัฒนาแหลงน�า้ นอกจากเพื่อใหประชาชน
ไดมีน�า้ส�าหรับใชอุปโภคและบริโภค รวมถึงการใชน�้าเพื่อการเกษตรกรรมแลว ยังพัฒนา
เสนทางน�า้เพ่ือการคมนาคมขนสงของประเทศ โดยรักษาสภาพแวดลอมควบคูกันไปดวย

กระทรวงคมนาคมซ่ึงรับผิดชอบเสนทางคมนาคมขนสงทางน�้าของประเทศ
ไดสนองพระราชด�าริในดานการรักษาสภาพแวดลอมและคุณภาพของแหลงน�า้
ควบคูไปดวยเชนกัน

การพัฒนาแหลงน�้าอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

มีหลักและวิธีการท่ีส�าคัญ ๓ ประการ คือ
• ประการแรก การพัฒนาแหลงน�า้จะเปนรูปแบบใด ตองเหมาะสมกับ

รายละเอียดของสภาพภูมิประเทศ
• ประการที่สอง การพิจารณาวางโครงการพัฒนาแหลงน�า้ใด ตองเหมาะสม

กับสภาพแหลงน�า้ธรรมชาติที่มีในแตละทองถิ่น
• ประการที่สาม การพิจารณาถึงความเหมาะสมในดานเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถ่ิน ตองหลีกเล่ียงการเขาไปสรางปญหาความเดือดรอนใหกับ
คนกลุมหน่ึงแตสรางประโยชนใหกับคนอีกกลุมหนึ่ง ไมวาประโยชนทาง
ดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนนั้นจะมีความเหมาะสมเพียงใดก็ตาม

สวนการพัฒนาแหลงน�้าเสียท่ีเปนปญหาเกิดขึ้นในทุกเมืองที่มีความแออัด
เนื่องจากจ�านวนประชากร รถยนต ชุมชน หมูบาน หางสรรพสินคา และอุตสาหกรรม
ตาง ๆ เพิ่มข้ึน ประกอบกับเสนทางน�้าท่ีเดิมตอเชื่อมถึงกันตลอดเสนทางก็ต้ืนเขิน
ขนาดแคบลง ถูกรุกล�้าพ้ืนที่ริมคลอง ถูกถมเปนถนน หรือเกิดการสะสมของ
สิ่งปฏิกูลและสารเคมีตาง ๆ ลวนท�าใหเกิดปญหาน�า้เนาเสีย สงกลิ่นเหม็นและเปนพิษ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึง
ปญหาที่เกิดขึ้น จึงพระราชทานแนวพระราชด�าริในการแกไข ดวยการใช “น�้าดีไล
น�้าเสีย” โดยใชหลักการตามธรรมชาติแหงแรงโนมถวงของโลก (Gravity Flow)
ในการแกไขมลพิษทางน�้า เชน การน�าน�้าท่ีมีคุณภาพดีจากแมน�้ามาชวยผลักดัน
และเจือจางน�้าเนาเสียใหออกจากแหลงน�้าของชุมชนภายในเมืองตามคลองตาง ๆ
ท่ีบางสวนยังใชเปนทางสัญจรของประชาชนดวย ผลดีที่ตามมาคือการท�าใหน�า้
ตามล�าคลองตาง ๆ ไดมีโอกาสไหลเวียนถายเทกันมากขึ้น ท�าใหน�้าท่ีมีสภาพทรง
อยูกับที่และเนาเสียกลับกลายเปนน�้าท่ีมีคุณภาพที่ดีข้ึน

การพัฒนาเสนทางน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

แนวพระราชด�าริดานเสนทางน�า้ท่ีเกี่ยวของกับการคมนาคมและการบรรเทา
ทุกขแกราษฎร มีตัวอยางเชน ใน พ.ศ. ๒๕๓๑ มีพระราชประสงคใหกรมเจาทา
ขุดลอกรองน�า้บริเวณอาวปากพนัง รวมถึงคลองหนาโกฏิ คลองทาพญา คลองฉุกเฉิน
คลองปากระวะ คลองแพรกเมือง ท่ีอ�าเภอหัวไทร และอ�าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณดังกลาวไดรับความเสียหายจากฝนท่ีตกหนัก
ติดตอกัน ท�าใหพ้ืนที่เพาะปลูกบริเวณที่ลุมมีน�า้ทวมขัง การขุดลอกรองคลองจึงชวย
ท�าใหการระบายน�า้ในแมน�า้ปากพนังไหลลงสูทะเลไดเร็วขึ้น สามารถบรรเทาความ
เสียหาย ตลอดจนชวยอ�านวยความสะดวกในการสัญจรทางน�้าของชาวบานในพื้นที่
ปองกันการเกิดปญหาเรือติดสันดอนในชวงเวลาที่น�้าต้ืนเขิน
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การขจัดมลพิษทางทะเล

การคมนาคมขนสงทางน�า้ โดยเฉพาะท้ังในทะเลและมหาสมุทร ถือเปนเสนทาง
ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยตองพัฒนา
ประสิทธิภาพของเสนทางเดินเรือระหวางประเทศ โดยมีทาเรือท่ีมีความทันสมัยและ
มีมาตรฐานระดับสากล เชน ทาเรือกรุงเทพ ทาเรือแหลมฉบัง และทาเรือระนอง

อยางไรก็ตาม แมกรมเจาทา (กรมการขนสงทางน�้าและพาณิชยนาวีในอดีต)
มีการบริหารจัดการขนสงอยางดี ก็อาจมีเหตุการณท่ีเหนือความควบคุม เซน การเกิด
อุบัติเหตุเรือขนสงสินคา อันสงผลท�าใหมีน�า้มันรั่วลงสูทะเล กอใหเกิดมลพิษทางน�้า
จากน�้ามัน ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงทั้งกับทรัพยากรในทะเล พื้นท่ีชายฝง และ
สิ่งแวดลอม อันเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นถึง
ปญหาของมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเดินเรือในนานน�า้ ที่จะสงผลกระทบอยางส�าคัญ
ตอสภาพแวดลอมทางทะเลและตอประชาชนผูอยูอาศัยริมทะเลตลอดจนชาวประมง
จึงทรงติดตามขอมูลขาวสารการเตรียมความพรอมของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ตลอดเวลา โดยเฉพาะกรมเจาทา ซึ่งมีภาระหนาที่โดยตรงในการปองกันและแกปญหา
มลพิษทางทะเล

พระบาทสมเ ด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มีพระราชด�ารัสเกี่ยวกับการปองกันและขจัดมลพิษที่พระราชทานแกกรมเจาทา
เม่ือวันพุธ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ความตอนหนึ่งวา

“...ปญหาตาง ๆ เก่ียวกับสภาวะแวดลอม อันเนื่องมาจากมลพิษ
หรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเกิดขึ้นในที่หน่ึงที่ใดก็ตาม
ยอมสงผลกระทบตอเน่ืองไปถึงที่อื่น ๆ ดวย. เหตุน้ี ทุกคนทุกประเทศในโลก
จึงยอมมีสวนรับผิดชอบอยูดวยกัน ท้ังในการแกไข ลดปญหา และปรับปรุง
สรางเสริมสภาวะแวดลอมใหกลับคืนมาสูสภาพอันจะเอ้ือตอการมีชีวิตอยู
อยางเปนสุขของตนเองและเพ่ือนมนุษย...”

พระราชด�ารัส พระราชทานแกกรมเจาทา
เม่ือวันพธุ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
เพ่ืออญัเชิญไปลงตีพิมพในหนงัสือท่ีระลึกในพิธีรับมอบเรือขจัดคราบน�้ามันเดนสุทธิ

กรมเจาทาตระหนักถึงความส�าคัญของปญหามลพิษทางน�้า จึงไดสนองแนว
พระราชด�าริในการอนุรักษทรัพยากรน�้าและสิ่งแวดลอมดวยการด�าเนินนโยบาย
ในดานการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางน�้ามาอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางน�้าจากน�้ามัน ไดจัดหาเรือขจัดมลพิษ
ทางน�้า จ�านวน ๒ ล�า คือ เรือเดนสุทธแิละเรือชลธารานุรักษ เพื่อใชจัดการปองกัน
และขจัดมลพิษทางน�า้ใน ๓ พื้นที่หลัก คือ

• ฝงอาวไทยตอนบน ต้ังแตจังหวัดเพชรบุรีถึงจังหวัดตราด รวม ๙,๕๐๐
ตารางกิโลเมตร

• ฝงทะเลอันดามันจังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูลรวม๑๒,๐๐๐ตารางกิโลเมตร
• และฝงอาวไทยตอนลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธถึงจังหวัดนราธิวาส

รวม ๒๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
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เรือเดนสุทธิ พระบรมราชานุสรณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
เรือเดนสุทธิเปนเรืออเนกประสงค ขึ้นประจ�าการคร้ังแรกใน พ.ศ. ๒๕๔๐ จากโครงการความชวยเหลือของรัฐบาลเดนมารก

ในการจัดสรางเรือพรอมอุปกรณขจัดคราบน�้ามันที่มีประสิทธิภาพ รัฐบาลไทยและรัฐบาลเดนมารกรวมกันนอมเกลานอมกระหมอม
ถวายเรือเพื่อขจัดคราบน�า้มันดังกลาว ในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามอันเปนมงคลแก
เรือขจัดคราบน�้ามันล�าน้ีวา “เดนสุทธิ” และเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงรับมอบเรือ เมื่อวันอังคาร ท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐
พรอมกับทรงเจิมเรือเพ่ือความเปนสิริมงคล และทรงรับฟงการบรรยายสรุปสมรรถนะ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ
ขจัดคราบน�า้มันของเรือเดนสุทธิอันนับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดแกกรมเจาทา

เรือเดนสุทธิเปนเรือส�าหรับขจัดมลพิษทางน�้าเน่ืองจากน�้ามัน (Antipollution Vessel) มีขนาด ๒๑๓ ตันกรอส
กวาง ๗.๘๐ เมตร ยาว ๓๐.๘๐ เมตร ลึก ๓.๒๐ เมตร กินน�า้ลึก ๒.๒๕ เมตร มีภารกิจหลักในการปองกันและขจัดมลพิษทางน�า้
เนื่องจากน�า้มันในนานน�้าไทย และในพื้นที่ของทะเลอาวไทยตอนบน รวมถึงในแมน�า้เจาพระยาตอนลาง วิธีการและอุปกรณท่ีประจ�า
อยูในเรือ ไดแก การลอมกักคราบน�้ามันในน�้าโดยใชทุนกักน�้ามัน (Boom) การเก็บคราบน�้ามันข้ึนจากผิวน�้าโดยใชอุปกรณ
เก็บคราบน�า้มัน (Skimmer) การเก็บและขนสงคราบน�้ามันท่ีเก็บไดโดยบรรจุคราบน�้ามันไวในถังเก็บของเรือ และการขจัด
คราบน�้ามันดวยสารเคมีขจัดคราบน�้ามัน ตลอดจนภารกิจรองท่ีสามารถใหการสนับสนุนการปฏิบัติการทางน�้าดานอื่น ๆ เชน
การชวยดับเพลิงในทะเล การตรวจการณทางทะเล ตลอดจนการคนหาและชวยเหลือผปูระสบภัยทางทะเล

นอกจากน้ี กรมเจาทายังไดรับความรวมมือจากรัฐบาลเดนมารกในการอบรมบุคลากรของกรมเจาทาใหมีความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและการแกปญหามลพิษทางน�า้ดวย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทรงเจิมเรือเดนสุทธิ
เม่ือวันอังคาร ท่ี ๒๕ กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๐
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เรือชลธารานุรักษ
นับต้ังแต พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีเรือเดนสุทธิไดปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มประสิทธิภาพ และท�าภารกิจในการขจัด

คราบน�้ามันในทะเลอยางดียิ่งมาโดยตลอด เพ่ือใหการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมทางทะเลมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
กรมเจาทาจึงไดตอเรืออเนกประสงคข้ึนอีกหนึ่งล�า ก�าหนดใหมีขนาดใหญกวาเรือเดนสุทธิ เพื่อท�าหนาท่ีหลัก
ในการขจัดคราบน�้ามัน ชวยดับเพลิงในบริเวณอาวไทยและทะเลอันดามัน พรอมท้ังมีภารกิจเสริมในการชวย
คนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล ในสภาวะปกติเรือขจัดคราบน�า้มันล�าท่ี ๒ นี้ใชฝกอบรมบุคลากร
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใหมีความรูความเขาใจและมีประสบการณในการปองกันและแกไขปญหามลพิษ
ทางน�้าอยางตอเน่ือง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนามแกเรือล�านี้วา “ชลธารานุรักษ” และเมื่อวันจันทร ท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ไดเสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี
ไปทรงเจิมปายชื่อเรือชลธารานุรักษ ท่ีศูนยฝกพาณิชยนาวี อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เพ่ือความเปนสิริมงคล

เรือชลธารานุรักษ เปนเรือที่ท�าหน าท่ีดูแลรักษาสิ่ งแวดลอมทางทะเลล�าท่ี ๒ ตอสรางโดยอู เรือ
ภายในประเทศ ใชเวลา ๗๒๐ วัน มีขนาด ๒๙๒.๕๓ ตันกรอส กวาง ๘ เมตร ยาว ๔๑.๘๕ เมตร
กินน�้าลึก ๒.๒๐ เมตร ความเร็วสูงสุดไมต�่ากวา ๑๘ นอต มีหองเก็บเสบียงอาหารและน�้าจืดเพียงพอส�าหรับ
อยูปฏิบัติงานในทะเลไดไมนอยกวา ๗ วัน มีเจาหนาท่ีประจ�าเรือทั้งหมด ๒๑ นาย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เสด็จฯ ไปทรงเจิมเรือชลธารานรัุกษ
เม่ือวันจันทร ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
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แนวพระราชด�าริทางอากาศ

พระบรมราชาวิถี ๗ ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม1๗8



การคมนาคมทางอากาศเปนเสนทางคมนาคมที่สามารถยนระยะเวลาในการเดินทางรวดเร็วมากกวาการคมนาคมประเภทอื่น
เพิ่มความสะดวกในการสัญจรและการขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ยังทรงน�าขอดีของการคมนาคมทางอากาศมาใชอ�านวยความสะดวกและการพัฒนาดานเกษตรกรรมของราษฎร
อีกท้ังชวยบรรเทาความทุกขรอนจากภัยแลงอันเปนปญหาท่ีรอการแกไขมาอยางยาวนาน ซึ่งกระทรวงคมนาคมไดมีสวน
สนองพระราชด�าริในการนี้ดวย ทั้งในดานการรวบรวมขอมูลและการใชพ้ืนท่ีทาอากาศยานเปนฐานปฏิบัติการ

ฝนหลวงหล่ังจากน�า้พระราชหฤทัย

จุดเริ่มตนของฝนหลวงเกิดขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเย่ียมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงสังเกตเห็นวามีกลุมเมฆปริมาณมากปกคลุมอยูเหนือพ้ืนท่ี
รอบเสนทางบิน แตไมสามารถกอตัวใหเกิดเปนฝนได จึงมีพระราชด�าริวานาจะมีวิธีการทางวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการรวมตัวกัน
ของเมฆท่ีจะท�าใหเกิดเปนฝนตกลงมาได นับจากนั้นจึงทรงศึกษาคนควาเกี่ยวกับการท�าฝนหลวงมาโดยตลอดจนกระทั่งพ.ศ. ๒๕๑๒
ทรงทดลองท�าฝนหลวงส�าเร็จเปนคร้ังแรกที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ อ�าเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และทรงมอบหมาย
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบเร่ืองการจัดท�าฝนหลวงในทุกพ้ืนที่ท่ีเหมาะสมของประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ไดรวมปฏิบัติงานดานการท�าฝนหลวงถวายในชวงปลายป พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงตนป
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งขณะน้ันภาคเหนือของประเทศไทยก�าลังประสบกับภัยแลง ปริมาณน�้าในเขื่อนเริ่มลดลงถึงขั้นวิกฤต และ
ท่ีนาเปนหวงคือความแหงแลงไดเร่ิมแผขยายไปยังภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท�าใหเกษตรกรไมสามารถท�าการเกษตรได
ในชวงเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินโดยเคร่ืองบินพระท่ีน่ัง
ไปพระราชทานปริญญาบัตรที่จังหวัดเชียงใหม ขณะประทับเครื่องบินพระท่ีนั่ง มีพระราชด�าริที่จะท�าฝนหลวงเพ่ือแกไขปญหา
ภัยแลงดังกลาว
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จากนั้นกองงานสวนพระองคไดประสานงานกับบริษัท การบินไทย
จ�ากัด (มหาชน) ใหชวยด�าเนินการถายภาพ โดยสงชางภาพขึ้นไปถายภาพ
กลุมเมฆที่เคลื่อนตัวแตกตางกันไปในแตละชวงจากหองนักบิน ในเสนทาง
การบินโดยสารปกติ เที่ยวบิน TG 100 กรุงเทพฯ - เชียงใหม นับต้ังแตวันพุธ
ท่ี ๒๘ มกราคม ถึงวันพุธ ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เน่ืองจากหากสง
เคร่ืองบินของหนวยราชการขึ้นไปถายภาพ เกรงวาจะเปนการส้ินเปลือง
งบประมาณแผนดิน พรอมกับมีรับส่ังผานผูสนองงานมาวา

“ฝากบอกชางภาพดวยวา ถายเฉพาะเมฆ Cumulus หมอกแดด
ไมตองถาย”

ขอมูลท่ีบันทึกในแตละวันจะน�าสงตอใหแกกองงานสวนพระองคน�าขึ้น
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเปนประจ�าทุกวัน เพ่ือใชเปนขอมูลสวนหน่ึงใน
การวิเคราะหติดตามผลการท�าฝนหลวงและสังเกตสภาพอากาศในแตละวัน
โดยเปาหมายของการท�าฝนหลวงคือ ท�าใหฝนตกเหนือเขื่อนภูมิพลและท่ีราบลุม
ภาคกลาง เพื่อใหสามารถบรรเทาภาวะฝนแลงไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

ต�าราฝนหลวง
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การถายภาพกลุมเมฆระยะแรกใชกลองถายภาพท่ีใชฟลมขนาด ๑๓๕ มม. ตอมา
เปล่ียนมาใชกลองดิจิทัลและจัดท�าเปนรายงานในคอมพิวเตอรท้ังหมด ท�าใหการปฏิบัติงาน
รวดเร็วขึ้น นอกจากนั้นมีการปรับเปล่ียนชวงเวลาการถายภาพกลุมเมฆจากเที่ยวบินชวงเชา
เปนชวงบาย ท�าใหเห็นภาพการรวมตัวของกลุมเมฆไดชัดเจนขึ้น

ภายหลังจากท่ีมีขอมูลเพียงพอแลว จึงเร่ิมกระบวนการท�าฝนหลวงตามแนว
พระราชด�าริ และเปนที่นายินดีที่การปฏิบัติงานในครั้งน้ันประสบผลส�าเร็จเปนอยางย่ิง
ฝนตกเหนือเขื่อนภูมิพลตามพระราชประสงค สายน�า้แหงฝนหลวงน�าความชุมช่ืนมาสูแผนดิน
สูคนไทย และยังความชุมช่ืนและปลาบปลื้มในหัวใจแกคณะท�างานภายใตการดูแลของ
กระทรวงคมนาคมอยางหาท่ีสุดมิได ท่ีมีโอกาสไดเปนสวนหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่เปยม
ไปดวยน�้าพระราชหฤทัยท่ีทรงหวงใยประชาชนของพระองค

นอกจากการปฏิบัติการฝนหลวงสนองพระราชกระแสแลว บริษัท การบินไทย จ�ากัด
(มหาชน) ไดมีสวนรวมปฏิบัติงานสนองพระราชด�าริทางการเกษตรดวยการลงนามความรวมมือ
กับโครงการหลวงในการสนับสนุนสินคาโครงการหลวง โดยการผลิตสินคาเพื่อจ�าหนายภายใต
ตราสินคาของฝายครัวการบิน เพื่อสนับสนุนชาวไทยภูเขาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืนถาวรตลอดไป
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บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จ�ากัด ไดสนับสนุนการบริการควบคุมจราจรทางอากาศแกเคร่ืองบินของโครงการ
พระราชด�าริฝนหลวงตามแผนการบิน โดยเม่ือเคร่ืองบินบรรจุสารเคมีข้ึนโปรยบนทองฟาพรอมท�าการบิน เจาหนาที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศจะจัดล�าดับความส�าคัญของเครื่องบินฝนหลวงเปนล�าดับตนเพื่อใหภารกิจเปนไปอยางราบร่ืน

ดานสถานที่ในการปฏิบัติการฝนหลวง กรมทาอากาศยาน (กรมการบินพาณิชยขณะนั้น) สนองพระบรมราโชบายพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาแตแรกเร่ิมในการทรงงานดานฝนหลวง โดยจัด “ศาลาท่ีประทับ”
ณ อาคารทาอากาศยานบอฝาย อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในขณะน้ัน ถวายส�าหรับเปนฐานปฏิบัติการ และไดเพ่ิม
พื้นท่ีการสนับสนุนแกกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการเปนที่ต้ังหนวยปฏิบัติการและฐานปฏิบัติการฝนหลวงเรื่อยมา
ถึงปจจุบัน มีจ�านวนท้ังสิ้น ๘ ทาอากาศยาน ดังนี้

• ทาอากาศยานบุรีรัมย ต้ังเปนหนวยปฏิบัติการฝนหลวง เริ่มด�าเนินการต้ังแตวันอังคาร ท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง
วันพุธ ท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

• ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช ต้ังเปนหนวยปฏิบัติการฝนหลวง เริ่มด�าเนินการต้ังแตวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง วันเสาร ท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

• ทาอากาศยานกระบี่ ต้ังเปนหนวยปฏิบัติการฝนหลวง เร่ิมด�าเนินการต้ังแตวันศุกร ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง
วันจันทร ท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

• ทาอากาศยานหัวหิน ต้ังเปนหนวยปฏิบัติการฝนหลวง เริ่มด�าเนินการต้ังแตวันอังคาร ท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปจจุบัน
• ทาอากาศยานแพร ต้ังเปนฐานเติมสารฝนหลวงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง เร่ิมด�าเนินการต้ังแตวันศุกร

ท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปจจุบัน
• ทาอากาศยานขอนแกน ต้ังเปนหนวยปฏิบัติการฝนหลวง เร่ิมด�าเนินการต้ังแตวันพุธ ท่ี ๑๓ เมษายนพ.ศ. ๒๕๕๙ - ปจจุบัน
• ทาอากาศยานตาก ต้ังเปนหนวยปฏิบัติการฝนหลวง เริ่มด�าเนินการต้ังแตวันพุธ ท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปจจุบัน
• ทาอากาศยานชุมพร ต้ังเปนหนวยปฏิบัติการฝนหลวง เร่ิมด�าเนินการต้ังแตวันพุธ ท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
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ทาอากาศยานไทยสูสากล

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
หลังจากที่ทาอากาศยานดอนเมืองซึ่งเปดใหบริการมาต้ังแต พ.ศ.

๒๔๕๗ เริ่มไมสามารถรองรับจ�านวนผโูดยสารที่เพ่ิมขึ้นในแตละปได บริษัท
ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จ�ากัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
คมนาคม ซึ่งมีบริษัท ทาอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) และกระทรวงการคลัง
เปนผูถือหุน จึงจัดสรางทาอากาศยานสากลแหงใหม ข้ึนที่บริเวณอ�าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่เรียกกันวา “หนองงูเหา” และเม่ือวันศุกร ท่ี
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนาม
ทาอากาศยานสากลแหงใหมวา “ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ”

การสรางทาอากาศยานแหงใหมเปนหน่ึงในหนาประวัติศาสตรของ
การคมนาคมทางอากาศของไทย การท�างานทุกขั้นตอนจึงเปนไปดวยความ
รอบคอบและค�านึงถึงทุกองคประกอบในการออกแบบ กอสราง ตลอดจน
การปฏิบัติงาน ในฐานะประตูบานแรกตอนรับอาคันตุกะตางแดนผูมาเยือน
ประเทศไทย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิได รับการวางแผนและออกแบบ
ใหมีความวิจิตรทันสมัยและผสานกล่ินอายวัฒนธรรมไทยไดอยางงดงามและ
ลงตัว ท้ังประติมากรรมยักษ ๑๒ ตนที่สวยงามและโดดเดน สถาปตยกรรม
ไทย บุษบก ศาลาไทย รวมถึงจิตรกรรมนับรอยช้ินที่ใชประดับตกแตง
ลวนสรางความประทับใจใหแกผูเย่ียมเยือนเสมอมา
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ดังน้ันเพ่ือใหกิจการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนไปอยางราบร่ืน ตลอดจนเพ่ือความเปนสิริมงคล และเปน
ขวัญก�าลังใจตอคณะผูท�างานทุกคน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษอาคารผูโดยสาร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี ๑๙ มกราคม พ .ศ. ๒๕๔๕

นอกเหนือจากภารกิจหลักที่อ�านวยความสะดวกดานคมนาคมขนสงทางอากาศแลว ทาอากาศยานสุวรรณภูมิยังเปน
ตนแบบของการจัดการดานสิ่งแวดลอมและการอยูรวมกับชุมชนโดยรอบอยางย่ังยืน โดยเฉพาะการจัดการปญหาและ
การปองกันน�า้ทวม เน่ืองจากบริเวณโดยรอบทาอากาศยานนั้นเปนพื้นที่ลุมต�่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร มีพระราชด�าริดานการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่โดยรอบทาอากาศยาน เริ่มตั้งแตโครงการผันน�้าจากดาน
ตะวันออกของกรุงเทพมหานครลงสูทะเล โดยใชคลองสรรพสามิตซ่ึงเปนคลองขนาดใหญ เปนที่ควบคุมระดับน�้าพรอมกับ
ระบายน�้าลงสูทะเล รวมถึงพิจารณาโครงการขุดขยายคลองใหรองรับปริมาณน�า้ท่ีเหมาะสม เพื่อประโยชนแกพ้ืนท่ีของทาอากาศยาน
และพื้นที่ขางเคียง ดังพระราชด�ารัสที่พระราชทานแกนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริวา

“การระบายน�้าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ใหพิจารณาขุดลอกคลองระบายน�้า โดยมีขนาดที่เหมาะสม ไมใชเพ่ือ
ระบายน�า้เฉพาะบริเวณสนามบิน ใหพิจารณารวมบริเวณรอบ ๆ ดวย”

พระราชด�ารัสท่ีพระราชทานแกนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน
คณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
ณ วังไกลกงัวล อ�าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ
เม่ือวันศุกร ท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
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บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม
จ�ากัด (บทม.) ท่ีมีหนาที่ในการบริหารการกอสราง
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดรวมแกไขปญหาน�้าทวม
ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยการสนับสนุน
งบประมาณในการขุดลอกและขุดขยายคลองรอบ
พื้นที่โครงการกอสรางทาอากาศยาน เพื่อชวยรองรับ
น�้าทดแทนคูคลองระบายน�้าภายในพ้ืนท่ีเดิม ท�าใหมี
ปริมาตรรับน�้าไดประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร
ซึ่งชวยการระบายน�้าใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ผลจากการขุดลอกคลอง รวมถึงขุดขยายคลองลาดกระบัง
คลองหนองงูเหา คลองเทวะตรง คลองขวาง และ
คลองซอยตาง ๆ ที่อยูดานใตของโครงการ ชวยเพิ่ม
พื้น ท่ีปริมาตรการรับน�้าไดอีกประมาณ ๔๐๐,๐๐๐
ลูกบาศก เมตร สงผลใหพ้ืนที่ในเขตลาดกระบังและ
จังหวัดสมุทรปราการปลอดภัยจากภาวะน�้ าท วมได
ในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังมีน�้าไวเพ่ือการอุปโภคบริโภค
และใชประโยชนในการเกษตรไดเปนอยางดี
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ทาอากาศยานแมฟ้าหลวง เชียงราย
เม่ือวันเสาร ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตแกกระทรวงคมนาคมใหใชชื่อทาอากาศยาน
เชียงรายวา“ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
และนอมร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ซึ่งเคยประทับอยู ณ พระต�าหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย ท้ังยังเปน
อนุสรณสถานแหงความจงรักภักดีของประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย
กระทรวงคมนาคมไดมีพิธีเปดปายชื่อ “ทาอากาศยานแมฟาหลวง
เชียงราย” อยางเปนทางการเมื่อวันเสาร ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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การพัฒนากิจการดานการบิน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สนพระราชหฤทัยในกิจการการบินของประเทศ และมีพระมหากรุณาธิคุณ
อยางหาที่สุดมิไดตอหนวยงานดานการขนสงทางอากาศในสังกัดกระทรวง
คมนาคม เชน การเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรการแสดงการบิน
ท่ีหนวยงานจัดขึ้นและทอดพระเนตรกิจการทางการบิน ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมเจิมเฮลิคอปเตอรพระที่น่ังและเครื่องบินพระท่ีนั่ง
เพ่ือความเปนสิริมงคล การพระราชทานนามแกเครื่องบิน เหลานี้ลวนสราง
ความปลื้มปติใหแกเหลาขาราชการและบุคลากรของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมอยางหาท่ีสุดมิได
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ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา หนวยงานขนสงทางอากาศ ภายใตการดูแล
ของกระทรวงคมนาคมทุกหนวยงาน ไดแก กรมทาอากาศยาน สถาบันการบิน
พลเรือน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ทาอากาศยานไทย จ�ากัด
(มหาชน) บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด บริษัท ไทย-อะมาดิอุส
เซาทอีสตเอเชีย จ�ากัด บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จ�ากัด บริษัท วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จ�ากัด และส�านักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ฯลฯ
ไดปฏิบัติงานสนองพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือมุงมั่นพัฒนากิจการดานการบินใหเจริญรุดหนา
ยกระดับสูมาตรฐานโลก

การพัฒนากิจการดานการบินของประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียม
นานาอารยประเทศนั้น บุคลากรการบินถือเปนหัวใจส�าคัญ

สถาบันการบินพลเรือน เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใตการก�ากับ
ดูแลของกระทรวงคมนาคม ไดรับเลือกจากองคการการบินระหวางประเทศ
(ICAO) ใหเปนศูนยฝกการบินพลเรือนเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินที่มี
มาตรฐานสากลใหแกหนวยงานดานการบินท้ังในประเทศและตางประเทศ
มีหลักสูตรครอบคลุมท้ังภาคพื้นดินและภาคอากาศแบบครบวงจร
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สถาบันการบินพลเรือนเปนสมาชิกประเภท “Full Member” ของ
องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ท�าใหสามารถน�าชุดการฝก
อบรมมาตรฐาน STPs ที่พัฒนาขึ้นโดยกลุมประเทศสมาชิกมาประยุกตให
เหมาะสมกับการฝกอบรมบุคลากรดานการบินพลเรือนใหแกหนวยงาน
ทางดานการบิน ทั้งในประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก รวมท้ัง
ภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกไดอยางมีคุณภาพ อีกท้ังยังมีบุคลากรดานการบิน
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน การจัดการ การดูแลระบบการขนสงทาง
อากาศไดอยางมีมาตรฐานสากล

การพัฒนาบุคลากรดานการบินพลเรือนสงผลโดยตรงตอการ
พัฒนาการขนสงทางอากาศของไทย และมีความพรอมในการสนอง
พระราชด�าริดานเสนทางทางอากาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผูส�าเร็จการศึกษาจากสถาบัน
การบินพลเรือนจะไดรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรี
สิรินธร สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองคทุกป
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แนวพระราชด�าริทางราง
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การรถไฟแหงประเทศไทย ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ไดมีโอกาสสนองงานดวยความจงรักภักดีมาอยาง
ตอเน่ืองยาวนาน นับแตคร้ังทรงพระเยาว ดวยใน พ.ศ. ๒๔๘๑ การรถไฟแหงประเทศไทยไดนอมเกลานอมกระหมอม
ถวายขบวนรถไฟจ�าลอง ๑ ขบวน ซึ่งสรางที่โรงงานมักกะสัน แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ครั้งยังทรงเฉลิมพระอิสริยศักด์ิเปนสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ท้ังสองพระองคโปรดประทับบนขบวนรถไฟจ�าลองดังกลาว
ซึ่งสามารถแลนไดบนรางดวยแรงไอน�้าเสมือนขบวนรถไฟจริง ดังมีพระบรมฉายาลักษณของสองกษัตริย
เปนภาพประวัติศาสตรท่ียังความภาคภูมิใจและความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาท่ีสุดมิได
แกการรถไฟมาจนทุกวันนี้

ครั้งเมื่อเริ่มรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหการรถไฟแหงประเทศไทยจัดรถไฟพระท่ีนั่งถวายในคราวเสด็จพระราชด�าเนิน
แปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พรอมดวยสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ภายหลังพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส เมื่อวันศุกร ท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓
และเมื่อเร่ิมเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเย่ียมราษฎรในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ก็โปรดใชรถไฟพระท่ีน่ังเปน
พระราชพาหนะส�าคัญต้ังแต พ.ศ. ๒๔๙๕ ตอมาอีกหลายป

การเสด็จพระราชด�าเนินโดยรถไฟพระที่นั่งเพ่ือไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นท่ีตาง ๆ แตละครั้ง การรถไฟ
แหงประเทศไทยไดจัดเตรียมขบวนรถไฟพระที่นั่งถวายเปนพระราชพาหนะ ๓ ประเภท ไดแก รถพระที่น่ังประทับ
กลางวัน รถพระที่น่ังกลางวันและบรรทม และรถพระที่นั่งบรรทม ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราง
และอุปกรณท่ีเกี่ยวของใหสมบูรณที่สุด

๑. สองกษัตริยโปรดประทับขบวนรถไฟจ�าลอง
๒. ประทับรถไฟพระท่ีนั่งแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกงัวล อ�าเภอหัวหิน วันเสาร ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓
๓. ขบวนรถพเิศษพระท่ีนั่ง

๑

๓

๒
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นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ยังโปรดให จัดรถไฟพระท่ีน่ังถวายในการเสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงตอนรับพระราชคันตุกะดวยพระองค เอง
ในโอกาสตาง ๆ อาทิ สมเด็จพระนโรดมสีหนุแหงราชอาณาจักรกัมพูชา
สมเด็จพระเจาเฟรเดอริกที่ ๙ แหงราชอาณาจักรเดนมารก และ
นายซูการโน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยเฉพาะการ
รับเสด็จสมเด็จพระเจาเฟรเดอริกที่ ๙ และสมเด็จพระราชินีอินกริดน้ัน
ยังทรงน�าเสด็จพระราชด�าเนินโดยรถไฟพระที่นั่งไปทอดพระเนตร
โบราณสถานและการคลองชางในเพนียดท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และในวันตอมา ทรงน�าเสด็จพระราชด�าเนินโดยรถไฟพระที่นั่งไปยัง
อ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพ่ือทรงเปดฟารมโคนมไทย-เดนมารค

การจัดขบวนรถพิเศษพระที่น่ังท่ีการรถไฟแหงประเทศไทย
จัดถวาย มีตัวอยางดังเชนในโอกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๓๑ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชด�า เ นินพร อมด วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช
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เจ าฟ ามหาวชิ ร าลงกรณ สยามมกุฎร าชกุม าร
(พระอิสริยยศในขณะนั้น) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จ
พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร โดยรถไฟพระที่นั่งขบวนรถพิเศษ จาก
สถานีรถไฟจิตรลดาไปยังสถานีรถไฟอยุธยา ในการ
พระราชพิธีบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระมหากษัตริย
ในอดีต ณ พลับพลาตรีมุข พระราชวังโบราณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เม่ือวันอังคาร ท่ี ๕ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๓๑ และเสด็จพระราชด�าเนินกลับกรุงเทพมหานคร
โดยรถไฟพระที่นั่งขบวนรถพิเศษในวันเดียวกัน ดังปรากฏ
ในหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๑ ประมวลความ
ไดดังน้ี
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ขบวนรถพิเศษพระที่น่ังท่ีการรถไฟแหงประเทศไทยและกระทรวง
คมนาคมจัดถวายเปนพระราชพาหนะ ประกอบดวยรถพระที่น่ัง ๓ คัน
คือ รถพระท่ีนั่งประทับกลางวัน (พนก.) His Majesty’s Day Saloon
(HMD.) รถพระท่ีนั่งบรรทม (พนท.) His Majesty’s Night Saloon
(HMN.) รถพระท่ีนั่งกลางวันและบรรทม (พกท.) Royal Day and
Night Saloon (RDN.) การรถไฟแหงประเทศไทยไดด�าเนินการออกแบบ
ตัวภาพพรอมอุปกรณตกแตงภายใน ประกวดราคาซื้อ โดยบริษัท
คราเวนส จ�ากัด จากสหราชอาณาจักร เปนผูสรางและเสร็จใน พ.ศ.
๒๕๐๙ รัฐบาลไดน�าขึ้นนอมเกลานอมกระหมอมถวายใน พ.ศ. ๒๕๑๐
ไดใชในการเสด็จพระราชด�าเนินหลายครั้ง รถไฟพระที่นั่งท้ัง ๓ คันเก็บ
รักษาไว ณ โรงงานมักกะสัน มีเจาหนาที่ดูแลและซอมบ�ารุงอยางใกลชิด

การจัดรถไฟขบวนพิเศษพระที่นั่งในการนี้ ประกอบดวยขบวนรถน�า
ซึ่งมีหัวรถจักร ยี.อี. พวงดวยรถโบกี้วิทยุสื่อสาร รถปรับอากาศ
ชั้นที่ ๒ ปดทายดวยหัวรถจักร ยี.อี. ตอจากนั้นเปนขบวนรถพิเศษ
พระที่น่ัง มีหัวรถจักร ยี.อี. ๒ หัว ลากจูงรถพวงตาง ๆ รวม ๑๒ คัน
คือ รถโบกี้วิทยุสื่อสาร รถโบก้ีจายไฟฟาก�าลัง รถโบกี้บริการอาหาร
รถปรับอากาศช้ันท่ี ๒ ส�าหรับทหารมหาดเล็ก ขาราชบริพาร รถพระท่ีนั่ง
กลางวันและบรรทม รถพระที่น่ังบรรทม รถพระที่น่ังประทับกลางวัน
และรถปรับอากาศจัดเฉพาะรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงคมนาคม ผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทย
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นอกจากนี้การรถไฟแหงประเทศไทยยังไดจัดขบวนรถพิเศษส�าหรับพระราชวงศ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
คณะทูตานุทูต และขาราชการชั้นผใูหญ ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพถึงสถานีรถไฟอยุธยา และรับกลับเมื่อเสร็จพระราชพิธี

สวนสถานีรถไฟรายทางจากกรุงเทพมหานครถึงสถานีอยุธยา ประดับตกแตงดวยธงชาติ ปายตราสัญลักษณงานพระราชพิธี
รัชมังคลาภิเษก ปายค�าถวายพระพร พรอมโต๊ะหมูบูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ มีพระสงฆ ๑๐ รูปเจริญชัยมงคลคาถา
เม่ือขบวนรถพิเศษพระท่ีน่ังเคล่ือนผาน ตลอดจนจัดที่นั่งส�าหรับประชาชนเฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และวงดุริยางค
ท่ีจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

(อางอิง: จดหมายเหตุงานเฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษาเสมอสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช พุทธศักราช ๒๕๒๘
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พุทธศักราช ๒๕๓๐ และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๑ เลม ๒
กรมศลิปากรจดัพิมพ พ.ศ. ๒๕๔๕ หนา ๙๙๘ - ๑๐๐๐)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีกระแสพระราชด�ารัสถึงการคมนาคมทางรถไฟวา
ไดประโยชนมาก จ�าเปนตองมีการพัฒนา และถาท�าไดส�าเร็จ จะสงผลส�าคัญตอเศรษฐกิจของไทย ดังพระราชด�ารัสท่ีพระราชทาน
แกกระทรวงคมนาคมและหนวยงานที่เก่ียวของที่เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ หองประชุมสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เม่ือวันศุกร ท่ี ๒๗
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ วา

“ที่จริงรถไฟน้ี จะไดประโยชนมาก เพราะวาดีกวาการคมนาคมทางถนน ทางถนนมันแพงมาก ความจริงก็ทางรถไฟ
จะถูกลงไปมาก ก็หมายความวาดีส�าหรับการเศรษฐกิจของไทย ถาท�าไดส�าเร็จโดยเร็ว”

ดวยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได ตลอดจนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศ
โดยใหความส�าคัญกับคนและการรักษาสิ่งแวดลอมเปนหลัก การรถไฟแหงประเทศไทยจึงจัดท�าโครงการที่นอมน�าแนวพระราชด�าริ
ในดานตาง ๆ มาใชในการพัฒนาและแกไขปญหาอยางย่ังยืนดังตอไปนี้

การปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนพ้ืนที่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกนอย)
เพื่อสรางอาคารศูนยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช และการทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
จ�านวน ๕๒๐ ลานบาท เพ่ือใชในการกอสรางพระบรมราชานุสรณ
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแหงประเทศไทย ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไดด�าเนินโครงการปรับปรุงและ
พัฒนาการใชประโยชนพื้นท่ีบริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกนอย) สรางอาคารศูนยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ กระทรวงคมนาคมไดรวบรวมเงินบริจาคจากรัฐวิสาหกิจในสังกัดและประชาชนเพื่อสมทบ
เปนคาใชจายในการกอสรางอาคารดังกลาว น�าขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเปนจ�านวน ๕๒๐ ลานบาท ในวันอังคาร
ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓
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การคมนาคมขนสงทางรถไฟฟา

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พระบรมราชานุสรณ์เน่ืองในโอกาส
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก

เม่ือเทคโนโลยีทางดานการคมนาคมทางรางมีความเจริญกาวหนา การรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ในสังกัดกระทรวงคมนาคมจึงไดด�าเนินโครงการกอสราง
รถไฟฟาใตดินสายแรกของประเทศไทย คือ “รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล”
สายสีน�า้เงิน ชวงหัวล�าโพง - บางซื่อ มีระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร รวม ๑๘ สถานี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได
พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณตอการด�าเนินโครงการนี้เปนอยางยิ่ง ไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค
ไปทรงวางศิลาฤกษรถไฟฟามหานคร สายสีน�า้เงิน เมื่อวันอังคาร ท่ี ๑๙ พฤศจิกายน
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พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ สถานีหัวล�าโพง อันเปนสถานีเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว รัชกาลท่ี ๕ ไดทรงวางศิลาฤกษการกอสราง
สถานีรถไฟหัวล�าโพงที่ถือเปนจุดเริ่มตนของการน�าระบบขนสงมวลชน
มาใหบริการในประเทศไทยเปนคร้ังแรก และกลาวไดวาสถานีหัวล�าโพงแหงน้ี
เปนจุดเชื่อมตอระหวางระบบขนสงมวลชนทางรางของรถไฟกับรถไฟฟา
อยางสมบูรณเปนคร้ังแรกในประเทศไทย

เม่ือวันศุกร ท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานช่ือเสนทางรถไฟฟามหานคร สายสีน�้าเงิน วา “เฉลิมรัชมงคล”
อันมีความหมายวา เฉลิมฉลองความเปนมงคลแหงความเปนพระราชา

ตอมาเมื่อวันเสาร ท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปดการเดินรถไฟฟา
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (หัวล�าโพง - บางซ่ือ) อยางเปนทางการ โดย
ท้ังสามพระองคไดประทับรถไฟฟาพระท่ีนั่งขบวนท่ี ๑ ตลอดเสนทางจากสถานี
รถไฟฟาหัวล�าโพงถึงสถานีรถไฟฟาบางซื่อ จากน้ันเสด็จพระราชด�าเนินกลับ
ไปยังศูนยซอมบ�ารุงรักษาและศูนยควบคุมการปฏิบัติการ เพ่ือทอดพระเนตร
หองควบคุมการเดินรถไฟฟา สรางความปลาบปลื้มปติในพระมหากรุณาธิคุณ
แกเจาหนาท่ีโครงการและกระทรวงคมนาคมอยางหาที่สุดมิได
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รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
พระบรมราชานุสรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ป

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รถไฟฟามหานครเปดใหบริการรถไฟฟาสายสีมวง รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม
อันมีความหมายวา เฉลิมฉลองพระราชาที่ปกครองโดยธรรม โดยรถไฟฟาสายสีมวงแบงเสนทางออกเปน ๒ ชวง ชวงแรกเปน
ชวงเตาปูน - บางใหญ (สถานีคลองบางไผ) เปดใหบริการอยางเปนทางการเม่ือวันเสาร ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองคโดยรถยนตพระท่ีนั่งจากวังสระปทุม ไปทรงเปด
การเดินรถไฟฟาสายฉลองรัชธรรมที่สถานีรถไฟฟาเตาปูน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จากน้ันประทับรถไฟฟาพระที่นั่งจาก
สถานีรถไฟฟาเตาปูน ถึงศูนยซอมบ�ารุงฯ คลองบางไผ ทรงกดปุมระบบคอมพิวเตอรเปดการเดินรถไฟฟามหานครที่สถานี
ศูนยซอมบ�ารุงฯ คลองบางไผ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

รถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติทั้ง ๒ เสนทางน้ี เปนเพียงกาวแรกของรถไฟฟาในความรับผิดชอบของการรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อสนองแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในเรื่องการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนเปนโครงการส�าคัญในการแกปญหาการจราจรในเมือง
ท่ีพระองคใหความส�าคัญอยางย่ิง ซึ่งในอนาคตอันใกลน้ี กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย และ
การรถไฟแหงประเทศไทย จะไดเรงด�าเนินโครงการรถไฟฟาเพิ่มเติม เพ่ือใหเปนโครงขายที่สมบูรณย่ิงข้ึน โดยมีแผนงานในปจจุบัน
และอนาคต ดังน้ี

โครงการรถไฟฟาที่อยูระหวางการกอสราง ๔ โครงการ คือ
๑. โครงการรถไฟฟาสายสีน�า้เงิน ชวงบางซื่อ - ทาพระ ความยาว ๑๑.๐๘ กิโลเมตร และชวงหัวล�าโพง - บางแค

ความยาว ๑๕.๙ กิโลเมตร
๒. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบร่ิง - สมุทรปราการ ความยาว ๑๒.๘ กิโลเมตร
๓. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต ความยาว ๑๘.๘ กิโลเมตร
๔. โครงการระบบรถไฟฟาชานเมือง (สายสีแดง) ชวงบางซื่อ - รังสิต ความยาว ๒๖.๓ กิโลเมตร

โครงการรถไฟฟาที่อยูระหวางการเตรียมการ ๕ โครงการ คือ
๑. โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี ความยาว ๓๖ กิโลเมตร
๒. โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว - ส�าโรง ความยาว ๓๐.๔ กิโลเมตร
๓. โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงตลิ่งชัน - ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ความยาว ๒๓ กิโลเมตร

และชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย - มีนบุรี ความยาว ๑๖.๘ กิโลเมตร
๔. โครงการรถไฟฟาสายสีน�า้เงิน ชวงบางแค - พุทธมณฑลสาย ๔ ความยาว ๘ กิโลเมตร
๕. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงสมุทรปราการ - บางปู ความยาว ๙.๒ กิโลเมตร และชวงคูคต - ล�าลูกกา

ความยาว ๖.๗๕ กิโลเมตร
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เสนทางรถไฟเพ่ือการทองเท่ียวผานเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ

การจัดสรางเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ไมวาจะเปน
ดานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีมักขาดแคลนน�า้ในชวงหนาแลง การพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูใหมีน�้าเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคตลอดป และการบรรเทาปญหาอุทกภัย
ท่ีมักเกิดข้ึนเปนประจ�าในหนาฝน

การรถไฟแหงประเทศไทยไดรื้อยายเสนทางรถไฟสายเดิมที่อยูในเขตพ้ืนที่กักเก็บน�้า
และกอสรางเสนทางรถไฟสายใหมข้ึนระหวางสถานีรถไฟแกงเสือเตนกับสถานีรถไฟ
สุรนารายณ จังหวัดลพบุรี เสนทางรถไฟสายใหมนอกจากอ�านวยความสะดวกในการเดินทาง
ใหแกประชาชนยังมีความส�าคัญในการน�านักทองเที่ยวเขาถึงแหลงทองเท่ียวใหมท่ีสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย เพราะบริเวณรอบเขื่อนปาสักชลสิทธิ์และบริเวณสันเขื่อนไดพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศ
แหลงทองเที่ยวท่ีส�าคัญบริเวณเข่ือน ไดแก พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธ์ิมงคลชัย
พิพิธภัณฑลุมน�้าปาสัก พิพิธภัณฑสัตวน�้าไรดอกทานตะวัน

199



สะพานพระราม ๖ ทางรถไฟขามแมน�้าเจาพระยา
แหงเดียวของกรุงเทพมหานคร

สะพานพระราม ๖ เปนสะพานรถไฟขามแมน�า้เจาพระยาสายประวัติศาสตร
แหงแรกของประเทศไทย สรางขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
สมัยสงครามโลกคร้ังที่ ๒ สะพานถูกระเบิดจนชวงกลางสะพานขาด จึงไดปรับปรุง
ซอมแซมใหม เปนทางรถไฟขนานกับถนน พรอมท�าทางคนเดินสองขางสะพาน เช่ือม
ระหวางเขตบางซื่อกับเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปดสะพาน
พระราม ๖ เมื่อวันเสาร ท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ปจจุบันไดยกเลิกการใชถนน
หลังจากมีการสรางสะพานพระราม ๗ ท้ังตอมามีทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร คูขนานกัน แตสะพานพระราม ๖ ก็ยังคงเปนสะพานรถไฟขามแมน�า้
เจาพระยาแหงเดียวของกรุงเทพมหานคร

บึงมักกะสัน ก�าจัดน�า้เสียดวยธรรมชาติ พระบรมราชานุสรณ
เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

บึงมักกะสันเปนบึงขนาดใหญท่ีอยูในพื้นท่ีของการรถไฟแหงประเทศไทย บริเวณ
ใจกลางกรุงเทพมหานคร เคยใชเปนแหลงระบายน�า้และรองรับน�า้เสียรวมทั้งน�า้มัน
เคร่ืองจากโรงงานรถไฟมักกะสัน และเปนที่ทิ้งขยะมูลฝอยของชุมชนแออัดท่ีต้ังอยู
โดยรอบบึง เม่ือเวลาผานไปจึงท�าใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเส่ือมโทรมและน�า้เนาเสีย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึง
พิษภัยจากมลภาวะดังกลาวท่ีจะเกิดแกประชาชน จึงพระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับ
“เครื่องกรองน�า้ธรรมชาติ” โดยใชผักตบชวา เม่ือวันศุกร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๒๘ ความตอนหนึ่งวา

“…บึงมักกะสันนี้ท�าโครงการที่เรียกวาแบบคนจน โดยใชหลักวา ผักตบชวา
ที่มีอยูท่ัวไปน้ัน เปนพืชดูดความโสโครกออกมา แลวก็ท�าใหสะอาดขึ้นได เปน
เครื่องกรองธรรมชาติ ใชพลังงานแสงอาทิตยและธรรมชาติของการเติบโตของพืช…”

พระราชด�ารัส ในโอกาสท่ีคณะท�างานฝายวิชาการ และคณะท�างานฝายปฏิบัติการ
ในคณะกรรมการโครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน กับคณะกรรมการระบายน�้าหนองหาน
เพ่ือปรับปรุงสภาพส่ิงแวดลอม เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา
ภูพาน จังหวัดสกลนคร วันศุกร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘

เม่ือสภาพส่ิงแวดลอมของบึงมักกะสันดีขึ้นตามล�าดับ ภายหลังใน พ.ศ. ๒๕๓๘
จึงพระราชทานพระราชด�าริใหทดลองปรับปรุงบึงเพื่อใชประโยชนในการปองกัน
น�้าทวมในเขตกรุงเทพมหานคร และเปนแหลงขจัดน�้าเสียในคลองสามเสนดวย
ระบบธรรมชาติ โดยการใชผักตบชวาซึ่งเปนวิธีประหยัดดังท่ีเคยท�ามากอน

พระราชด�ารัสที่พระราชทานแกคณะบุคคลผู เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนโครงการมักกะสัน
เม่ือวันจันทร ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ทรงเนนย�้าถึงความส�าคัญของบึงมักกะสันวา

“ที่ดินของบึงมักกะสันนั้นทางการรถไฟเปนเจาของ และไดมอบใหแก
โครงการ...ถาไปตีราคาที่ดินตรงนั้นก็คงจะตองขึ้นราคาเปน ๑๐๐ ลานเหมือนกัน
ซึ่งถาขายไปสรางเปนอาคารสูง ๆ ใหญ ๆ ก็คงจะไดเงินไมนอย แตในเวลาเดียวกัน
ก็จะตองสรางโรงฟอกน�้าขึ้นอีก...เพราะฉะน้ันจึงไดบอกกับเจาหนาที่ตาง ๆ วา
ไมสมควรท่ีจะขายที่ดินนี้ส�าหรับไปเปนการกอสรางอาคาร สมควรท่ีจะใชเปนท่ี
ส�าหรับฟอกน�า้โดยธรรมชาติ...”

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงเปนประธานในพธีิเปดสะพานพระราม ๖
เม่ือวันเสาร ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
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ตอมาเม่ือวันอาทิตย ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตร
บึงมักกะสัน มีพระราชปฏิสันถารกับผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และขาราชการชั้นผูใหญ
ท่ีเฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในขณะนั้นวา

“...ไมตองการท�าใหบึงมักกะสันเปนสถานที่ทองเท่ียว หรือสวนน�า้ แตตองการใหท�าน�า้สกปรกที่เนาเหม็นใหเปนน�้าดี
ใชเปนประโยชนโดยวิธีประหยัด...”

หลังจากนั้นการรถไฟแหงประเทศไทยและกรุงเทพมหานครไดรวมกันด�าเนินการสนองพระราชด�าริอยางตอเนื่อง โดย
การรถไฟแหงประเทศไทยในฐานะเจาของพื้นท่ีไดอนุญาตใหกรุงเทพมหานครขุดลอกบึงมักกะสันดานทิศตะวันตก (ต้ังแต
ทางพิเศษเฉลิมมหานครถึงถนนราชปรารภ) ซึ่งต้ืนเขินและหมดสภาพบึงแลว จึงท�าใหมีพื้นท่ีบึงเพ่ิมมากข้ึนเปน ๑๒๐ ไร
นอกจากนี้ไดรวมกันพิจารณาภารกิจท่ีตองด�าเนินการ ไดแก การก�าจัดน�้าโสโครกในหนาแลงเพื่อเก็บกักน�้าและระบายน�้าในหนาฝน
และภารกิจรอง คือการน�าผักตบชวามาท�าเปนปุ๋ยหมัก พรอมปลูกผักอื่น ๆ เชน ผักบุง และเลี้ยงปลา เปนตน

นอกจากนี้ เพ่ือรวมเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ การรถไฟ
แหงประเทศไทยไดนอมเกลานอมกระหมอมถวายท่ีดินบึงมักกะสัน จ�านวน ๑๒๐ ไรท่ีปรับปรุงแลว แดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อพระราชทานแกกรุงเทพมหานครรับไปด�าเนินการใหเกิดประโยชนตาม
แนวพระราชด�าริตอไป
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การปองกันน�้าทวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และการระบายน�า้ทวมลอดใตทางรถไฟ

การเกิดน�า้ทวมในเขตกรุงเทพมหานครเปนหน่ึงในปญหาหลักท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงมีความหวงใยและทรงศึกษาหาวิธีบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากน�้าทวม
มาโดยตลอด ไดพระราชทานแนวพระราชด�าริแกองคมนตรีและหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ เกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาน�้าทวม
ดังความตอนหนึ่งวา

“ใหทุก ๆ ฝายรวมมือกันเรงระบายน�้าออกจากพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยเร็ว ตองขุดลอกคูคลองและก�าจัดวัชพืช
ในคลองตามแนวด่ิง พิจารณากอสรางท�านบและประตูน�า้ พรอมทั้งติดต้ังเครื่องสูบน�า้ตามจุดตาง ๆ โดยใหระดมความรวมมือกัน
ในทุก ๆ หนวยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน”

(อางอิง: ขอมูลจากโครงการพระราชด�าริ ในเวบ็ไซตส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ)

ในขณะเดียวกันไดมีพระราชด�าริวา ตองเรงระบายน�า้ลอดใตทางรถไฟสายตะวันออกเปนกรณีเรงดวน เพ่ือบรรเทาภาวะ
น�้าทวมในบริเวณพื้นที่ขางเคียงโดยรอบ เปนการเพื่อปองกันน�า้ทวมขังในฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมทั้งการระบายน�้าลอดใตทางรถไฟจากดานเหนือลงสูดานใตใหรวดเร็ว เพื่อใหน�้าไหลลงสูทะเลไดสะดวกย่ิงข้ึน นับเปน
พระมหากรุณาธิคุณแกพสกนิกรผูประสบอุทกภัยใหญในขณะนั้นอยางหาท่ีสุดมิได

การรถไฟแหงประเทศไทยไดด�าเนินงานสนองพระราชด�าริในฉับพลัน ดวยการกอสรางชองระบายน�้าใตทางรถไฟ
ขนาด ๓ x ๐.๔๐ เมตร รวม ๒๑ จุด พรอมทั้งปรับยกระดับทางรถไฟใหสอดคลองกับการกอสราง เริ่มด�าเนินการเม่ือเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๓๙ แลวเสร็จสมบูรณในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ นอกจากนี้ ด�าเนินการกอสรางสะพานเหล็ก ขนาดชวง ๓ x ๘ เมตร
รวม ๓ แหง คือ ทางรถไฟสายใตท่ีกิโลเมตร ๒๐+๒๘๑ ระหวางสถานีศาลายาถึงสถานีรถไฟวัดสุวรรณ ขามคลองสามบาท
และทางรถไฟสายวงเวียนใหญถึงมหาชัย ท่ีกิโลเมตร ๒๕+๑๐๒ ระหวางที่หยุดรถบางน�า้จืด คอกควาย บานขอม ขามคลอง
สี่วาพาสวัสดิ์ (คอกกระบือ) เพื่อขยายชองทางน�า้ใหกวางขึ้นเปน ๒๔ เมตร ทั้ง ๓ แหง เร่ิมงานกอสรางเม่ือเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๔๑ แลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒
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การขยายสะพานรถไฟขามคลองฉวาง จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือบรรเทาปญหาน�้าทวม

พ.ศ. ๒๕๓๑ เกิดภัยพิบัติน�า้ทวมคร้ังใหญในภาคใต การเดินทางของประชาชนเปนไปดวยความยากล�าบาก พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานแนวพระราชด�าริเพื่อใหกระทรวงคมนาคมและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของด�าเนินการอยางเรงดวน เพื่อใหการชวยเหลือในดานตาง ๆ เขาไปในพื้นที่ไดโดยเร็ว โดยใหกรมชลประทานพิจารณา
สรางเขื่อนกั้นล�าคลองฉวางกิโลเมตรท่ี ๖๗๒+๘๗๔ ต�าบลบานนาสาร อ�าเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี และควรใหยาย
ราษฎรที่ต้ังอยูริมคลองฉวางคร่ึงหนึ่งไปอยูบนที่สูง สวนการรถไฟแหงประเทศไทยใหด�าเนินการขยายสะพานรถไฟขามคลองฉวาง
เรงระบายน�้าชวยประชาชนในพ้ืนที่ประสบอุทกภัยใหรวดเร็วขึ้น

การปลูกหญาแฝกสองขางทางรถไฟ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นวาหญาแฝกเปนหญาท่ีมีระบบรากลึก
แผกระจายลงไปในดินตรง ๆ เปนแผงเหมือนก�าแพง ชวยกรองตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี ดังกระแสพระราชด�ารัส
ท่ีพระราชทานในงานรวมพลังมวลชนวา

“...ภูเขาที่อยูเหนือดินน้ันมีตนไม และเมื่อใบไมรวงลงมาฝนก็ชะใบไมน้ันลงมา ถาเราไมปลูกหญาแฝก หรือระมัดระวัง
ไมใหใบไมหรือสิ่งท่ีมาจากภูเขาน้ันไหลลงไปในหวยที่อยูขางลาง ก็ไมสามารถที่จะฟนฟูดิน แตโดยท่ีปลูกหญาแฝกและ
ท�าคันกั้นไมใหตะกอนเหลาน้ันไหลลงไปในหวย ก็สามารถฟนฟูสรางดินท่ีใชไดส�าหรับการเพาะปลูก. นอกจากน้ัน
ถาหากวาไมไดปฏิบัติเชนน้ี ดินนั้นจะหมดไปเลย เหลือแตดินดานและทราย. และดินที่อาจเปนดินสมบูรณก็ไหล
ลงไปในหวย ซึ่งจะท�าใหหวยน้ันตื้นเขิน เมื่อหวย
ตื้นเขิน น�้าที่ลงมาจากภูเขาก็ทวมในที่ราบ นอกจาก
นั้น น�า้ที่ลงจากภูเขานั้นจะลงมาโดยรวดเร็ว เพราะวา
ภูเขานั้นมีตนไมนอย ท�าใหน�า้ลงมาโดยฉับพลันและทวม
มิหน�าซ�้าเม่ือน�้าทวมแลวท�าลายพืชผลของชาวบาน
น�้านั้นไหลไปเร็ว เวลาไมก่ีวันก็แหง และไมมีน�้าใช
ไมสามารถที่จะฟนฟูการเพาะปลูก...”

พระราชด�ารัส ในโอกาสท่ีเสด็จพระราชด�าเนนิไปทรง
เปนประธานในงานรวมพลังมวลชน ซึ่งกองทัพภาคที่ ๑ จัดข้ึน
เพ่ือน�ามวลชนรวมกิจกรรมและแสดงความจงรักภักดี
ณ พระราชนิเวศนมฤคทายวัน อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
วันอังคาร ที่ ๒๓ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๔๑

การรถไฟแหงประเทศไทย กรมทางหลวง และ
กรมทางหลวงชนบท ตลอดจนหนวยงานอื่นในสังกัด
กระทรวงคมนาคมไดนอมน�าแนวพระราชด�าริของ
พระองค ท าน ไปป ฏิบั ติด วยการป ลูกหญ าแฝก
เพื่อบรรเทาการพังทลายของหนาดินบริเวณไหลถนน
และไหลทางรถไฟไดผลอยางดีย่ิง

นอมเกลานอมกระหมอมถวายที่ดินยานพหลโยธิน จ�านวน ๑๐๐ ไร เพื่อสรางสวนสาธารณะ

เม่ือวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เน่ืองในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระชนมายุครบ ๔ รอบ การรถไฟแหงประเทศไทยและกรุงเทพมหานครไดรวมด�าเนินการกอสราง
สวนสาธารณะในท่ีดินจ�านวน ๑๐๐ ไร ยานพหลโยธิน เพ่ือนอมเกลาฯ ถวายเปนราชสักการะ และเพ่ือใหประชาชนท่ัวไปไดมี
สวนสาธารณะส�าหรับใชเปนที่พักผอนหยอนใจเพ่ิมข้ึน
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แนวพระราชด�าริทางการสื่อสาร
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระอัจฉริยภาพทางดานงานชางและ
การสื่อสารมาต้ังแตครั้งยังทรงพระเยาว ทรงใสพระราชหฤทัยในเทคโนโลยีการสื่อสารท้ังทางวิทยุ โทรคมนาคม ดาวเทียม
รวมถึงการส่ือสารส�าคัญอื่น ๆ ในแตละชวงเวลานั้น ๆ ทรงศึกษาอยางมุงม่ันจริงจัง ทรงปฏิบัติทดลองจนรูแจง กอนท่ีจะ
น�าแนวพระราชด�าริในเทคโนโลยีในสาขาวิชาการดังกลาวมาพระราชทานแกหนวยงานตาง ๆ ใหน�าไปประยุกตใช
เพื่อความรมเย็นผาสุกของพสกนิกร ตลอดจนสรางความม่ันคงและความม่ังค่ังย่ังยืนของประเทศชาติ

หากยอนเวลากลับไป เมื่อพระองคทานยังทรงพระเยาว ขณะประทับอยู ท่ีสวิตเซอรแลนดก็ปรากฏชัดถึง
พระอัจฉริยภาพดานการสื่อสารใหปวงพสกนิกรไดช่ืนชมโสมนัสแลว โดยเฉพาะดานไฟฟาและวิทยุส่ือสาร สิ่งที่พระองคทาน
ทรงประดิษฐและทดลองใชคือ เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบใชแร ดังความตอนหนึ่งในพระนิพนธเร่ือง เจานายเล็ก ๆ �
ยุวกษัตริย ของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงเลาวา

“...เครื่องวิทยุที่บานไมทรงมีสิทธิที่จะแตะตอง มีไวฟงขาวเทานั้น แตเม่ืออายุสัก ๑๐ ปได ก็มีโอกาสสรางของ
ตัวเองขึ้นมาได ที่โรงเรียน มีการขายสลากในงานของโรงเรียนงานหนึ่ง ทานก็ไดสลากเปนคอยล (coil) ทานก็ศึกษา
ถามผูรูวาจะตองท�าอยางไรจึงจะเปนวิทยุออกมาได เขาก็บอกใหทานซ้ือแรสีด�า (galena หรือ galenite หรือ PbS)
ซึ่งเปนสวนส�าคัญของเครื่อง ‘คือที่รับไฟฟาในอากาศที่เปนคลื่นวิทยุ’ และหูฟงอีกคูหน่ึง ท้ังหมดราคาประมาณ
๑๐ แฟรงค มาตอกันอยางไรไมทราบ ทรงสามารถฟงวิทยุที่เขาสงได ยังแบงกันฟงคนละหูกับพระเชษฐา...”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร
สยามบรมราชกุมารี ทรงเขารวมการสัมมนาและทอดพระเนตร
นิทรรศการในการสมัมนาการประยุกตเทคโนโลยีการถายท�า
ภาพถายทางอากาศและดาวเทียม ในการวางแผนใชที่ลมุน�้าทางเหนอื
ของประเทศไทย เมื่อวันจันทร ท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓
ณ โรงแรมรนิค�า จังหวัดเชียงใหม

ไทยเปนเจาภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารองคการโทรคมนาคม ทางดาวเทียมระหวางประเทศ (Intelsat)
คร้ังท่ี ๑๓ ระหวางวันพุธ ที่ ๘ - วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘
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สถานีวิทยุ อ.ส. ส่ือกษัตริยกับประชาชน

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จนิวัตพระนคร
ใน พ.ศ. ๒๔๙๔ กรมประชาสัมพันธไดนอมเกลานอมกระหมอมถวายเคร่ืองสงวิทยุคลื่นยาวและคลื่นสั้น
ก�าลังสง ๑๐๐ วัตต ในระบบ AM พรอมติดต้ังถวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ซ่ึงเปน
ท่ีประทับในขณะนั้น พระองคไดพระราชทานนามสถานีวิทยุแหงนี้วา “สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต”
โดยช่ือ อ.ส. ยอมาจาก “อัมพรสถาน” ซ่ึงเปนสถานท่ีออกอากาศคร้ังแรก ใชรหัสสถานีวา HS1AS
เปนสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยเพียงแหงเดียวท่ีกรมไปรษณียโทรเลขเปนผูก�าหนดความถ่ีถวาย
และอนุญาตใหสงเปนคลื่นสั้นไดในขณะนั้น สถานีวิทยุ อ.ส. ไดออกอากาศจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ จึงยายไป
ต้ังในบริเวณพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน และออกอากาศสืบเนื่องมาจนปจจุบัน

นับจากการเร่ิมสงกระจายเสียงคร้ังแรกใน พ.ศ. ๒๔๙๕ สถานีวิทยุ อ.ส. ไดท�าหนาที่เผยแพรรายการ
ท้ังขาวสาร สาระความรูความกาวหนาทางดานวิทยาการสาขาตาง ๆ และความบันเทิงใหแกประชาชน อีกทั้ง
เปนสื่อกลางแกปญหายามท่ีประเทศชาติประสบภัยพิบัติ ตลอดจนเหตุการณตาง ๆ ที่ท�าใหพสกนิกร
ของพระองคตองไดรับความเดือดรอน เชน โปลิโอระบาด ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ อหิวาตกโรคระบาดระหวาง
พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๒หรือการเกิดมหาวาตภัยภาคใต แหลมตะลุมพุก อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชด�าริใหใชสถานี
วิทยุ อ.ส. ท�าหนาที่เปนสื่อกลางในการชวยเหลือประชาชน ทรงอ�านวยการรับบริจาคกอนท่ีจะมีองคกร
หรือหนวยราชการใด ๆ เขามาด�าเนินการในเรื่องนี้ ตลอดจนไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค
และจัดหาเคร่ืองใชจ�าเปนใหแกผูประสบภัย สถานีวิทยุ อ.ส. จึงเปนสื่อกลางระหวางพระเจาแผนดินกับ
ประชาชน ระหวางพระราชหฤทัยอันเปยมลนดวยพระเมตตากับความจงรักภักดีท่ีประชาชนแสดงออก
ดวยประการตาง ๆ ถวายคืนสูพระองค
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วิทยุสื่อสาร คลายปญหาทั่วแผนดิน

พระบาทสมเ ด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โปรดการติดตอดวยวิทยุท้ังวิทยุกระจายเสียงและวิทยุส่ือสาร พระองคเคยมีพระราชกระแส
รับส่ังวา วิทยุเปนหนทางหน่ึงที่ท�าใหพระองคทรงใกลชิดกับประชาชน ไมวาพระองค
เสด็จพระราชด�าเนินที่ใด อุปกรณท่ีทรงน�าติดพระวรกายไปดวยเสมอก็คือ วิทยุสื่อสาร

การสื่อสารผานวิทยุจึงเปนชองทางแหงการพัฒนาประเทศท่ีประสานตรง
ระหวางพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กับเครือขายวิทยุของราชการ พระองคมีพระบรมราชานุญาตใหผูท่ีติดตอกับพระองค
ไมตองใชราชาศัพท และทรงจดจ�าสัญญาณประจ�าพระองคที่แตกตางกันส�าหรับ
การติดตอแตละเครือขายไวไดอยางแมนย�า อีกทั้งทรงใชไดอยางถูกตอง เชน

สัญญาณเรียกขาน “กส.๙” ทรงใชส�าหรับติดตอกับขายวิทยุต�ารวจแหงชาติ
“ปทุมวัน”

สัญญาณเรียกขาน “น.๙” ทรงใชส�าหรับติดตอกับศูนยรวมขาวต�ารวจนครบาล
ขาย “ผานฟา”

และสัญญาณเรียกขาน “VR009” หรือ “Voluntary Radio 009” เม่ือครั้ง
ท่ีกรมไปรษณียโทรเลขไดกอต้ังชมรมวิทยุอาสาสมัคร อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข
ในขณะนั้น ไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายสัญญาณ VR009 ใชส�าหรับการติดตอสื่อสาร
ในเครือขายวิทยุสมัครเลน เม่ือวันอาทิตย ท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของนักวิทยุสมัครเลนอยางเครงครัด ท้ังในแงความถูกตองของค�าพูดที่
ใชส�าหรับการติดตอสื่อสาร และการใชเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากล
แมเปนเครือขายวิทยุสมัครเลน แตก็เห็นสมควรใหปฏิบัติตามกรอบของกฎกติกา และ
ดวยพระปรีชาญาณและความสนพระราชหฤทัยดานการสื่อสารทางวิทยุ ซึ่งจ�าเปน
ตองมีการปรับแตงเครื่องรับสงวิทยุอยูบอยคร้ัง เพื่อใหสัญญาณส่ือสารระหวางกัน
เกิดความชัดเจน “VR009” จึงทรงเปนเสมือนที่ปรึกษาในการพระราชทานค�าแนะน�า
แกศูนยสายลม กรมไปรษณียโทรเลข เก่ียวกับการใชเครื่องรับสงวิทยุคมนาคม YAESU
แบบติดต้ังประจ�าท่ี รุน FT-726R ในดานเทคนิคเก่ียวกับการปรับแตงท่ีสลับซับซอน
ใหเกิดความกระจาง จนพนักงานวิทยุของศูนยสายลมมีความเขาใจถึงการปรับแตง
ปุมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ดังพระราชกระแสรับส่ังมาทางวิทยุวา

“เครื่องวิทยุของสายลมนั้น เปนเครื่องพี่เคร่ืองนองกับของ VR009”

ค�าแนะน�าส�าคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร พระราชทานแกศูนยสายลมประมวลไดดังน้ี
• วันอังคาร ท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชทานค�าแนะน�า

ในการแกปญหาการรบกวน โดยใส Cavity เนื่องจาก Filter
ที่ศูนยสายลมใชปองกันการรบกวนในขณะนั้นแคบไมพอ

• วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชทาน
ค�าแนะน�าปองกันฟาผา

• วันศกุร ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชทานก�าลังใจ
แกสมาชกิชมรมวิทยุสมัครเลน คือ VR969 และ VR938 ที่ออกไป
ชวยเหลอืรถเสียเมื่อเกิดน�า้ทวมและทรงแนะน�าทางกลบับาน

• วันพุธ ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชทานการ Report
สัญญาณแกผูกดคียวางระหวางการพระราชทานค�าแนะน�าการ
ใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม YAESU แบบติดต้ังประจ�าที่รุน FT-726R
แกศูนยสายลม โดยใหปรับสัญญาณลบจดุหน่ึงเพื่อใหสามารถ
รวมการสื่อสารไดเครื่องรบัสงวิทยุศูนยสายลม YAESU
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เหตุการณ์ส�าคัญที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน 
ความชวยเหลือแกขาราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข และยังจารึกไวในความทรงจ�า 
ตราบนานเทานาน คือ กรมไปรษณีย์โทรเลขไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
จัดการแขงขันซีเกมส์ คร้ังท่ี ๑๓ ระหวางวันอาทิตย์ ท่ี ๘ ถึงวันอังคาร ที่ ๑๗ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการติดตอส่ือสารส�าหรับการประสานงานของ 
คณะกรรมการสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ส�าหรับสนามแขงขันท้ังในกรุงเทพมหานคร 
และตางจังหวัด พระองค์ทานไดพระราชทานค�าแนะน�าในการแกไขปญหาการรบกวน 
ของเครื่องวิทยุถายทอดสัญญาณในเครือขายส่ือสารของคณะกรรมการตาง ๆ 
จนสามารถใชงานไดตามปกติ ท�าใหงานของประเทศชาติไมเสียหาย ซ่ึงนับวาทรงม ี
พระปรีชาสามารถสูงยิ่งและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันลนพนแกคณะกรรมการ 
ผูจัดการแขงขันและนักกีฬาทุกคน

นอกจากนี้ ในคราวเกิดวาตภัยท่ีต�าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนภัยธรรมชาติ
ท่ีสรางความเสียหายรายแรงใหแกประชาชนเปนจ�านวนมาก พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงติดตอเขามาท่ีศูนยสายลม
และพระราชทานค�าแนะน�าวิธีการติดต้ังขายส่ือสารเพื่อติดตอระหวางผูท่ีจะเขาไปยัง
พ้ืนท่ีกับนักวิทยุสมัครเลนในกรุงเทพมหานคร และพระราชทานค�าแนะน�าในการ
เตรียมแบตเตอรี่ส�ารองส�าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมมือถือ ท�าใหการด�าเนินงานชวยเหลือ
ของกลุมนักวิทยุสมัครเลนเปนไปอยางราบรื่นและประสบผลส�าเร็จดวยดี

ไทยคม ดาวเทียมสื่อสารแหงชาติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงเล็งเห็นความส�าคัญของเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีจะน�าพาบานเมือง
ใหเจริญรุดหนา และทรงสนับสนุนสงเสริมใหเกิดเทคโนโลยีการสื่อสาร
ในดานตาง ๆ ที่เปนผลดีตอการพัฒนาประเทศชาติ ดังพระราชด�ารัส
ท่ีพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพในหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๑๐๐ ป
การสื่อสารของชาติ เนื่องในโอกาสการจัดงานวันส่ือสารแหงชาติคร้ังแรก
พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยจัดรวมกับงานครบรอบ ๑๐๐ ป ของการสถาปนากรม
ไปรษณียโทรเลข และการเฉลิมฉลองปการสื่อสารโลก ความตอนหน่ึงวา

“การส่ือสารเปนปจจัยที่ส�าคัญยิ่งอยางหน่ึงในการพัฒนา
สรางสรรคความเจริญกาวหนา รวมทั้งการรักษาความม่ันคงและ
ปลอดภัยของประเทศดวย. ยิ่งในสมัยปจจุบัน ที่สถานการณของโลก
เปล่ียนแปลงอยูทุกขณะ การติดตอสื่อสารที่รวดเร็วทันตอเหตุการณ
ยอมมีความส�าคัญมากเปนพิเศษ. ทุกฝายและทุกหนวยงานที่เก่ียวของ
กับการส่ือสารของประเทศ จึงควรจะไดรวมมือกันด�าเนินงานและ
ประสานผลงานกันอยางใกลชิดและสอดคลอง. ส�าคัญที่สุด ควรจะได
พยายามศึกษาคนควาวิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัยใหลึกซึ้ง
และกวางขวาง แลวพิจารณาเลือกเฟนสวนที่ดี มีประสิทธิภาพแนนอน
มาปรับปรุงใชดวยความฉลาดริเร่ิม ใหพอเหมาะพอสมกับฐานะ
และสภาพของบานเมืองของเรา...”

พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
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เม่ือโลกเร่ิมมีการ ส่ือสารผ านดาวเทียม พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สนพระราชหฤทัย
เทคโนโลยีและไดทรงศึกษาและติดตามความกาวหนาของวิทยาการ
ดานนี้อยางใกลชิด ขณะนั้นรัฐบาลมีนโยบายใหประเทศไทยมีดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศเปนของตนเองอันจะเปนประโยชนตอการสื่อสาร
ของหนวยงานของชาติ กระทรวงคมนาคมได เขาเฝ าทูลละออง
ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลพระกรุณาเก่ียวกับความเปนมาของโครงการ
ขอก�าหนดของสัญญา และการด�าเนินโครงการ และขอพระราชทานนาม
ดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของประเทศ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนามดาวเทียมส่ือสารแหงชาติวา “ไทยคม”
ในขณะนั้นกิจการส่ือสารดาวเทียมนับวาเปนเรื่องใหม แตพระองค
ไดพระราชทานแนวพระราชด�าริ ทั้งในเรื่องการสื่อสารดาวเทียมและ
เร่ืองวิทยุส่ือสารแกผูเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทไดอยางละเอียด
สรางความประหลาดใจแกชาวตางประเทศ ซึ่งลวนเปนผูเชี่ยวชาญ
ระดับสูงและเปนผูทรงคุณวุฒิดานการส่ือสารของโลกเปนลนพน
เม่ือกระทรวงคมนาคมสรางสถานีดาวเทียมไทยคมขึ้นท่ีจังหวัดนนทบุรี
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมเสด็จพระราชด�าเนินไปทรง
เปนประธานในพิธีเปดสถานีดาวเทียมไทยคม เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย

“ครูต”ู การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

การเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัยในปญหาการติดตอส่ือสารท่ี
ประชาชนยังใชภาษาทองถิ่นมากกวาภาษากลาง มีพระบรมราช-
วินิจ ฉัยว า การศึกษาจะสามารถแก ไขปญหาได ดังที่ทรงลง
พระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยม ณ คุ รุสัมมนาคาร จังหวัดยะลา
ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ความวา

“การศึกษาที่น่ีส�าคัญมาก ใหพยายามจัดใหดี ใหพลเมือง
สามารถพูดไทยได แมจะพูดไดไมมากนัก เพียงแตพอรูเรื่องกัน
ก็ยังดี เพราะเทาที่ผานมาคราวนี้มีผูที่ไมรูภาษาไทย ตองใหลามแปล
ควรใหพูดเขาใจกันได เพื่อสะดวกในการติดตอซึ่งกันและกัน”

พระมหากรุณาธิคุณในดานการศึกษา จึงเปนเครื่องมือส�าคัญ
ในการพัฒนาคนอันจะเป นก� าลั งในการพัฒนาประเทศต อไป
ทรงมีสวนชวยเกื้อหนุนอยางมาก ท้ังการศึกษาในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบ ต้ังแตชั้นประถมศึกษาไปจนถึงชั้นอุดมศึกษา ทั้ งนี้
เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาของชาติไปยังทองถ่ินตาง ๆ อยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ จึงทรงริเริ่มน�าเทคโนโลยีการสื่อสารผานดาวเทียม
มาใชประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหสามารถแผขยายความรู
ไปสู ทุกชุมชนท่ีอยูหางไกล เกิดเปนโครงการการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมขึ้น เริ่มออกอากาศเปนปฐมฤกษเมื่อวันอังคาร ท่ี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
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สถานีโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมต้ังอยูท่ีโรงเรียนวังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เปนอาคาร ๔ ชั้น ประกอบดวยหองออกอากาศ ๖ หอง หองวิชาการ หองสงสัญญาณ หองควบคุมถายทอดสัญญาณ
หองผลิตและเก็บสื่อสถานีจะถายทอดการเรียนการสอนของโรงเรียนวังไกลกังวล สงสัญญาณผานใยแกวน�าแสง
ไปยังสถานีภาคพื้นดินดาวเทียมไทยคมท่ีจังหวัดนนทบุรี แลวยิงสัญญาณขึ้นสูดาวเทียมไทยคมยานความถ่ี KU BAND
ดวยระบบ DTH (Direct to Home) ลงมาสูเคร่ืองรับ IRD (Integrated Receiver Decoder) เพื่อแพรภาพ
ไปยังโรงเรียนตาง ๆ ในเครือขายท่ัวประเทศ และตอมาไดขยายไปยังโรงเรียนในประเทศใกลเคียงที่ขอพระราชทาน
พระมหากรุณา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงจัดรายการ “ศึกษาทัศน”
ทรงเปนวิทยากรน�านักเรียนไปศึกษาหาความรูนอกสถานท่ี ถายทอดผานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ใหนักเรียนท่ัวประเทศไดรวมศึกษาหาความรูดวย นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาที่สุดมิได

ความถี่วิทยุสวนพระองคกับงานมูลนิธิแพทยอาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานความถ่ีวิทยุสวนพระองค
ในยานความถี่สูงมากใหแกมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพ่ือใชปฏิบัติภารกิจชวยเหลือ
ในการรักษาพยาบาลแกประชาชนผูเจ็บปวยในทองถิ่นทุรกันดารท่ีหางไกลความเจริญ อีกท้ังทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหน�าระบบถายทอดวิทยุผานวงจรโทรคมนาคมของ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ซึ่งเปนระบบเดียวกับท่ีทรงใชงานในโอกาสเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม
ในสวนภูมิภาคมาใชในกิจการของมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท�าใหการชวยเหลือ
ผูปวยเปนไปอยางทันทวงที ตลอดจนไดขยายลักษณะภารกิจไปตามความกาวหนาทางการแพทยมาจนปจจุบัน

การถายทอดสดการเรียนผานดาวเทียมของโรงเรยีนวังไกลกังวล
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พ่ีใหญของพนักงานวิทยุชาวทางหลวง
เร่ืองเลาขานของเจาหนาท่ีผูนอยในกรมทางหลวงเร่ืองหนึ่งท่ีสรางความปล้ืมปติ

ไดทุกครั้งที่กล าวถึง ดวยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงหวงใยขวัญก�าลังใจของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทุกคน แมจะ
อยูหางไกลในถิ่นทุรกันดาร แตน�้าพระราชหฤทัยของพระองคทานยังเดินทาง
ไปถึง สรางความชุมชื่นหัวใจแกเจาหนาที่ชาวทางหลวงไดอยางถวนท่ัว

นางจันทรสม อินภิรมย พนักงานรับ-สงวิทยุเขตการทางพิษณุโลก เมื่อกวา
๔๐ ปมาแลว มีอีกชื่อหน่ึงที่หมูพนักงานวิทยุส่ือสารของกรมทางหลวงทั่วประเทศ
รู จักดีวา “พ่ีใหญ” ในฐานะที่นางจันทรสม อินภิรมย เปนเจาหนาที่ช้ันผูนอยท่ีมี
ความอาวุโสกวาใครในกลุมพนักงานวิทยุสื่อสารของกรมทางหลวงซึ่งมีอยูดวยกัน
กวา ๑๐๐ คนทั่วประเทศในเวลาน้ัน

ไมเพียงอายุและประสบการณในหนาท่ีที่สั่งสมมาอยางยาวนาน แตตลอดเวลา
ท่ีผานมา นางจันทรสม อินภิรมย เปนผปูฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบตอหนาที่เปนอยางสูง
ไมวาจะอยูท่ีไหน หรือมีธุระสวนตัวท่ีใด ก็มักจะน�าวิทยุส่ือสารติดตัวไวดวยเสมอ
เรียกไดวาเปนคนท�างานตลอด ๒๔ ชั่วโมงก็คงไมผิดนัก

พลตรี ประถม บุรณศิริ อดีตรองอธิบดีกรมทางหลวง เลาวา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงชมเชยการปฏิบัติงานของ
นางจันทรสม อินภิรมย ในฐานะ “พ่ีใหญ” ทรงเคยตรัสถามวา “พ่ีใหญ คือใคร”
และมีพระราชกระแสรับสั่งใหศูนยสื่อสารสวนจิตรลดาสงวิทยุชมเชย “พ่ีใหญ”
ในความต้ังใจปฏิบัติงานเปนอยางดี มีความสามารถรับฟงขาวและผานขาว
ใหหนวยงานอื่นท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารหางไกลและอยู ในเขตคุกคาม
ของผูกอการรายไดตลอดเวลา

เม่ือครั้งหนวยกอสรางทางสายทุงชาง - ปอน - หวยโกน ถูกผูกอการราย
ซุมโจมตีเปนเหตุใหเจาหนาท่ีกรมทางหลวงเสียชีวิต ๒ คน บาดเจ็บ ๔ คน ทหาร
เสียชีวิต ๓ คน บาดเจ็บ ๕ คน และรถ APC ของกรมทหารมาที่ ๒ ถูกยิงดวย
ระเบิด RPG จนไฟลุกไหมเสียหายใชการไมได นายบุญญฤทธิ์ ศุภวิญ ู พนักงาน
วิทยุประจ�าโครงการดังกลาว ไดวิทยุแจงมายังเขตการทางพิษณุโลกใหสงขาวตอ
ไปยังสวนกลาง และขอเฮลิคอปเตอรจากทหารหนวยใดก็ไดมาชวยคนเจ็บและ
ล�าเลียงผูเสียชีวิต แตอาจเปนเพราะทัศนวิสัยไมดี ทางทหารไดแจงกลับไปวา
ไมสามารถขึ้นบินได

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฟง
วิทยุอยูในเวลานั้นพอดี จึงมีพระราชกระแสรับส่ังใหราชองครักษแจงเขตการทาง
พิษณุโลกวา “อีก ๑ ชั่วโมงจะสงเฮลิคอปเตอรมา”

จากนั้นอีกประมาณหนึ่ง ช่ัวโมง ก็มี เฮลิคอปเตอร มาลงจอดที่บริ เวณ
ริมล�าน�้าปอน เพื่อรับผูบาดเจ็บและเสียชีวิตไปสงที่โรงพยาบาลจังหวัดนานจริง ๆ
เหตุการณในคร้ังนั้นยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแกเจาหนาท่ีทุกฝาย
ทุกระดับที่ปฏิบัติงานเส่ียงภัยในพื้นท่ีตราบจนทุกวันนี้

นอกจากนี้ ในวันข้ึนปใหม พ.ศ. ๒๕๑๖ ยังได เกิด ส่ิงอันเปนมงคล
อยางไมคาดฝนข้ึนและสรางความประทับใจอยูในความทรงจ�าของพนักงานวิทยุ
ท่ัวประเทศอยางมิรูลืม

วันนั้น มีเสียงเรียกทางวิทยุสื่อสารดังขึ้น ซึ่งวิทยุของกรมทางหลวงทั่วท้ัง
ภาคเหนือไดยินทุกคน Ķพิษณุโลก พิษณุโลก” เวลานั้นนางจันทรสม อินภิรมย

นางจันทรสม อินภิรมย
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ผูเปนพนักงานวิทยุยังไมไดขานตอบ เพราะเปนเสียงท่ีไมคุนเคย อีกท้ังยังไมทราบวาเปนใคร และมีท่ีมาจากแหงใด
เพียงครูเดียว ก็มีเสียงเรียกซ�้าจากเสียงเดิมดังขึ้น “พ่ีใหญ พ่ีใหญ”
“ตอบคะ ไมทราบวาจากหนวยไหนคะ” นางจันทรสมตอบ
“จาก เดโชชัย ๑”
ทันทีท่ีไดยินชื่อดังกลาว นางจันทรสม อินภิรมย รีบวิทยุเรียกไปยังทุกเขต แขวง โครงการ และศูนยฯ ดวย

ความต่ืนเตน แจงใหทั้งหมดบิดคลื่นวิทยุไปยังชอง ๑๒ โดยดวน กอนจะย�า้ไปอีกครั้งหนึ่งวา “จากเดโชชัย ๑ นะ”
ทุกคนจึงอยูในความเงียบสงบอีกครั้ง แตเชื่อวาหัวใจทุกคนเวลานั้นคงจะเตนอยางอึกทึกครึกโครมไมเปนจังหวะ
เพราะเปนที่ทราบดีวา เดโชชัย ๑ คือมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งปวง

เม่ือเจาหนาท่ีทุกคนบิดชองสัญญาณไปที่ชอง ๑๒ ตางก็ไดยินพระราชด�ารัสพระราชทานพรปใหมทางวิทยุ
อยางชัดเจนวา

“สวัสดีปใหมเจาหนาที่ทุกคน ขอใหมีความสุขตลอดทั้งครอบครัว ใหมีพลานามัยสมบูรณ แข็งแรง
ปลอดภัย มีความเจริญกาวหนาในหนาที่ราชการ สวัสดี”

ในโอกาสวันขึ้นปใหมในปตอ ๆ มา พนักงานวิทยุกรมทางหลวงก็ไดรับพระราชทานพรปใหมตอเน่ืองกันมา
อีกหลายป ถือเปนความภาคภูมิใจและเปนมงคลแกชีวิตของนางจันทรสม อินภิรมย ตลอดจนพนักงานวิทยุ
กรมทางหลวงทุกคนเปนอยางย่ิง ที่พระองคทานมีพระราชปฏิสันถารดวยในครั้งนั้น สวนหนึ่งมาจากความต้ังใจจริง
ในการปฏิบัติหนาท่ีอยางไมลดละ เหตุการณสุดประทับใจครั้งนั้น แสดงใหเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีความหวงใยเจาหนาท่ีกรมทางหลวงเสมอ ไมเวน
แมกระทั่งผูท่ีไมเคยปฏิบัติงานสนองพระองคทานอยางใกลชิด
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น�้าพระราชหฤทัยแกคนท�าทาง
ระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๒๕ นั้น เปนชวงเวลาท่ีมีการคุกคามและขัดขวาง

การกอสรางทางอยางรุนแรงจากผูกอการราย กรมทางหลวงในฐานะผูรับผิดชอบ
การกอสรางทางเพ่ือความม่ันคงท่ัวประเทศ ตองพบกับการโจมตีทุกรูปแบบถึง
๑,๗๙๕ ครั้งเพ่ือขัดขวางงานกอสราง เปนเหตุใหบุคลากรกรมทางหลวงเสียชีวิต
หลายสิบคน รวมถึงทหาร ต�ารวจ อาสาสมัคร และพนักงานของบริษัทรับเหมากอสราง
ท่ีเสียชีวิตไปเกือบ ๑,๐๐๐ คน และบาดเจ็บอีกกวา ๒,๐๐๐ คน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงติดตาม
ขาวการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่อยางใกลชิด และเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเย่ียม
เจาหนาที่ปฏิบัติงานในสนามเพื่อสรางขวัญและก�าลังใจ รวมทั้งทรงเยี่ยมผูบาดเจ็บ
ท่ีพักรักษาตัวอยูตามโรงพยาบาลตาง ๆ โดยมิไดคาดฝนอยูหลายครั้ง แสดงใหเห็นวา
พระองคทานทรงติดตามสถานการณตาง ๆ อยูตลอดเวลา อีกทั้งเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนท่ีเสี่ยงพรอมทั้งพระราชทานสิ่งของยังชีพ และโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหมีคณะแพทยในขบวนเสด็จไดตรวจรักษาผูเจ็บปวยอีกดวย

โดยเฉพาะสถานท่ีกอสรางเสนทางสายทุงชาง - ปอน - หวยโกน ซึ่งถูกซุมโจมตี
จนเกิดการสูญเสียซ�้าแลวซ�้าเลา และทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรการกอสรางสะพาน
ขามแมน�า้นานท่ีบานปอน พระองคมักจะมีพระราชด�ารัสกับ นายเฉลียว วัชรพุกก
อธิบดีกรมทางหลวง ในขณะนั้นวา

“สะพานแหงนี้เปรียบเสมือนสหาย เมื่อมาจังหวัดนานครั้งใด ก็อดแวะ
มาเยี่ยมไมได”

นายเฉลียว วัชรพุกก ถือเปนขาราชการกรมทางหลวงผูหนึ่งที่พระองคทาน
มีพระราชปฏิสันถารดวยในหลายคราว เชน เมื่อคร้ังเสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐาน
ไปประทับ ณ พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน เม่ือวันจันทร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๒๑ มีพระราชกระแสรับสั่งวา

“เสนทางขามภูเขาจากบานเปาสามขา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
ไปยังอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ระยะทาง ๙ กิโลเมตรเศษ เปนทางลําลองมาต้ังแต
สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ถาปรับปรุงใหใชไดทุกฤดูกาล จะชวยใหราษฎรทั้ง ๒ ฝง
ของภูเขาสามารถใชสัญจรไปมาไดโดยสะดวก ขอใหพิจารณาดูวาจะทําหรือไม”

นายเฉลียว วัชรพุกก ไดแจงนายชางแขวงการทางล�าพูนใหไปตรวจสอบ
ความช�ารุดเสียหายของเสนทางดังกลาวในทันที

อีก ๑๓ วันตอมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงถามอีกวา

นายเฉลียว วัชรพุกก
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“ทางขามภูเขาที่อําเภอสันกําแพงท่ีเคยบอกไว เสร็จหรือยัง”
นายเฉลียว วัชรพุกก ไดกราบบังคมทูลวาจะเรงมือท�าใหเสร็จในฤดูแลงนี้ พระองคทานยังมีพระราชด�ารัสตออีกวา
“แลงปนี้นะ ไมใชแลงปหนา และอาจจะขี่มอเตอรไซคไปเองเร็ว ๆ นี้”
ท�าใหนายเฉลียว วัชรพุกก ตองรีบโทรศัพทไปก�าชับนายชางแขวงการทางล�าพูนใหรีบน�าอุปกรณไปซอมทางสายน้ี

ใหเรียบรอยโดยเร็วท่ีสุด
หลังจากนั้นเพียง ๔ วัน คณะท�างานกรมทางหลวงท่ีมีนายเฉลียว วัชรพุกก เปนหัวหนาคณะไดเดินทางไปตรวจงาน

ดังกลาวเวลาประมาณ ๑๖ นาฬกา ไดพบกับต�ารวจที่เฝารายทางอยูจึงทราบวามีขบวนเสด็จไดเดินทางขามภูเขาไปแลว
แตยังไมกลับมา จึงหยุดรถรอท่ีเนินเขาแหงน้ันกอนจะทราบจากวิทยุของต�ารวจตอมาวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก�าลังเสด็จพระราชด�าเนินกลับในเสนทางเดิม

เพียงครูเดียว พระองคทานไดทรงรถยนตพระที่นั่งขับเคลื่อนส่ีลอกลับมาถึงจุดดังกลาว ไดเสด็จพระราชด�าเนิน
ลงมามีพระราชปฏิสันถารกับคณะเจาหนาที่กรมทางหลวง และมีรับสั่งวา

“ทางพอใชได ปรับปรุงอีกไมมากนักจะสะดวกขึ้น อยากจะใหซอมสะพานบนเสนทางฝงโนนเพราะชํารุดอยู
จะไดพัฒนาสรางอางเก็บนํ้า”

กรมทางหลวงโดยแขวงการทางล�าพูนใชเวลาอีกราว ๔๐ วันหลังจากน้ัน ปรับปรุงเสนทางสายนี้ ใหเปนถนนลูกรัง
มาตรฐาน กอนจะปรับปรุงเปนทางลาดยางอีกคร้ังในเวลาตอมา และเรียกเสนทางนี้วา ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๙ ตอน
บานวาก - บานใหม - บานแมตะไคร ท�าใหการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ดังกลาวเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยย่ิงข้ึนสมด่ังพระราชประสงคของพระองคทาน

เหตุการณในครั้งนั้นถือเปนเหตุการณหน่ึงที่พิสูจนความต้ังใจจริงของนายเฉลียว วัชรพุกก ในการสนองพระราชด�าริ
อยางฉับไว ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนที่ทราบกันดีในหมูขาราชการระดับสูงหลายทาน เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีกระแสพระราชด�ารัสในเร่ืองนี้อยูบอยครั้ง และทรงชมเชยการท�างานอยางเขมแข็ง
ของนายเฉลียว วัชรพุกก ในฐานะอธิบดีกรมทางหลวงอยูเสมอ

เม่ือวันศุกร ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ ใหแก
นายเฉลียว วัชรพุกก ซึ่งมีขาราชการระดับอธิบดีนอยทานนักท่ีจะมีโอกาสเชนนี้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมราษฎร ไดทรงพบอธิบดีกรมทางหลวงท่ีอ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๒๑
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การกอสรางรถไฟฟาใตดิน
สายเฉลิมรัชมงคล

วันเสาร ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนวันส�าคัญยิ่งในชีวิตของ นายประภัสร
จงสงวน ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) เพราะเปนวันที่มี
โอกาสไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร อยางใกลชิดเปนครั้งแรก ในโอกาสท่ีเสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวย
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปดการเดินรถโครงการรถไฟฟา
มหานครสายเฉลิมรัชมงคล (หัวล�าโพง-บางซ่ือ) อยางเปนทางการ เปนเหตุการณ
ท่ีกอใหเกิดความปลื้มปติและความประทับใจในครั้งนั้นยังคงอยใูนความทรงจ�าของ
นายประภัสร จงสงวน มิรูลืมจวบจนทุกวันนี้

“โครงการรถไฟฟาใตดิน คือโครงการรถไฟฟามหานครที่เกิดขึ้นเพื่อแกปญหา
การจราจรและลดมลพิษบนทองถนนในเมืองหลวง ซึ่งทั้งปญหาการจราจรและปญหา
ดานสิ่งแวดลอมลวนเปนเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความส�าคัญ
เปนอยางย่ิง พระองคจึงมีพระมหากรุณาธิคุณตอโครงการนี้นับแตแรกเริ่ม…

“ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ-
ราชกุมาร เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองคไปทรงวางศิลาฤกษ ณ สถานีหัวล�าโพง
เมื่อวันอังคาร ท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ท้ังยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานช่ือเสนทางรถไฟฟามหานครระยะแรกวา เฉลิมรัชมงคล อีกดวย
ซึ่งนับเปนพระมหากรุณาธิคุณแก รฟม. อยางหาที่สุดมิได”

จวบจนกระทั่งวันพุธ ท่ี ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ คนไทยทั้งประเทศก็ไดเห็น
ความส�าเร็จของโครงการรถไฟฟาสายสีน�้าเงินในระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร จ�านวน
๑๘ สถานี ซึ่งไดรับพระราชทานนามวา “เฉลิมรัชมงคล” อันเปนกาวแรกของรถไฟฟา
ใตดินที่ถือก�าเนิดขึ้นในประเทศไทย

“เมื่อการด�าเนินโครงการแลวเสร็จสมบูรณ มีการทดสอบระบบการท�างาน
ตางๆ เปนท่ีเรียบรอย จึงไดกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
พระราชด�าเนินมาทรงเปดโครงการฯ เพ่ือความเปนสิริมงคล ซึ่งเม่ือไดรับค�ายืนยัน
จากส�านักพระราชวังวาพระองคทานจะเสด็จฯ มาทรงเปดโครงการดวยพระองคเอง
ก็ท�าใหเจาหนาท่ีทุกคนตางปลาบปลื้มและต่ืนเตนยินดีกันมาก ทุกคนมีความต้ังใจ
ตรงกันท่ีจะท�าหนาที่ของตนใหดีที่สุด และส�าหรับตัวผมเองตองถือเปนบุญของตัวเอง
อยางมากที่มีโอกาสไดเขาเฝาฯ พระองคทานอยางใกลชิด ไดกราบบังคมทูลรายงาน
โดยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการกอสรางรถไฟฟาใตดินใหทรงทราบ ซ่ึงพระองคทรง
สนพระราชหฤทัยในเร่ืองของเทคนิคการกอสราง ตลอดจนวิธีการด�าเนินการตาง ๆ
เปนอยางย่ิง ไมวาจะเปนในสวนของงานโยธา หรือในสวนของตัวรถ จะทรงซักถาม
ดวยความสนพระราชหฤทัย”

ในวันนั้นนายประภัสร จงสงวน ไดกราบบังคมทูลรายละเอียดในการกอสราง
อุโมงคโดยใชหัวขุด ซึ่งมีอุปกรณท่ีจะประกอบชิ้นสวนของอุโมงคอยูภายใน และยึดตัว
อุโมงคทั้งหมดเอาไวดวยนอตจ�านวนมาก สวนบริเวณดานหลังจะมีระบบปองกันน�า้ซึม
อยางแนนหนา และมีวัสดุกันซึมท่ีอยูระหวางรอยตอของชิ้นสวนอุโมงคดวย สวนตัว
อุโมงคเองก็มีการออกแบบใหเขากับการเดินรถ พรอมทั้งระบบการระบายอากาศ และ
มาตรการดานความปลอดภัยตาง ๆ ที่การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยไดน�า

นายประภัสร จงสงวน
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เทคโนโลยีท่ีดีที่สุด ทันสมัยท่ีสุด และปลอดภัยที่สุดมาใชตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่มีการก�าหนดไว
ซึ่งเมื่อพระองคทานทรงทราบก็ทรงพอพระราชหฤทัยเปนอยางยิ่ง ในพิธีเปดวันนั้น นายประภัสร จงสงวน เองยังไดเห็น
พระราชอิริยาบถและการทรงงานของพระองคทานอยูตลอดเวลา

“ผมยังจ�าไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชกระแสรับส่ังกับผมวา เสนทางของรถไฟฟาควรมีมากกวานี้
จึงจะเกิดประโยชน ซ่ึงหากเรามีโครงขายรถไฟฟาในระยะท่ีไกลกวานี้จะชวยลดปญหาการจราจรและมลพิษบนทองถนนลงได
เพราะคนจะหันมาใชบริการขนสงสาธารณะแทนรถยนตสวนตัวกันมากข้ึน ซึ่งผมก็หวังวาเราจะกาวไปถึงจุดนั้นไดในวันหนึ่ง

“ขณะที่พระองคทานเสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการฯ พระองคจะทรงใชกลองสวนพระองคบันทึกภาพรายละเอียด
ตาง ๆ เก็บไวตลอด นอกจากน้ันในระหวางที่ประทับบนขบวนรถไฟเท่ียวปฐมฤกษ พระองคทานจะมีพระราชด�ารัสกับ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดวยพระอารมณขัน
ตลอดเวลา ซึ่งผูท่ีไดเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางใกลชิดจะทราบดีวาพระองคทรงมีพระอารมณขันมาก
และกระแสพระราชด�ารัสท่ีแฝงดวยพระอารมณขันของพระองคนั้นจะอยภูายใตพระพักตรน่ิง ๆ…”

ระยะเวลาเกือบสามชั่วโมงเต็มที่นายประภัสร จงสงวน ไดมีโอกาสเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยางใกลชิด ท�าใหสัมผัสไดถึงความหวงใยท่ีพระองคทานทรงมีตอ
พสกนิกรชาวไทยเปนอยางดี เนื่องจากพระราชด�ารัสของพระองคนั้นลวนแตมีเร่ืองที่เกี่ยวของกับความทุกขรอนของ
ประชาชนทั่วประเทศท้ังส้ิน

“พระองคทรงเปนหวง ทรงกังวลมาก และมีพระราชประสงคใหชวยกันแกไข พระองคทานจะทรงเปนหวง
คนเมืองหลวงในเรื่องเกี่ยวกับปญหาจราจรและปญหาน�้าทวม และจะทรงเปนหวงคนตางจังหวัดในเร่ืองเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการเพาะปลูกตาง ๆ ชวงเวลาท่ีผมไดเขาเฝาฯ พระองคอยางใกลชิดในวันนั้น ไดรับฟง
กระแสพระราชด�ารัสตาง ๆ ท�าใหรูซึ้งเลยวาพระองคทรงเปนหวงราษฎรมากขนาดไหน”

ในวันนั้นเม่ือพิธีการเสร็จสิ้น และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก�าลังจะ
เสด็จพระราชด�าเนินกลับ เมื่อพระองคทานเสด็จพระราชด�าเนินไปจนใกลถึงรถยนตพระท่ีนั่งก็ทรงหยุด กอนจะเสด็จ
พระราชด�าเนินยอนกลับมายังนายประภัสร จงสงวน ท่ียืนสงเสด็จอยูแถวหลัง มีพระราชกระแสรับส่ังกับนายประภัสร
จงสงวน ท่ีท�าใหเขาต้ืนตันใจอยางท่ีสุดมากระทั่งทุกวันนี้

“พระองคทานมีพระราชกระแสรับสั่งกับผมวา ‘ขอบใจ’ ทั้งยังทรงอวยพรใหผมดวยวา ‘ขอใหประสบความสําเร็จ
และมีความสุขมาก ๆ’ ความรูสึกของผมในตอนนั้นทั้งปลาบปล้ืม ทั้งตื้นตันจนบรรยายไมถูก…”

จนถึงวันนี้แมกาลเวลาจะผานพนไปเน่ินนาน แตกระแสพระราชด�ารัส “ขอบใจ” และค�าอวยพร “ขอใหประสบ
ความสําเร็จและมีความสุขมาก ๆ” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีพระราชทาน
แกนายประภัสร จงสงวน ยังกองกังวานอยูในความทรงจ�ามิรูลืม อันน�ามาซึ่งก�าลังใจอยางใหญหลวงในการท�างานอยางหนัก
เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวมมากย่ิงข้ึน
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พระบารมีปกเกลาฯ ชาวทางหลวง

เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๒ นายประสงค ตันมณีวัฒนา ขณะน้ันรับราชการในต�าแหนง
นายชางโครงการระดับ ๕ สังกัดกรมทางหลวง รับผิดชอบโครงการ Maintenance
Study ที่จังหวัดเชียงใหม ไดมีโอกาสปฏิบัติงานสนองเบ้ืองพระยุคลบาท ในการกอสราง
ทางสายบานแมตะไคร-บานหวยแกว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อันเกิดจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นวา
ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นที่ทุรกันดารระหวางอ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม
กับอ�าเภอแจหม จังหวัดล�าปาง มีความเปนอยูอยางแรนแคนและขาดเสนทางสัญจร
ไปมา จึงมีพระราชด�าริใหกรมทางหลวงด�าเนินการกอสรางทางเช่ือมตอเสนทางสาย
บานวาก-บานใหม และบานแมตะไคร โดยตัดขามภูเขามาออกที่หมูบานสหกรณ
สันก�าแพง เพ่ืออ�านวยความสะดวกดานการคมนาคมใหแกราษฎรในพื้นท่ี

นายประสงค ตันมณีวัฒนา ซึ่งเปนหนึ่งในผูมีสวนรวมในการด�าเนินโครงการ
ดังกลาว ยังจ�าไดไมลืมเลือนถึงภาพแหงความประทับใจเมื่อครั้งอดีตที่ผานมา

“สมัยกอนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ เย่ียมราษฎรในจังหวัดภาคเหนือ
เปนประจ�าทุกป ซึ่งในยุคนั้นถนนหนทางไมสะดวกสบาย เสนทางยังเปนปาเขา
และเปนถนนลูกรังเสียสวนใหญ พระองคทานเสด็จฯ ไปทรงเย่ียมเยียนราษฎรดวย
ความยากล�าบากในทั่วทุกพื้นท่ี เพื่อทอดพระเนตรถึงความเปนอยูของราษฎร บางครั้ง
ทรงขับรถยนตพระที่น่ังบุกปาฝาดงเขาไป และบางครั้งก็ตองเสด็จพระราชด�าเนินดวย
พระบาทเพราะไมมีทางรถว่ิง นั่นจึงท�าใหพระองคทรงทราบถึงความเดือดรอน
ดานการสัญจรของราษฎรเปนอยางดี จึงมีพระราชปรารภกับนายเฉลียว วัชรพุกก อธิบดี
กรมทางหลวงในสมัยนั้นวา อ�าเภอดอยสะเก็ด อ�าเภอสันก�าแพง และอ�าเภอแมทา
มีทางหลวงสายหลักในแนวเหนือ - ใตตัดผาน และมีทางหลวงสายหลักในแนวเหนือ - ใต
อีกเสนทางหน่ึงตัดผานอ�าเภอวังเหนือ และอ�าเภอแจหม แตยังไมมีทางหลวงในแนว
ตะวันตก - ตะวันออกเพ่ือเช่ือมระหวางทางหลวงแนวเหนือ - ใต ฉะน้ัน ควรตัด
เสนทางจากบานแมตะไครมาบานหวยแกว แลวไปออกที่อ�าเภอสันก�าแพง เพื่อให
ราษฎรในหมูบานแมตะไครมีเสนทางในการสัญจร เมื่อพระราชทานแนวพระราชด�าริ
ดังกลาวแกกรมทางหลวงแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความส�าคัญกับ
การสรางเสนทางสายน้ีมากโดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปรวมส�ารวจภูมิประเทศในบริเวณท่ีจะสรางทาง
สายนี้ รวมกับนายชางแขวงการทางล�าพูนผูรับผิดชอบโครงการ เพ่ือศึกษาถึง
ความเปนไปไดในการก�าหนดแนวกอสรางเบ้ืองตน ซึ่งผมก็เปนคนหนึ่งที่ไดรวม
ทีมส�ารวจเสนทางในครั้งน้ันดวย”

การส�ารวจภูมิประเทศเพ่ือก�าหนดแนวกอสรางเบ้ืองตนคร้ังน้ันใชเวลาถึง ๒ วัน
จึงสามารถรวบรวมขอมูลเพ่ือน�าขึ้นกราบบังคมทูลรายงานใหพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดทรงทราบ ณ พระต�าหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน

“จ�าไดวาเปนวันจันทร ที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๒ หลังจากส�ารวจเสนทาง
เสร็จเรียบรอย มีนายชางแขวงพิเชียร เจริญกลกิจ เปนผูน�าทีม มีนายไพโรจน ศรีภิรมย
นายชางแขวงการทางเชียงใหมที่ ๑ และผม เม่ือทีมงานเดินทางไปถึง เปนเวลาเดียวกัน
กับท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ กลับจากทรงเย่ียมราษฎรพอดี พอพระองค
ลงจากรถยนตพระที่นั่ง ทอดพระเนตรเห็นพวกเรา ๓ คนยืนเฝารอรับเสด็จอยู

นายประสงค ตันมณีวัฒนา
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ก็ทรงพระด�าเนินตรงมาหาทันที และไดทรงซักถามขอมูลอยางละเอียดดวยความสนพระราชหฤทัย ทีมงานตระหนัก
เปนอยางดีวาพระองคทานทรงใหความส�าคัญกับการสรางเสนทางสายนี้มาก ทุกคนจึงมีความต้ังใจเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะด�าเนินโครงการน้ีใหดีที่สุด และใหแลวเสร็จโดยเร็วสมดังพระราชประสงค…

“แขวงการทางล�าพูนสามารถสรางเสนทางสายนี้ ท่ีตองตัดผานภูมิประเทศอันเปนปาเขาสูงชัน ใหการจราจร
ผานไดส�าเร็จเม่ือวันพุธ ท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมระยะทางท้ังส้ินประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ท�าใหราษฎรของพระองค
ไดใชประโยชนจากเสนทางดังกลาวนับจากน้ันเปนตนมา”

ดวยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณในดานงานชาง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานแนวพระราชด�าริในการกอสรางเสนทางสายตาง ๆ
แกกรมทางหลวงเปนจ�านวนมาก จากการท่ีพระองคไดเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรไปท่ัวทุกพ้ืนที่ ท�าใหทรงทราบ
ความเดือดรอนเรงดวนของพ้ืนท่ีตาง ๆ กอนจะพระราชทานโครงการพระราชด�าริข้ึน นายประสงค ตันมณีวัฒนา
ในชวงที่รับหนาท่ีนายชางโครงการท่ีจังหวัดเชียงใหม จึงมีโอกาสไดรวมท�างานโครงการในพระราชด�าริสรางเสนทาง
ขึ้นดอยอางขางดวยเชนกัน

“ตอนนั้นเสนทางขึ้นดอยอางขางยังเปนทางแคบ ๆ เต็มไปดวยฝุน และเปนทางชันมาก รถปกอัพธรรมดา ๆ
ไมสามารถขับข้ึนดอยได ตองใชรถขับเคลื่อนส่ีลอเทานั้น กรมทางหลวงจึงตัดเสนทางใหมใหมีความชันนอยลง เอาลูกรัง
ไปลงเพื่อลดฝุน ตลอดจนท�าเสนทางวันเวยบนเขา เพราะทางแคบ ๆ เม่ือรถสวนกันจะเกิดอันตราย จึงตองตัดเสนทางใหม
ใหมีความปลอดภัยย่ิงขึ้น ซึ่งเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ ในเสนทางที่สรางแลวเสร็จ พระองคทรงตรัสชมวา
‘กรมทางทําทางไดเรียบแปล’ ผมในฐานะที่มีสวนรวมในการสรางทางเสนน้ี จึงรสูึกภูมิใจและปลื้มปติเปนอยางมาก”

การกอสรางถนนหนทางในยุค ๔๐ กวาปกอนนั้น การท�างานเปนไปดวยความยากล�าบาก เพราะพ้ืนท่ีในการสรางทาง
ลวนเปนปาเขา และบางพ้ืนท่ียังอยูในเขตชายแดนเต็มไปดวยผูกอการราย เจาหนาท่ีกรมทางหลวงตองกางเต็นทนอนกัน
กลางปาอยางที่เรียกกันวา “นอนกลางดินกินกลางทราย” อาบน�า้กันในริมหวย เส่ียงภัยอันตรายในการเขาไปท�างานในพื้นที่
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระมหากรุณาธิคุณตอเจาหนาท่ีกรมทางหลวงที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยเปนอยางยิ่ง และทรงหวงใยในสวัสดิภาพของเจาหนาที่ทุกคน ทุกระดับ บอยครั้งที่พระองค
เสด็จพระราชด�าเนินพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมฐานปฏิบัติการของหนวยสรางทาง
กรมทางหลวง ไมวาจะเปนเสนทางท่ีทุรกันดารหรือเสี่ยงตอภยันตรายเพียงใด พระองคก็ยังคงเสด็จพระราชด�าเนินไป
พระราชทานขวัญและก�าลังใจใหแกเจาหนาท่ีทุกนายอยางไมหว่ันเกรง

ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเปนมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๔ รอบ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญ ภปร. พ.ศ. ๒๕๑๘
แกกรมทางหลวงจ�านวน ๕,๐๐๐ เหรียญ หนึ่งในผูท่ีไดรับพระราชทานเหรียญดังกลาวคือ นายประสงค ตันมณีวัฒนา
ซึ่งถือเปนเคร่ืองระลึกถึงความต้ังใจจริงในการสนองงานโครงการในพระราชด�าริและเปนมงคลสูงสุดของชีวิต
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พระผูทรงเปนแสงสวางแหงปญญา

นายประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ อาจารยประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย คือพสกนิกรไทยคนหน่ึงท่ีนอกจากไดรับรูถึงพระราชกรณียกิจนานา
และติดตามพระราชด�ารัสที่พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในวาระตาง ๆ ที่ลวนเปน
พระราชด�ารัสที่เขาใจงาย มีความหมายชัดเจน เปนประโยชนในการด�าเนินชีวิต
ท้ังสิ้น และเขาไดยึดถือปฏิบัติตามมาโดยตลอด

แตสิ่งท่ีเปนสิริมงคลแกตนเองอยางหาท่ีสุดมิไดคือการไดเขาเฝาทูลละออง
ธุลีพระบาทสาธิตการติดตอส่ือสารผานระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีและคอมพิวเตอร
แบบพกพาถวายท่ีพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต โดยใชความรู
ความเชีย่วชาญในดานส่ือสารโทรคมนาคมของตน และมโีอกาสไดรับฟงกระแสพระราชด�ารสั
ท่ีแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองคทาน ผูทรงเปนแสงสวางแหงปญญา

“ความท่ีกระผมเกรงวาจะพลาด จึงไดขอทางส�านักพระราชวังเขาไปท�าการ
ทดลองกอน ณ สถานที่จริง หาที่วางต�าแหนงอุปกรณที่เหมาะสม ซึ่งก็ไดรับ
การอนุญาต การทดลองจึงเปนไปดวยดี ไมมีอุปสรรคใด ๆ การเตรียมการเปนไป
อยางดี ย่ิงไดรับความรวมมือจากทุก ๆ ฝาย ท�าใหการทดสอบซอฟตแวรและระบบ
ตาง ๆ เปนไปอยางสมบูรณ…

“เมื่อถึงเวลาตามก�าหนดการ พระองคไดเสด็จออกยังท่ีประทับ กระผม
ไดกราบบังคมทูลใหทรงทราบถึงการท�างานตาง ๆ ขีดความสามารถและการใช
ประโยชนทางดานการส่ือสาร และแสดงการสาธิตถวาย ทุกขั้นตอนก็เปนไปตามที่
เตรียมไว จนมาถึงขั้นตอนสุดทายท่ีจะตองเชื่อมตอเขาอินเทอรเน็ต อยู ๆ โทรศัพท
ท่ีเตรียมไวก็เกิดไมมีสัญญาณและติดตอเครือขายไมได กระผมก็พยายามหาสาเหตุ
ความม่ันใจที่มีอยูก็หายหมด และเร่ิมสั่น แตพระองคทรงมีพระราชกระแสรับส่ังให
ก�าลังใจอยูตลอดวากระผมไมใชคนแรก หลายคนที่มาท�าการสาธิตตอหนาพระพักตร
แลวอยู ๆ อุปกรณก็ไมท�างานเชนนี้ หลังจากนั้นสัก ๑๐ นาที ทุกอยางก็เขาสู
สภาพปกติ สัญญาณก็ปรากฏ โทรศัพทจึงใชได การสาธิตจึงเปนไปตามที่เตรียมตัวมา
และเสร็จสมบูรณในเวลาตอมา”

ยิ่งไปกว านั้น พระองคสนพระราชหฤทัยในเทคโนโลยีเป นอย างมาก
ทรงสอบถามในรายละเอียดเร่ืองการส่ือสารโทรคมนาคมในระบบตาง ๆ การแกปญหา
เร่ืองคลื่นรบกวน ซึ่ งในครั้งน้ันทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
นายประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท และมีพระราชปฏิสันถารดวย
เปนเวลานานกวา ๓ ชั่วโมง

“พระองคตรัสถึงเมื่อตอนทรงพระเยาวเพียง ๑๑ พรรษา ทรงทดลองน�า
ไฟฟาสายเด่ียวมาเลนรถไฟในพระราชวัง ตอมาเม่ือพระชนมได ๒๐ กวาพรรษา
พระองคทรงทราบขาววามีนักวิทยาศาสตรผูหนึ่งมีชื่อเสียงมากท�าการทดลองไฟฟา
สายเด่ียว พระองคพระราชทานพระราชด�ารัสเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในอีกแงคิด
หนึ่งท่ีกระผมไมเคยคิดมากอน กระผมพยายามกราบบังคมทูลถึงขอดี การน�ามาใช
ประโยชน วิธีการตาง ๆ ตามประสบการณท่ีตนเองมี และพระองคทรงเปยมลนดวย
พระราชหฤทัยท่ีเมตตา พระราชทานค�าแนะน�าเพ่ิมเติมอีกมากมาย พระราชด�ารัสนั้น
สอนใหคิดและมองในอีกมุมมองหนึ่ง โดยสรุปก็คือ เทคโนโลยีข้ันสูงตาง ๆ บางครั้ง
ก็มีผลเสียถาการบริหารเทคโนโลยีนั้นไมดี เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ บางครั้งมีเครื่อง
แตก็ใชไมได โดยท่ีผูคาต้ังหนาต้ังตาขายอยางเดียว ท�าใหประชาชนเดือดรอน และ

นายประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
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ในบางคร้ังเทคโนโลยีใหม ๆ นั้นก็อาจจะไมเหมาะ พระราชด�ารัสท่ีมีมาเปดโอกาสใหกระผมไดกราบทูลถามจนหาย
สงสัย และเร่ิมตระหนักวาสิ่งท่ีตนเองคิดวาถูกก็อาจจะไมถูก”

นอกจากนั้นยังมีพระราชด�ารัสเกี่ยวกับการท�างานและการท�าหนาที่อาจารยของนายประสิทธ์ิ ทีฆพุฒิ อีกวา
“เปนสิ่งดี ทําดีแลว ขอใหมองไกล พอแกตัวแลวกรรมดีที่ตนทําไวก็จะมา Take care ตนเองใหมีเกียรติ และ

อยากใหมาชวยงานกัน…”
ซึ่งตลอดชีวิตการท�างานของนายประสิทธ์ิ ทีฆพุฒิ เขามีความรักในประเทศชาติและปวารณาตนเพื่อพระองคทาน

โดยแทจริง
การไดสัมผัสกับพระอัจฉริยภาพในครั้งน้ันเปนที่จดจ�าของนายประสิทธ์ิ ทีฆพุฒิ ไปตลอดชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง

“แสงสวางแหงปญญา” ที่ไดรับพระราชทานมาน้ัน มีคุณคายิ่งใหญมากเหลือจะพรรณนาได และนับเปนโชคของคนไทย
ท่ีมีพระมหากษัตริยท่ีมีพระปรีชาญาณและลึกซึ้งเชนนี้
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พระอัจฉริยภาพ
เกี่ยวกับงานดานโทรศัพท

พระบาทสมเ ด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สนพระราชหฤทัยและติดตามกิจการงานดานโทรศัพทเพื่อใหบริการแกประชาชน
เปนอยางย่ิง นายปล้ืมใจ สินอากร ผูอ�านวยการอาวุโสฝายบริหารโครงการ บริษัท
ไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ไดมีโอกาสปฏิบัติงาน
สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองคในชวง พ.ศ. ๒๕๑๒ ถึง ๒๕๓๔ ขณะท่ียังท�างาน
ในองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และมีหนาที่รับผิดชอบตอการด�าเนินงาน
สนองกระแสพระราชด� ารั สเกี่ ยวกับงานด านโทรศัพท ได น อมส�านึก ใน
พระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระองคทานในหลายดาน

ในชวงเวลาดังกลาวขางตน กิจการโทรศัพทของประเทศไทยยังอยูในระหวาง
การพัฒนา ระบบโทรศัพททองถ่ินยังเปนระบบแมนนวล ที่ตองใชพนักงานตอสาย
หรือระบบโทรศัพททางไกลในบางจังหวัดยังเปนระบบวิทยุความถี่สูง (High
Frequency) หรือระบบวิทยุความถี่สูงมาก (Very High Frequency) ในขณะท่ี
บางจังหวัดก็ยังไมสามารถติดตอกันไดดวยระบบโทรศัพท

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเคยรับส่ังวา ใหถือวาพระองคทานทรงเปน
เสมือนพนักงานองคการโทรศัพทฯ คนหนึ่ง ทุกคร้ังท่ีพระองคเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปท่ีใดและพบวาโทรศัพทยังไมดีหรือใชงานไดไมสะดวก ก็จะมีพระราชกระแสรับสั่ง
ผานทางคุณขวัญแกว วัชโรทัย หรือเจาหนาที่ศูนยรักษาความปลอดภัย แมกระทั่ง
ในบางครั้งก็มีพระราชกระแสรับส่ังใหคุณสวาท ศรีข�า อดีตรองผูอ�านวยการองคการ
โทรศัพทฯ และขาพเจา พรอมท้ังพนักงานองคการโทรศัพทฯ ท่ีเกี่ยวของ เขาเฝาฯ
มีรับส่ังแจงใหทราบถึงสาเหตุขัดของพรอมท้ังพระราชทานค�าแนะน�าในการแกไข…

“มีอยูครั้งหนึ่ง ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๕ ขณะเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ
ณ พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม เพ่ือทรงเย่ียมเยียนและแนะน�า
อาชีพแกประชาชนในภาคเหนือ ในเวลานั้น องคการโทรศัพทฯ ไดน�าระบบไมโครเวฟ
(Microwave) มาใชงานเช่ือมโยงโทรศัพททางไกลจากชุมสายเชียงใหมถึงกรุงเทพฯ
แทนการใชวิทยุระบบความถี่สูง (High Frequency) แลว พระองคมีรับสั่งวา ‘วงจร
โทรศัพททางไกลในชวงเวลาประมาณ ๓ นาฬกา ถึง ๔ นาฬกา จะมีเสียงหวีด
สูงมาก’ และไดพระราชทานขอวินิจฉัยวา ‘นาจะมีวงจรอะไรที่ทํางานบกพรอง
และจะเปนในชวงเวลาดึก ๆ เทาน้ัน’ คุณสวาท ศรีข�า และขาพเจาก็ไดด�าเนินการ
คนหาอยูนาน ในขณะท่ีพระองคทานไดทรงติดตามและแนะน�าหลายคร้ัง จนกระท่ัง
มีการแตงตั้งคณะท�างานและเริ่มมีการปรับแตง Alignment เคร่ือง Microwave
จากกรุงเทพฯ - เชียงใหมท้ังหมด ผลปรากฏวา ความถี่ของสัญญาณบางภาคในเครื่อง
Multiplex มีการเคลื่อนไป เมื่อไดท�าการแกไขส�าเร็จแลวก็ไดกราบบังคมทูล
รายงานใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทราบปญหาดังกลาว เพราะหากไมมี
พระราชกระแสรับส่ังจากพระองค เราก็ไมทราบวาวงจรโทรศัพทมีสภาพเปนอยางไร
เมื่อการแกไขปญหาเสร็จส้ิน ประชาชนผูใชบริการก็ไดใชประโยชนอยางเต็มที่”

มีอีกหลายครั้ง ท่ีพระองคทรงทุ มเทพระวรกายมาชวยตรวจแกปญหา
อยางคราวเสด็จพระราชด�าเนินภาคใตที่พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน สายเคเบิลท่ี
พระต�าหนักชั่วคราวเสีย ท�าใหโทรศัพทเกิดขัดของ และตูพักสายถูกติดต้ังไวท่ีใตชั้น
วางของ เมื่อพระองคทานทรงทราบก็ทรงกมพระเศียรเขาไปใตชั้น และทรงตรวจดู

นายปล้ืมใจ สินอากร
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สายท่ีเสียด วยพระองค เอง น�าความ
ปลาบปลื้มใจแกพนักงานตรวจแกขายสาย
เป นอย างมาก เพราะไม คิดว าจะสน
พระราชหฤทัยตรวจแกไขดวยพระองคเอง
ในจุดที่ตองท�างานดวยความยากล�าบาก

นอก จากนี้ ไ ด พ ระ ร าช ทา น
ค�าแนะน�าอันเปนประโยชนเสมออาทิ กรณี
สัญญาณจางหาย (Fading) ท่ีมักเกิดขึ้น
ในภาคเหนือตลอดจนภาคกลางชวงปลาย
ฤดูหนาวเวลาเชาตรูกอนพระอาทิตยขึ้น
อากาศในชวงนั้นมักมีหมอกปกคลุม ซ่ึงมี
ผลท�าใหสัญญาณคล่ืนวิทยุ Microwave
ขัดของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชกระแสรับส่ังใหนายสวาท ศรีข�า
และนายปล้ืมใจ สินอากร ตรวจสอบและถวายรายงาน แลวทรงแนะน�าใหต้ังจานสายอากาศรับสงสัญญาณเพ่ิมข้ึนอีก
เพื่อดักสัญญาณท่ีหักเหเปล่ียนทิศทาง จากพระราชกระแสรับส่ังดังกลาว องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดรับ
ใสเกลาใสกระหมอมไปปรับปรุงจนท�าใหคุณภาพการใหบริการโทรศัพทดีขึ้นมาก

ในเวลาตอมา การเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ น้ัน บางครั้งวิทยุส่ือสารไมสามารถ
ติดตอได เน่ืองจากระยะทางไกลหรือภูมิประเทศไมเอื้ออ�านวย มีส่ิงกีดขวาง พระองคทานไดทรงแนะน�าใหจัดท�า
เครื่องทวนสัญญาณ (Repeater) ขึ้น เพ่ือเพ่ิมระยะทางการใชวิทยุส่ือสารใหมากขึ้น เม่ือองคการโทรศัพทฯ ไดจัดท�าถวายแลว
และไดน�าเคร่ืองทวนสัญญาณวิทยุส่ือสารไปใชในงานตรวจแกขายสายใหสามารถติดตอกับหนวยงานตาง ๆ โดยเจาหนาท่ี
ขององคการโทรศัพทฯสามารถน�ารถออกไปท�างานตรวจแกขายสายในระยะทางไกลได ซ่ึงพระอัจฉริยภาพท่ีกลาวมาทั้งหมด
จากความทรงจ�าของนายปลื้มใจ สินอากร เปนเพียงสวนหน่ึงท่ีตัวเขาไดประสบมาเทานั้น
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คราวประทับเครื่องบินพระที่น่ัง
ของการบินไทย

วันพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนวันท่ีบริษัท การบินไทย จ�ากัด
(มหาชน) ตองบันทึกไวในหนาประวัติศาสตร เม่ือพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานไปประทับ
ณ พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม ดวยเท่ียวบินพิเศษ TG 8007
ซึ่งการบินไทยนอมเกลานอมกระหมอมจัดถวาย โดยมีนาวาอากาศตรี พยูร เผือกผอง
เปนนักบินท่ี ๑ ของเคร่ืองบินพระท่ีนั่งในครั้งนั้น

แมเหตุการณส�าคัญดังกลาวจะผานพนมาเนิ่นนาน แตภาพแหงความประทับใจ
ท่ีเกิดขึ้นยังคงอยูในความทรงจ�าของนาวาอากาศตรี พยูร เผือกผอง ตราบจนวันนี้

“นับแตกอต้ังบริษัทฯ มา การบินไทยไมเคยมีโอกาสไดสนองพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงประกอบพระราช-
กรณียกิจยังจังหวัดตาง ๆ เลย เพราะพระองคจะเสด็จพระราชด�าเนินโดยเคร่ืองบิน
พระที่น่ังท่ีกองทัพอากาศจัดถวายเทาน้ันจนกระทั่งเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔ฝายบริหารระดับสูง
ของการบินไทยไดท�าเร่ืองกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ประทับเครื่องบินของการบินไทยเพื่อความเปนสิริมงคลแกบริษัทฯ ซึ่งพระองคทาน
ไดมีพระบรมราชานุญาตใหการบินไทยจัดเคร่ืองบินพระราชพาหนะถวายในการเสด็จ
พระราชด�าเนินแปรพระราชฐานยังพระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน โดยมีผมเปนนักบิน
ท่ี ๑ คุณกมล สุวรรณวัฒนา เปนนักบินที่ ๒ และพลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
ผูบัญชาการทหารอากาศ ในขณะน้ัน เปนผูอ�านวยการเดินทาง ซึ่งนับเปนครั้งแรก
และคร้ังเดียวท่ีการบินไทยไดมีโอกาสสนองพระมหากรุณาธิคุณพระองคทาน”

เคร่ืองบินพระที่น่ังในการเสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานคร้ังนั้น เปน
เครื่องบินโบอ้ิง ๗๔๗-๔๐๐ ขนาด ๓๗๕ ที่นั่ง ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
นามไวกอนหนานี้วา “อลงกรณ” เปนเครื่องบินล�าใหมลาสุดของการบินไทยในเวลานั้น
ซึ่งเริ่มปฏิบัติการบินเมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔

นอกจากเหลาขาราชบริพาร คณะผูตามเสด็จบนเท่ียวบินประวัติศาสตรของ
การบินไทยยังประกอบดวยขาราชการชั้นผูใหญจาก ๔ หนวยงาน คือ กองทัพอากาศ
การบินไทย การทาอากาศยานแหงประเทศไทย และกรมต�ารวจ อาทิ พลอากาศเอก
เกษตร โรจนนิล ผูบัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก สุเทพ เทพรักษ ผูชวย
ผูบัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก ประชุม ฉายศิริ ผูชวยผบัูญชาการทหารอากาศ
และพลอากาศเอก อนันต กลินทะ เสนาธิการทหารอากาศ พลอากาศเอก วีระ กิจจาทร
กรรมการผูอ�านวยการใหญบริษัทการบินไทย จ�ากัด รอยต�ารวจโท ฉัตรชัย บุญยะอนันต
กรรมการรองกรรมการผู อ�านวยการใหญ เรืออากาศเอก อุดม กฤษณัมพก
รองกรรมการผูอ�านวยการใหญ และเรืออากาศโท ชูศักด์ิ นาชัยยุทธ รน. ผูอ�านวยการ
ฝายชาง จากการบินไทย พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ ผูวาการการทาอากาศยาน
แหงประเทศไทย และพลต�ารวจเอก สวัสด์ิ อมรวิวัฒน อธิบดีกรมต�ารวจ

“ในครั้งน้ันทุกหนวยงานตางเตรียมความพรอมกันอยางละเอียดรอบคอบ
ทามกลางความต่ืนเตนยินดีของเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของทุกคน โดยเฉพาะการบินไทย
ซึ่งปลื้มปติเปนลนพนท่ีจะไดสนองงานใตเบ้ืองพระยุคลบาทองคพระประมุขของประเทศ
เพราะโอกาสที่จะไดปฏิบัติงานถวายพระองคทานเชนนี้ไมใชเร่ืองงาย ๆ ทุกหนวยงาน

นาวาอากาศตรี พยูร เผือกผอง
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ตางเตรียมพรอมท้ังในดานการถวายความปลอดภัยและการก�าหนดเสนทางบินใหม เพราะปกติการบินในเสนทาง
กรุงเทพฯ-เชียงใหม เปนการบินระยะสั้นที่ใชเวลาบินเพียง ๔๕ นาที แตเน่ืองจากเที่ยวบินพิเศษนี้เปนเที่ยวบินภาคค�่า
เราจึงก�าหนด Flight Plan ข้ึนใหม เพ่ือใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีชวงเวลาประทับพักผอนพระราชอิริยาบถ
และเสวยพระกระยาหารค�า่ไดนานขึ้น โดยจะบินออมจากกรุงเทพฯ ผานนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี เลย แพร
เชียงราย แลวจึงเขาเชียงใหม เสนทางบินใหมน้ี ใชเวลาบินทั้งสิ้นประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที…

“ในฐานะนักบิน เราตองเตรียมความพรอมในการปฏิบัติการบินตลอดเวลาอยูแลว แตเม่ือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
งานถวายแดองคพระมหากษัตริย ความรูสึกแรก คือดีใจและปล้ืมใจ ขณะเดียวกันความรูสึกตอมา คือเครียดและกังวลวา
จะปฏิบัติหนาที่ไดดีที่สุดไดหรือไม แตเพราะผมรูสึกภูมิใจและถือวาการปฏิบัติงานถวายครั้งนี้คือสิริมงคลสูงสุดของชีวิต
ในฐานะท่ีเกิดมาเปนคนไทย อาศัยอยูบนผืนแผนดินไทยภายใตพระบรมโพธิสมภารของพระองคทาน เม่ือบริษัทฯ
ใหโอกาสที่ดีท่ีสุดแกผม ผมจึงต้ังใจท�างานถวายพระองคทานดวยชีวิตเลย”

การปฏิบัติหนาที่นักบินที่ ๑ ประจ�าเคร่ืองบินพระท่ีนั่ง นอกจากจะน�ามาซึ่งความปลาบปล้ืมและภาคภูมิใจแก
นาวาอากาศตรี พยูร เผือกผองแลว ยังถือเปนชวงเวลาพิเศษสุดในชีวิตนักบินของเขาอีกดวย

“เหตุการณในวันนั้น เรียกไดวาเปนความประทับใจในชีวิตท่ีผมไมมีวันลืม โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนท่ีพระองคทาน
เสวยพระกระยาหารค�่าเสร็จ แลวเสด็จพระราชด�าเนินมายังหองท�างานของนักบิน มีพระราชกระแสรับสั่งกับนักบิน
ดวยพระอารมณขันวา ‘วันนี้กัปตันบินหลงทาง’ ผมและนักบินที่ ๒ ตางก็ปลาบปล้ืมและประทับใจมาก ที่พระองคมี
พระราชปฏิสันถารกับพวกเรา”

ทุก ๆ รายละเอียดของเที่ยวบินพิเศษ TG 8007 เสนทางเสด็จพระราชด�าเนินกรุงเทพฯ - เชียงใหม จึงยังคงอยูใน
ความทรงจ�าของนาวาอากาศตรี พยูร เผือกผอง และมีสมุดบันทึกเลมเล็กใชบันทึกเหตุการณประวัติศาสตรในครั้งนั้นไว
อยางถ่ีถวน ท้ังรายละเอียดของเสนทางบิน รายชื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติการบนเท่ียวบิน คณะผูตามเสด็จ ไมเวนแมกระทั่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับพระกระยาหารที่จัดถวายบนเครื่องบินพระท่ีน่ัง

หลังจากจัดเครื่องบินพระราชพาหนะถวายในคร้ังน้ัน การบินไทยก็ไมมีโอกาสปฏิบัติงานถวายเกี่ยวกับอากาศยาน
พระราชพาหนะอีกเลย แตถึงกระน้ันความจงรักภักดีที่เจาหนาท่ีทุกคนถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก็ไมเคยเสื่อมคลาย

“เมื่อผมไดเห็นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครั้งใด ก็อดไมไดท่ีจะหวนนึกถึงเหตุการณที่เคยปฏิบัติงานถวายพระองค
มีโอกาสไดสัมผัสกับพระเมตตาของพระองคดวยตัวเอง ตลอดอายุการท�างานในฐานะนักบินของผม ผานเหตุการณส�าคัญ
มามากมาย ต่ืนเตนก็มาก ประทับใจก็มี แตเหตุการณซึ่งถือวาเปนที่สุดของชีวิตที่จะอยูในความทรงจ�าไปตลอด
คือการไดมีโอกาสเปนนักบินบังคับอากาศยานพระราชพาหนะถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙”
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บุญพระครองครอบเกลา�ชาวทาง
เม่ือวันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชกระแส
รับส่ังกับนายเฉลียว วัชรพุกก อธิบดีกรมทางหลวงในขณะน้ัน ใหพิจารณาปรับปรุง
เสนทางสายบานวาก - บานใหม - บานแมตะไคร เพ่ือชวยเหลือราษฎรบานใหมและ
บานแมตะไครใหสามารถเดินทางมาสูอ�าเภอสันก�าแพงไดโดยสะดวกขึ้น เนื่องจาก
ทางเดิมนั้นมีความคับแคบและผานภูเขาสูงชัน โดยเฉพาะในฤดูฝนไมสามารถใชสัญจร
ผานไดเลย ทั้ง ๆ ท่ีอยูหางจากอ�าเภอสันก�าแพงไมถึง ๒๕ กิโลเมตร ในวันถัดมา
นายเฉลียว วัชรพุกก จึงมีค�าสั่งให แขวงการทางล�าพูนเขามารับผิดชอบงานนี้ในทันที
ซึ่งนั่นถือเปนจุดเริ่มตนของหนาที่ราชการที่ส�าคัญและมีคุณคายิ่งยาวนานถึง ๗ ปเต็ม
ของนายพิเชียร เจริญกลกิจ นายชางแขวงการทางล�าพูนขณะนั้น

นายพิเชียร เจริญกลกิจ ไดจัดประชุมผูเกี่ยวของทุกคนเพ่ือแจงใหทราบถึงความ
ไววางใจจากอธิบดีกรมทางหลวงใหท�างานสนองพระมหากรุณาธิคุณในคร้ังน้ัน
ซึ่งนับเปนเกียรติประวัติของแขวงการทางล�าพูนและเจาหนาที่ซ่ึงนอยคนนักท่ีจะมีโอกาส
และต้ังหนวยเฉพาะกิจเตรียมเขาพ้ืนท่ีทันที

“หัวใจของการปรับปรุงทางสายนี้อยูท่ีการควบคุมการไหลของน�า้บนภูเขาในฤดูฝน
มุงเนนไปในการวางทอและการท�ารางระบายน�้า โดยการส�ารวจดูลักษณะภูมิประเทศ
วาควรท�าท่ีดักน�้า รางระบายน�้า ทอ ฯลฯ ณ จุดไหน จากนั้นแขวงฯ ล�าพูนไดใชเวลา
การสรางเพียง ๔๐ วัน แลวเสร็จเมื่อตนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ชวยใหการจราจร
สามารถผานไปไดดวยความเร็วเฉลี่ย ๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง ซึ่งผูสัญจรสามารถเดินทาง
จากบานวากถึงบานแมตะไครดวยเวลาเพียง ๑๒ - ๑๕ นาที นอยลงกวาเดิมถึง ๔ เทาตัว
และโครงการดังกลาวใชงบประมาณเพียงกิโลเมตรละประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาทเทานั้น”

จากผลงานดังกลาวของแขวงการทางล�าพูน นายพิเชียร เจริญกลกิจ ไดรับ
พระมหากรุณาธิคุณใหเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทเพ่ือรับพระราชทานเลี้ยงอาหารค�า่
ณ พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน พรอมดวยคณะเจาหนาที่กรมทางหลวง ซึ่งในโอกาส
ดังกลาวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชด�าริ
ในการกอสรางเสนทางตอจากสายบานวาก - บานใหม - บานแมตะไคร โดยการตัดขาม
ภูเขาผานมายังจุดที่จะกอสรางเข่ือนแมทา ไปบรรจบกับบานหวยแกวที่หมูบานสหกรณ
สันก�าแพงแปลง ๖

โครงการกอสรางเสนทางสายใหม เปนโครงการที่มีความยากและมีอุปสรรค
มากกวาเสนทางแรกอยูมาก ซ่ึงนายพิเชียร เจริญกลกิจ ไดเรงวางแผนการท�างาน
สนองพระราชด�าริดังกลาวในทันที กอนจะไดรับแจงวาในการลงพื้นท่ีส�ารวจเสนทางนั้น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (พระราช-
อิสริยยศขณะนั้น) จะเสด็จพระราชด�าเนินไปรวมส�ารวจดวย

“ในการส�ารวจครั้งแรก คณะส�ารวจฯ รวมทั้งส้ินประมาณ ๒๐ คน เดินทางมาถึง
บานแมตะไคร เม่ือเวลาประมาณ๑๑.๐๐ น. เพ่ือเขาส�ารวจแนวทางที่คาดวาจะเปนไปได
ในการกอสราง ภูมิประเทศที่เดินทางเขาไปส�ารวจนั้น เปนภูเขาและหุบเหว ปกคลุม
ไปดวยตนไมนานาพันธุท่ีคอนขางหนาทึบ มีรองน�า้ล�าธารท่ีมีน�า้ใสสะอาดไหลอยูตลอด
เวลา ทุกคนตางข้ึนเขาลงหวยบุกปาฝาดงกันดวยความทรหดอดทน ขาพเจาเองขณะนั้น
อายุได ๓๗ ป แมจะยังมิไดอยูในวัยชราภาพ แตดวยความที่หางเหินจากการเดินปาเขา
มาหลายป ประกอบกับความต่ืนเตนที่ตองตามเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร อยางไมเคยคาดคิดมากอน ท�าใหรูสึกเหน็ดเหนื่อยพอสมควรทีเดียว

นายพิเชียร เจริญกลกิจ
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แตก็ไมกลาแสดงอาการออกมา คณะส�ารวจไดกลับออกจากปา
เม่ือเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. รวมเวลาท่ีส�ารวจภูมิประเทศ
อยูในปาในวันน้ันประมาณ ๖ ชั่วโมง”

เม่ือไดขอมูลจากการส�ารวจเรียบรอย เจาหนาที่ทุกคน
เริ่มพบวางานนี้มีอุปสรรคที่ขวางหนาอยูมิใชนอย หากตอง
ตัดทางใหมผานปาเขาสูงชันท่ีมีความยาวถึง ๒๐ กิโลเมตร
และตองกอสรางสะพานขามล�าน�า้อีก ๒ แหง แตไมวาอยางไร
เจาหนาท่ีทุกคนลวนทุมเทก�าลังและปญญาสูงสุดเพื่อใหงานน้ี
ส�าเร็จลงใหได ตามปณิธานท่ีชาวกรมทางหลวงถือเปนครรลอง
ในการปฏิบัติราชการตลอดมาทุกสมัย

“เปาหมายของเราก็คือ จะตองกอสรางทางสายนี้ให
สามารถสัญจรผานไดทุกฤดูกาล และต้ังใจใหเสร็จทันรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๒๓ ใหได
ซึ่งพวกเราสามารถตัดเขา ถมเหว ระเบิดหินที่ กม. ๓ และ กม. ๔ รวมท้ังเจาะแนวทางใหทะลุถึงกันไดอยางที่หวัง ในวันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๒๒ ถือเปนการฉลองพระชนมพรรษาและสนองพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากนั้นก็เรงขยายและขึ้นรูปคันทาง ฝงทอ คสล.
ท�ารางระบายน�า้ และท�าผิวทางลูกรังบดอัดแนนเปนงานสุดทาย…

“แทบจะทันทีท่ีงานแลวเสร็จ ในวันจันทร ท่ี ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงขับรถยนตพระท่ีนั่ง
พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
จากพระต�าหนักภูพิงคฯ ผานหมูบานสหกรณสันก�าแพง ผานเสนทางสายบานแมตะไคร - บานหวยแกว ซ่ึงพวกเราชาวกรมทางหลวง
ทุมเททั้งใจและกายกอสรางสนองพระราชด�าริ…

“ในวันน้ันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จลงจากรถยนตพระที่น่ัง ทรงพระด�าเนินมายังแถวรอรับเสด็จ คณะเจาหนาท่ี
ท้ังหมดจึงกราบบังคมทูลรายงานตัว จากนั้นพระองคก็แยมพระสรวล และมีพระราชด�ารัสสั้น ๆ วา

‘ทางสวยมาก’
“เปน ๓ ค�า ที่ยังความปลื้มปติแกพวกเราเปนลนพน ความเหน็ดเหนื่อยและความวิตกกังวลนานัปการอันตรธานหายไป

หมดสิ้นในบัดนั้น”
กลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ หลังจากนายพิเชียร เจริญกลกิจ ปฏิบัติราชการสนองพระราชด�าริมาเปนเวลา ๖ ป ไดมี

หนังสือจากส�านักราชเลขาธิการ ใหเขาเฝาทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี
ผูแทนพระองค เพ่ือรับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวันเสาร ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
ซึ่งนับเปนเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิตการท�างานกรมทางหลวงของนายพิเชียร เจริญกลกิจ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกฎุราชกุมาร
ทรงรวมส�ารวจเสนทางบานแมตะไคร - บานหวยแกว
อ�าเภอสันก�าแพง จังหวดัเชียงใหม
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ชุมสายโทรศัพทจิตรลดา
จากพระราชกระแสรับส่ังของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร ท่ีวา
“ใหยึดถือความถูกตองเปนหลักการทํางาน มีปญหาอะไรแกไขไมได...

ตองบอก อยากลัวผูสั่ง ไมใชส่ังแลวตองทําไดทุกเร่ือง”
นายไพบูลย ลิมปพยอม ไดนอมรับกระแสพระราชด�ารัสใสเกลาใสกระหมอม

ดวยความประทับใจในแนวพระราชด�าริและยึดถือเปนหลักในชีวิตการท�างาน
ตลอดมา

ขณะท่ีนายไพบูลย ลิมปพยอม ปฏิบัติงานอยูในองคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย ไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่สนองงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับกิจการสื่อสารดานโทรศัพทมา
ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๑๕ มีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานอุปกรณตอนนอก ในเขตโทรศัพท
นครหลวง ครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี
คือความภาคภูมิใจซึ่งถือเปนมงคลแหงชีวิต

“สมัยนั้นโทรศัพทมีปญหาดานการบริการมาก เนื่องจากสภาพของเคเบิล
สายใตดิน สายแขวนอากาศตามเสาคอนขางเกา ท�าใหผูใชงานไมไดรับความสะดวก
รวมถึงภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังและพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต นอกจากน้ันสภาพของขายสายก็ไมนามองเทาไรนัก ท้ังสกปรก
รกรุงรัง ไมเหมาะสมกับสถานท่ีอันควรแกสายตาของประชาชนท่ัวไป…

“องคการโทรศัพทฯ ในตอนนั้นจึงไดจัดท�าโครงการพิเศษปรับปรุงสภาพ
ขายสายทั้งหมด น�าสายท่ีแขวนรุงรังตามเสาไปรอยลงทอใตดิน และเปลี่ยนมา
ใช สายประเภทปลอดจากการรบกวนของคล่ืนแม เหล็กไฟฟา ตลอดจนจัด
กองงานพิเศษถวายส�าหรับการบ�ารุงรักษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง กระท่ังขาพเจา
มาด�ารงต�าแหนงผูอ�านวยการองคการโทรศัพทฯ ไดมีโอกาสปฏิบัติงานถวาย
พระองคท้ังโดยตรงและโดยออม นับเปนความภาคภูมิใจสูงสุดและถือเปนงานที่
ปฏิบัติอยางตอเนื่องตลอดชวงชีวิตการท�างานของขาพเจา”

นายไพบูลย ลิมปพยอม จดจ�าชวงเวลาน้ันไดเปนอยางดี เมื่อคร้ังที่มีโอกาส
เขาไปปฏิบัติงานถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานค�าแนะน�าเกี่ยวกับงานดานโทรศัพทอยู เสมอ
หลายคร้ังที่โทรศัพทเสียและเจาหนาที่ยังหาสาเหตุไมพบ ก็มักจะไดรับค�าแนะน�า
จากพระองคส�าหรับน�าไปแกไขไดจนส�าเร็จอยูหลายครั้ง

ในระยะแรกที่ต องเข าไปดูแลระบบโทรศัพท ในพระต�าหนักจิตรลดา
รโหฐาน พระราชวังดุสิต เจาหนาท่ีทุกคนจะเกรงกลัวพระองคทานมาก พระองค
จึงมีพระราชปฏิสันถารดวยบอย ๆ เพ่ือใหเจาหนาท่ีเกิดความคุนเคย และรูสึกวา
พระองคเสมือนพระอาจารยผูรอบรู ทั้งเคยมีรับส่ังวา พระองคทรงเปนพนักงาน
ขององคการโทรศัพทคนหน่ึง ฉะนั้นอยาไดเกรงกลัวทาน

ความประทับใจเรื่องหนึ่งในหลาย ๆ เรื่องของนายไพบูลย ลิมปพยอม ที่ได
ปฏิบัติงานราชการสนองเบ้ืองพระยุคลบาทมาตลอด ๒๐ ป คือพระปรีชาสามารถ
ทางวิทยาการสมัยใหม ท่ีพระองคทรงติดตามอยูเสมอ บางคร้ังทรงใหค�าแนะน�า
ในการตรวจแกแกชางโทรศัพทเสียเอง เพราะบางคร้ังคนท�างานมักจะมองขาม
สาเหตุเล็กนอยไป

นายไพบูลย ลิมปพยอม
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เรื่องที่ชาวองคการโทรศัพท ฯ ภาคภูมิใจสูงสุดคือ การได รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหสรางอาคาร “ชุมสายโทรศัพท
จิตรลดา” ขึ้นภายในบริเวณพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๒ อันถือเปนเกียรติยศหนึ่งในการท�างานของนายไพบูลย
ลิมปพยอม ซ่ึงไดรับแต งต้ังให เปนหัวหนาชุมสาย และผู เชารายหน่ึง
ของชุมสายนี้ คือ พระบาทสมเ ด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

“ในชวงที่พระองคเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระต�าหนักตาง ๆ
เปนเวลาท่ีขาพเจาจะตองเขาไปตรวจสอบดูแลความเรียบรอยของเคร่ืองโทรศัพท
และสายโทรศัพทที่อยูในพระต�าหนักทุกจุด ซ่ึงน่ันเปนความภาคภูมิใจสวนตัว
ของขาพเจาท่ีไดมีโอกาสสนองงานใตเบื้องพระยุคลบาทสวนพระองค...

“ขณะเดียวกัน ในการเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระต�าหนักตาง ๆ
ทางองคการโทรศัพทฯ ไดจัดท�าระบบโทรศัพทถวายเปนตูสาขา กอนที่
พระองคทานจะเสด็จ โดยเจาหนาท่ีตองเตรียมการตั้งวงจรพิเศษไวลวงหนา
เน่ืองจากสมัยกอนยังไมเปนระบบอัตโนมัติ กระทั่งตอมาเมื่อมีการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีมากขึ้น องคการโทรศัพทฯ ก็ไดจัดถวายอุปกรณสื่อสาร
ประเภทตาง ๆ เพื่อใช ในกิจการสวนพระองคส�าหรับใชติดตอสื่อสาร
ไดทั่วประเทศ โดยมีระบบส่ือสารดาวเทียมเคลื่อนท่ีตามเสด็จฯ ท้ังหมด
ไมเวนแมในพ้ืนที่ทุรกันดาร”
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อัครมหาราชา ปนฟาคมนาคม
หากใหยอนรอยความทรงจ�าเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในชวงท่ีผมรับราชการต้ังแตกรมไปรษณียโทรเลขจนกระท่ัง
เปนปลัดกระทรวงคมนาคม ท่ีตองดูแลการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงทางบก
การขนสงทางน�้า การขนสงทางอากาศ การส่ือสารโทรคมนาคม และอุตุนิยมวิทยา
ผมไดนอมน�าพระราชด�าริของพระองคทานมาเปนหลักคิด และใชเปนแนวทาง
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ พระองคทรงมีพระอัจฉริยภาพอยางย่ิง
ในทุก ๆ ดาน ซึ่งแตละดานคือการพัฒนา แกไขปญหาเพื่อประโยชนตอประชาชนทั้งส้ิน

นายมหิดล จันทรางกูร
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ในดานการส่ือสาร ทรงเนนถึงความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การศึกษาคนควา
ทางวิชาการใหลึกซ้ึงและกวางขวางใหมากขึ้น ซึ่งนอกจากพระราชทานแนวคิดแลว พระองค
ยังทรงศึกษาดวยพระองคเองอีกตางหาก ประยุกตใชวิทยาการสมัยใหมดานสื่อสารดาวเทียม
ดานคอมพิวเตอร และส่ือสารอุตุนิยมวิทยา เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร และพระราชทานแนวทาง
แกไขปญหาลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติตาง ๆ ใหดวย

ถนนหนทาง สะพานหลาย ๆ แหง ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการแกปญหาจราจรของประเทศ และ
แมกระท่ังการตัดถนนเขาสูชนบท เพ่ือเปนเสนทางการขนสงและการเดินทางของประชาชน
ลวนแลวแตเปนเรื่องท่ีกระทรวงคมนาคมนอมน�าพระราชด�ารัสในโอกาสตาง ๆ ตลอดจน
แนวพระราชด�าริมาปฏิบัติเพื่อสรางความอยูดีกินดีใหเกิดข้ึนตามพระราชปณิธานของพระองค

พระองคทรงเปน “อัครมหาราชา ปนฟาคมนาคม” อยูเหนือเกศเกลาชาวคมนาคม
และปวงชนชาวไทย ดวยพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดอันประมาณมิได
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การขจัดคราบน�้ามันในทะเล
ดวยความสนพระราชหฤทัยในดานสิ่งแวดลอมเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในแหลงน�า้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชกระแส
รับสั่งใหดูแลรักษาสภาพแวดลอมและปองกันแกไขมลพิษท่ีเกิดข้ึนกับแหลงน�า้อยูเสมอ

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ระหวางท่ี นายวันชัย ศารทูลทัต ด�ารงต�าแหนงอธิบดี
กรมการขนสงทางน�า้และพาณิชยนาวี (ปจจุบันคือกรมเจาทา) ไดมีโอกาสท�างานดาน
การดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางน�า้สนองพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซ่ึงถือเปนความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตราชการ

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใสพระราชหฤทัยในเรื่องการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมทางทะเลมาโดยตลอด กรมการขนสงทางน�้าและพาณิชยนาวีในฐานะ
หนวยงานที่มีหนาท่ีดูแลในดานนี้โดยตรง จึงสนองพระราชด�าริดวยการด�าเนินนโยบาย
ท้ังในทางปองกันและแกไขปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางน�้าอยางตอเน่ือง…

“ในชวงที่ผมเปนอธิบดีกรมการขนสงทางน�้าและพาณิชยนาวี ไดมีการตอเรือ
อเนกประสงคขนาดใหญขึ้นเพ่ือปฏิบัติหนาที่ขจัดคราบน�้ามันท่ีจะกอใหเกิดปญหา
มลพิษทางทะเล และใชส�าหรับฝกอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหมี
ความรูความเขาใจในการปองกันและแกปญหามลพิษทางทะเลอยางตอเนื่อง โดยที่
เม่ือเรือสรางเสร็จ กรมการขนสงทางน�า้และพาณิชยนาวีไดกราบบังคมทูลเชิญพระองค
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเจิมปายเรือเพ่ือความเปนสิริมงคล ท้ังยังทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามแกเรือล�านี้วา ‘ชลธารานุรักษ’ ยังความ
ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณแกขาราชการกรมการขนสงทางน�้าและพาณิชยนาวี
อยางหาท่ีสุดมิได”

เหตุการณในวันนั้นตราตรึงอยใูนความทรงจ�าของนายวันชัย ศารทูลทัต และสราง
ขวัญก�าลังใจแกขาราชการกรมเจาทา (กรมการขนสงทางน�้าและพาณิชยนาวีขณะนั้น)
ทุกคน โดยเฉพาะชวงท่ีพระองคทานเสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเจิมปายชื่อเรือ
เม่ือวันจันทร ท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดมีพระราชด�ารัสกับขาราชการท่ีเขาเฝา
ทูลละอองธุลีพระบาทวา “เหน่ือยหนอยนะ” เพราะทรงเห็นวาการท�างานดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมทางทะเลเปนภารกิจท่ีบรรลุผลส�าเร็จไดไมงาย จึงทรงใหก�าลังใจแก
ขาราชการที่ปฏิบัติงานดวยพระเมตตาท�าใหขาราชการทุกคนตางปลื้มปติและมีความต้ังใจ
ในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือสนองพระราชด�าริอยางสุดความสามารถ

เพียง ๑๐ วันหลังจากนั้นไดเกิดอุบัติเหตุเรือบรรทุกตูคอนเทนเนอรชนกับ
เรือบรรทุกน�า้มันใกลบริเวณทางเขาทาเรือแหลมฉบัง ท�าใหน�้ามันเตาอันเปนน�้ามัน
เชื้อเพลิงของเรือร่ัวไหลลงสูทะเล จึงถือเปนครั้งแรกท่ีเรือชลธารานุรักษไดออกปฏิบัติการ
ขจัดคราบน�า้มันในทะเล และท�าหนาที่ไดอยางสมบูรณตามท่ีคาดหวังไว

ตลอดชวงเวลาท่ีเกิดเหตุการณคร้ังนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงติดตามสถานการณดวยความสนพระราชหฤทัย และ
ทรงหวงใยในปญหามลพิษทางทะเลท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึงนายวันชัย ศารทูลทัต ในฐานะ
อธิบดีกรมการขนสงทางน�้าและพาณิชยนาวีไดกราบบังคมทูลรายงานการปฏิบัติการ
แกปญหาในทุกข้ันตอนใหพระองคทรงทราบอยางตอเนื่อง รวมท้ังไดถายภาพ
รายละเอียดตาง ๆ ทั้งสภาพคราบน�้ามันที่เกิดข้ึนและหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการดวยตนเอง
ถวายใหพระองคทานทอดพระเนตรโดยละเอียด

ในเวลาตอมาไมนานก็เกิดอุบัติเหตุเรือบรรทุกสารเคมีเกยต้ืนชนหินฉลามท่ี
อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ท�าใหน�า้มันเตาไหลรั่วลงสูทะเลอีกครั้ง พระบาทสมเด็จ

นายวันชัย ศารทูลทัต
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พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ติดตามผลการด�าเนินการอยางใกลชิดเพื่อกราบบังคมทูลรายงานใหพระองค
ทรงทราบ

จากท้ังสองเหตุการณจะเห็นไดวาพระองคทรงมีความเปนหวงในปญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนเปนอยางย่ิง และทรงใส
พระราชหฤทัยในทุกรายละเอียด ท้ัง ๆ ท่ีทรงมีพระราชภารกิจมากมาย แตไมเคยทรงละเลยในทุก ๆ เรื่องท่ีอาจกอใหเกิด
ผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชน

การไดปฏิบัติงานราชการสนองเบื้องพระยุคลบาทท่ีผานมาของนายวันชัย ศารทูลทัต จึงถือเปนความภาคภูมิใจและ
เปนสิริมงคลยิ่งแกชีวิตท่ีประทับไวในความทรงจ�า ดวยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงมีตอประเทศชาติและประชาชนเสมอมา โดยซาบซึ้งในความหมายของค�าวา
“ขาราชการ” ที่ยึดมั่นเปนอาชีพมาตลอดชีวิตการท�างาน

“ค�าวาขาราชการมีความหมายในตัวเอง ที่คนเปนขาราชการจะตองส�านึกวา เราท�างานถวายพระราชา ดังนั้น
ในชวงหนึ่งของชีวิตการรับราชการของผมท่ีพระราชาไดเสด็จฯ มาถึงท่ีท�างาน ยอมถือเปนมงคลท่ีสุด เปนส่ิงประเสริฐที่สุด
ในชีวิตขาราชการ ซ่ึงทุก ๆ คนที่เปนขาราชการควรส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน และปฏิบัติภารกิจ
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต โดยนอมน�ากระแสพระราชด�ารัส พระบรมราโชวาทท้ังในเร่ืองที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
และการวางตนมาปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมสวนรวมตอไป”
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พระอัจฉริยภาพดานการสื่อสาร
จากหลายเรื่องราวอันเปนท่ีประจักษถึงพระปรีชาสามารถทางดานโทรคมนาคม

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่
สนพระราชหฤทัยศึกษาความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาตลอดทั้งทรง
คิดคน ดัดแปลง และใชประโยชนจากอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยทุกประเภท
อันเปนผลดียิ่งตอการชวยเหลือพสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะในทองถิ่นทุรกันดาร
สงผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศประสบผลส�าเร็จอยางตอเน่ือง
ตลอดเวลาหลายทศวรรษ

พระปรีชาสามารถดังกลาวควรค าแกการจารึกไว ในประวัติศาสตรการ
โทรคมนาคมของโลก นายศรีภูมิ ศุขเนตร ในฐานะนายกสมาคมโทรคมนาคม
แหงประเทศไทย จึงไดนอมเกลานอมกระหมอมเฉลิมพระเกียรติTelecom Man of
the Nation แดพระองคทาน เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙

หากยอนกลับไปเริ่มจาก พ.ศ. ๒๕๑๐ นายศรีภูมิ ศุขเนตร ไดมีโอกาส
สนองงานใตเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในดานการส่ือสารอยางใกลชิดเปนครั้งแรก โดยความรับผิดชอบ
ในต�าแหนงรองอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข

“ขาพเจาไดมีโอกาสเขาไปแสดงความจงรักภักดีอยางใกลชิด โดยไดไปว่ิงออก
ก�าลังกายในบริเวณพระต�าหนักจิตรลดารโหฐานและบางครั้งก็ว่ิงกันบนศาลาดุสิดาลัย
ทุกครั้งระหวางพักผอนจากการวิ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จะมีพระราชกระแสรับสั่งถามเกี่ยวกับงานดานการสื่อสารอยูเสมอ และพระองคทรงมี
ความรอบรูในเรื่องการสื่อสารเปนอยางมาก แมตัวขาพเจาเองจะรับราชการใน
กรมไปรษณียโทรเลขก็ยังรูสึกวาความรูทางดานเทคนิคมิอาจเทียบกับพระองคทานไดเลย”

ชวงเวลานั้น ประเทศไทยเริ่มมีการใชดาวเทียมในกิจการสื่อสารแลว เปน
ชวงเวลาเดียวกับท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
(พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงศึกษาท่ีเครือรัฐออสเตรเลีย
ทุกครั้งท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงคจะรับส่ังทางโทรศัพทกับ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร จะมีรับสั่ง
ใหราชเลขาธิการแจงมายังนายศรีภูมิ ศุขเนตร ท่ีกรมไปรษณียโทรเลขเพื่อด�าเนินการ
ตอสายใหพระองคทานผานทางดาวเทียม เพราะขณะนั้นระบบการติดตอตองผาน
โอเปอเรเตอร ไมสามารถเรียกไดโดยตรง และตลอดการสนทนา นายศรีภูมิ ศุขเนตร
จะตองคอยเฝาถวายอารักขาเพ่ือปองกันการรั่วไหลของขาวสาร ถือไดวาพระองคทาน
พระราชทานความไววางใจในการท�างานของนายศรีภูมิ ศุขเนตร เปนอยางสูง

ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ประเทศไทยไดจัดใหมีการถายทอดสดการไปเหยียบ
ดวงจันทรคร้ังแรกของมนุษยโดยยานอวกาศอะพอลโล ๑๓ ครั้งนั้นนายศรีภูมิ ศุขเนตร
ด�ารงต�าแหนงเลขานุการของคณะกรรมการถายทอดสดท่ีมีพลอากาศเอก ทวี
จุลละทรัพย เปนประธานกรรมการ ไดชวยกันระดมสรรพก�าลังมาท�าการถายทอดสด
จนประสบความส�าเร็จ ซึ่งหลังจากนั้นพระองคทรงพอพระราชหฤทัยและทรงช่ืนชม
ความกาวหนาในกิจการสื่อสารของประเทศอยางมาก กระทั่งตอมาใน พ.ศ. ๒๕๑๓
กรมไปรษณียโทรเลขไดเปดใหบริการวิทยุติดตามตัวขึ้นเปนคร้ังแรก ในนามบริษัท
โทรคมนาคมเพ่ือสื่อมวลชนแหงประเทศไทย ซ่ึงนายศรีภูมิ ศุขเนตร ไดรับมอบหมาย
ใหด�ารงต�าแหนงกรรมการผูจัดการ ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใชเงินที่เหลือจากการ

นายศรีภูมิ ศุขเนตร
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ถายทอดสด จ�านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เปดใหบริการระบบวิทยุติดตามตัวเปนครั้งแรก และมีหมายเลขใหบริการในขณะน้ัน
จ�านวน ๙๙๙ หมายเลข

“ขาพเจาไดน�าหมายเลข ๑๒๓ ไปถวายแดพระองคทานเปนการภายใน โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชทรงทดลองใชบริการวิทยุติดตามตัว ดวยการใหคนอื่นเรียกเขามาท่ีหมายเลขของพระองค ปรากฏวา
ทรงพอพระราชหฤทัยมาก เม่ือเห็นดังนั้น พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ จึงไดน�าคณะกรรมการของบริษัทฯ เขาเฝาฯ ถวาย
เครื่องวิทยุเพื่อทรงใชงานจ�านวน ๑๐ เครื่อง ซ่ึงพระองคทานไดมอบใหขาราชบริพารผูใกลชิด เชน ราชองครักษ หรือ
ผูท่ีรับใชใกลชิดไปใช หลังจากนั้นพระองคทานไดจัดต้ังระบบขึ้นมาเองเปนระบบวิทยุติดตามตัวท่ีไวใชส�าหรับติดตอกับ
ขาราชบริพารผูใกลชิดในเวลาตอมา”

อีกภารกิจหนึ่งหลังจากที่นายศรีภูมิ ศุขเนตร ขึ้นมาด�ารงต�าแหนงอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข เขาตองเดินทาง
ไปรวมประชุมท่ีองคการโทรคมนาคมดาวเทียมระหวางประเทศ (Intelsat) ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. สหรัฐอเมริกา อยูเปนประจ�า
ในฐานะกรรมการบริหารขององคการ ครั้งหนึ่งกรมไปรษณียโทรเลขไดมีหนังสือเชิญคณะกรรมการบริหารดังกลาวใหมา
ประชุมที่ประเทศไทย กอนจะไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร Intelsat ครั้งที่ ๑๓ ระหวาง
วันพุธ ท่ี ๘ ถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘

ในครั้งนั้นคณะกรรมการบริหาร Intelsat ไดมีโอกาสเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยางใกลชิดเปนเวลานานเกือบ ๒ ชั่วโมง ณ พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน จังหวัด
เชียงใหม โดยพระองคมีพระราชปฏิสันถารกับคณะผูเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทอยางทั่วถึง และพระราชทานพระราชด�าริ
เกี่ยวกับกิจการสื่อสารดาวเทียมไดอยางละเอียด สรางความประหลาดใจเปนลนพนแกเหลาผูเชี่ยวชาญระดับสูงกลุมน้ัน
ถึงพระปรีชาสามารถในดานการสื่อสารโทรคมนาคมเปนอยางมาก และการประชุมท่ีประเทศไทยเปนเจาภาพคร้ังน้ัน
เปนที่กลาวขวัญถึงอยูเสมอในเวลาตอมา เพราะทุกคร้ังที่มีปญหาที่ขบคิดไดยาก หรือมีการขัดแยงท่ีหาขอยุติไมได กรรมการ
บริหารก็จะขอใหทุกคนระลึกถึง “Spirit of Chiangmai” แลวการประชุมก็จะผานพนปญหาและขอขัดแยงไปดวยดี

“Spirit of Chiangmai” ในองคการโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหวางประเทศ ถือเปนสปริตท่ีแสดงออกถึง
ความรวมมือรวมใจและการประสานประโยชนเพื่อความส�าเร็จของกิจการสื่อสารดาวเทียมของโลก โดยอาศัยพระบารมี
แหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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โครงการทางคูขนานลอยฟา
ถนนบรมราชชนนี

ชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ขณะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเย่ียมพระอาการประชวรของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่ีโรงพยาบาลศิริราช พระองคไดทอดพระเนตร
เห็นปญหาการจราจรติดขัดเปนอยางมาก ต้ังแตบริเวณสะพานสมเด็จพระปนเกลา
ตอเนื่องไปจนถึงถนนบรมราชชนนี จึงไดพระราชทานแนวพระราชด�าริใหกอสราง
ทางคูขนานลอยฟาจากเชิงสะพานสมเด็จพระปนเกลาไปยังบริเวณสถานีขนสงสายใต
อีกทั้งมีพระราชด�ารัสวา

“...หากสรางสะพานยกระดับขาออกใหยาวเลยไปจากขนสงสายใต จะมี
ประโยชนมาก...”

ในชวงเวลาน้ันมีนายบรรหาร ศิลปอาชา ด�ารงต�าแหนงนายกรัฐมนตรี ไดจัด
ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือสนองพระราชด�าริเรื่องการแกไขปญหาการจราจร
ใหสมบูรณมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งมีรอยเอก กฤษฎา อรุณวงษ
ณ อยุธยา เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และนายประเสริฐ สมะลาภา เปนปลัด
กรุงเทพมหานคร ผลการประชุมสรุปวา กรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบกอสรางทาง
คูขนานลอยฟาจากแยกอรุณอมรินทรถึงคลองบางกอกนอย รวมระยะทางประมาณ๓.๒
กิโลเมตร สวนกรมทางหลวงโดย นายศรีสุข จันทรางศุ อธิบดีกรมทางหลวงขณะนั้น
รับผิดชอบการกอสรางขยายชองจราจรระดับพื้นราบ จากเดิมท่ีมี ๘ ชองจราจร
ใหเพ่ิมเปน ๑๒ ชองจราจร พรอมทั้งใหมีการปลูกตนไมท่ีเกาะกลางถนนเพ่ือภูมิทัศน
ท่ีสวยงาม

หลังจากไดขอสรุปท่ีชัดเจนตามแนวพระราชด�าริ คณะท�างานจึงไดกราบบังคม
ทูลถวายรายงานตอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ซึ่งทรงเห็นชอบตามค�ากราบบังคมทูล และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ เพ่ือเร่ิมตนโครงการกอสรางทางดังกลาว
ในวันอังคาร ท่ี ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙

นายศรีสุข จันทรางศุ
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จากน้ันอีก ๒ ป ในวันอังคาร ท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จพระราชด�าเนินไป
ทรงเปดทางคูขนานลอยฟาถนนบรมราชชนนี ซ่ึงเหตุการณในวันนั้น นายศรีสุข
จันทรางศุ ยังจดจ�าไดดีถึงพระราชกระแสรับสั่งวา

“การกอสรางเสนทางสายนี้ทําไดยาก การจราจรมีปญหา สองหนวยงาน
รวมกันทําดีมาก ทําไดสําเร็จ ขอชมเชย”

นอกจากนี้ พระองคทานยังตรัสถามถึงระบบการระบายน�้าบนสะพานวา
“อยากถามอะไรหนอย อยากรูมานาน การระบายน้ํา ระบายน้ํา

อยางไร”
นายศรีสุข จันทรางศุ ไดกราบบังคมทูลรายงานถึงวิธีการที่ใชระบายน�้า
จากนั้น พระองคทรงพระกรุณาฉายภาพนายศรีสุข จันทรางศุ และ

นายประเสริฐ สมะลาภา ปลัดกรุงเทพมหานคร ยืนคูกัน ณ บริเวณ Joint สราง
ความปลาบปลื้มใจอยางสูงสุดแกบุคคลทั้งสอง ท้ังมีพระราชด�ารัสวาพระองคเสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานไปหัวหินต้ังแตถนน
ยังไมลาดยาง จนมีการพัฒนาเรื่อยมาจนขณะนี้ สามารถเสด็จพระราชด�าเนินไปหัวหินไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน

โครงการทางคูขนานลอยฟาและการขยายถนนบรมราชชนนีดังกลาว เกิดขึ้นจากความหวงใยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีแกประชาชนซึ่งประสบปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ และพระองคไดพระราชทานแนว
พระราชด�าริตลอดจนวิธีการแกไขปญหา จนไดผลส�าเร็จเปน “โครงการพระราชด�าริทางคูขนานลอยฟา” ซึ่งเปนอีกหน่ึงโครงการที่แสดง
ใหเห็นถึงพระปรีชาญาณที่ทรงมองการณไกลเกี่ยวกับการแกไขปญหาจราจร ตลอดจนน�้าพระราชหฤทัยอันเปยมลนดวยพระเมตตากรุณา
ท่ีทรงมีตอพสกนิกรเสมอมา

นายประเสริฐ สมะลาภา และนายศรีสุข จันทรางศุ
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พระปรีชาสามารถ
ในกิจการส่ือสารอุตุนิยมวิทยา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สนพระราช-
หฤทัยในกิจการสื่อสารอุตุนิยมวิทยา ดวยทรงพิจารณาเห็นวา กิจการอุตุนิยมวิทยา
มีผลกระทบตอการด�าเนินชีวิตของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงเกษตรกร
ท่ีประสบปญหาการขาดแคลนน�้าเพราะไมมีแหลงกักเก็บน�้าท่ีเพียงพอในฤดูแลง ท�าให
เกิดปญหาตอการท�าเกษตร ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการใชน�้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอีกดวย ฉะนั้นการมีขอมูลเกี่ยวกับสภาวะอากาศท่ีถูกตอง จะชวยอ�านวย
ประโยชนในการเพาะปลูกและสามารถชวยใหเกษตรกรเพ่ิมผลผลิตไดมากขึ้น พระองค
จึงสนพระราชหฤทัยงานดานอุตุนิยมวิทยามาโดยตลอด

ความสนพระราชหฤทัยในงานอุตุนิยมวิทยาของพระองคทาน ทีน่ายสมิทธ
ธรรมสโรช อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ระลึกไดนั้น มีมาต้ังแตเร่ิมกอต้ังกรม
อุตุนิยมวิทยา (กรมอุตุนิยมวิทยาเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจนถึง พ.ศ.
๒๕๔๕) ทรงใชขอมูลอุตุนิยมวิทยาทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือศึกษา วิเคราะห
วิจัย และพยากรณอากาศดวยพระองคเอง เพ่ือพระราชทานค�าเตือนภัยแกมูลนิธิ
ซึ่งอยูในสังกัดส�านักพระราชวัง เชน มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
ซึ่งมีหนาที่ชวยเหลือและบรรเทาทุกขแกประชาชนเม่ือเกิดภัยพิบัติตาง ๆ และพระองค
มีพระปรีชาสามารถในการพยากรณลักษณะอากาศไดอยางแมนย�า

“หลายครั้งท่ีพระองคทานสามารถพยากรณเหตุการณลวงหนาได กอนท่ีทาง
กรมอุตุนิยมวิทยาจะพยากรณไดดวยซ�้า จึงเห็นไดวาหนวยบรรเทาทุกขของพระองค
โดยเฉพาะมูลนิธิราชประชานุเคราะหมักจะไปถึงจุดที่ประชาชนไดรับอันตรายกอน
หนวยงานอื่น นอกจากนี้แมบางคร้ังที่กรมอุตุนิยมวิทยาไดพยากรณลวงหนาวาจะมี
พายุพัดผานประเทศไทย แตหากพระองคทรงพยากรณวา ‘พายุดังกลาวจะไมพัดผาน
ประเทศไทยแนนอน’ ก็มักปรากฏวาพายุลูกน้ันไมผานเขามาจริง ๆ

“ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดคือ การเกิดพายุ Angela ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งทางกรม
อุตุนิยมวิทยาไดรับขอมูลที่ชัดเจนวาพายุลูกน้ีจะพัดเขามาในประเทศไทยแนนอน
โดยจะเขามาทางจังหวัดมุกดาหารและอุบลราชธานี แมแตศูนยอุตุนิยมวิทยาจาก
ตางประเทศ เชน จีน ญ่ีปุน ฮองกง และสหรัฐอเมริกา ก็ยังระบุเชนนั้น แตพระองค
ทรงยืนยันวาพายุลูกนี้ไมเขาประเทศไทยแนนอน และผลก็ปรากฏวาเปนไปตามที่
พระองคทรงพยากรณไวจริง ๆ ในภายหลังมีรับสั่งกับขาพเจาในโอกาสที่ไดไปเขาเฝาฯ
วาท่ีพระองคทรงพยากรณไวนั้นเปนวิทยาศาสตร มิใชโหราศาสตร ซึ่งนับเปน
พระปรีชาสามารถที่สูงย่ิงนัก”

จากปญหาภาวะฝนแลงของประเทศท่ีเกิดข้ึนบอยครั้ง ท�าใหพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สนพระราชหฤทัยในเร่ือง
การทําฝนหลวง โดยมีพระราชประสงคเพื่อเพิ่มปริมาณน�้าฝนใหตกในบริเวณท่ี
แหงแลงและทุรกันดารในฤดูแลงหรือแมในฤดูฝน ซ่ึงพระองคมีพระราชด�าริใหม
เพิ่มขึ้นในระยะหลังวา

“เมื่อเราไมสามารถเก็บกักนํ้าไวในเขื่อนไดในฤดูฝนเพราะไมมีน้ําเพียงพอ
ก็ตองพยายามทําฝนเทียมใหตกในบริเวณอางเก็บน้ําเหนือเข่ือนตาง ๆ ที่ไดสราง
ไวแลว เชน เขื่อนภูมิพล เข่ือนสิริกิต์ิ เขื่อนอุบลรัตน เปนตน เพ่ือจะไดมีเก็บนํ้าไว
เพราะถาใหตกนอกเขื่อนหรือใตเขื่อน นํ้าก็จะไหลลงทะเลไปโดยเปลาประโยชน”

นายสมิทธ ธรรมสโรช
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพยายามใชขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาประกอบกับการคนควา
หาสูตรสารเคมีตาง ๆ ท่ีจะไปบังคับความชื้นและเมฆฝนใหตกในพ้ืนที่เก็บน�้า จึงท�าใหมีปริมาณน�า้ท่ีเก็บกักไดมากขึ้นกวาปกติ กอนจะ
เพิ่มประสิทธิภาพการท�าฝนหลวงใหสูงขึ้นไดเปนล�าดับ

ตลอดเวลาที่ผานมา ทรงศึกษาลักษณะอากาศจากขอมูลท่ีทางกรมอุตุนิยมวิทยาน�าขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายทุกวัน รวมกับ
ขอมูลจากตางประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมอยางคอมพิวเตอร ทรงเรียกดูขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือพยากรณและ
วิเคราะหลักษณะอากาศ รวมถึงผลกระทบที่มีตอประเทศไทยทุกวัน โดยเฉพาะในชวงที่มีสภาวะอากาศผิดปกติ เชน มีพายุไตฝุน หรือ
พายุไซโคลนพัดผานหรือมีผลกระทบตอประเทศไทย

“พระองคจะทรงขอขอมูลลักษณะอากาศเพิ่มเติม เชน แผนท่ีอากาศชั้นบน ลมในระดับตาง ๆ และจะทรงติดตามอยางใกลชิด ใน
บางครั้งจะทรงใหค�าแนะน�าหรือช้ีแจงใหทราบวา เสนทางของพายุนาจะมีแนวโนมไปทางใด จะมีผลกระทบตอภาคใดสวนใดของประเทศ
บาง สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนประโยชนอยางยิ่งตอกรมอุตุนิยมวิทยา อยางกรณีพระบรมราชวินิจฉัยเรื่องการไมเขามาของพายุ Angela ใน
ครั้งนั้น พระองคยังมีพระราชด�ารัสในทางข�าขันเพื่อไมใหเจาหนาที่เสียใจวา ไมเปนไร ลูกนี้ไมเขา ฉันใหนางเมขลาพาไปเท่ียวเขาพระสุเมรุ
แลว เปนตน นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางใหญหลวงท่ีไดทรงใหค�าแนะน�าและใหก�าลังใจแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตลอดเวลา”

กอนเกิดเปนโครงการพระราชด�าริพระราชทานหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหปฏิบัติสนองงานทุกโครงการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะทรงศึกษาคนควาอยางรอบคอบเสียกอนวาจะมีผลประโยชนเกิดขึ้นอยางไร สิ่งท่ีลงทุนไป
จะมีผลลัพธที่ดีมากกวาผลเสียหรือไม และมีรับสั่งอยูเสมอวา “Our loss is our gain” เพื่อใหทุกคนไดตระหนักวา การด�าเนินงาน
ท่ียึดผลส�าเร็จแหงความ “คุมคา” มากกวา “คุมทุน” ค�านึงถึงผลประโยชนของคน สวนรวมมากกวาผลส�าเร็จท่ีเปนตัวเลข เปน
พระบรมราโชบายท่ีนายสมิทธ ธรรมสโรช นอมรับใสเกลาใสกระหมอมและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตลอดมา
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ร�าลึกครั้งเขาเฝาฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช

นางสรอยทิพย ไตรสุทธ์ิ

เปนพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหคณะผูบริหารกระทรวง
คมนาคมและกรุงเทพมหานครเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงาน
การแกไขปญหาจราจรบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งนับเปนบุญและมงคล
สูงสุดของชีวิตในฐานะเปนราษฎรของพระองค และในฐานะเปนขาราชการคนหนึ่ง
ซึ่งขณะน้ันด�ารงต�าแหนงผูอ�านวยการส�านักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
ท่ีไดมีโอกาสเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนั้นดวย

จ�าไดแมนย�าและจะไมมีวันลืมในชั่วชีวิตนี้ เปนวันจันทร ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๔ ที่ไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทเบื้องพระพักตรของพระองคที่โรงพยาบาล
ศิริราช ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีพระองคยังทรงพระประชวรอยู แตพระองคยังคงทรงงาน
เพื่อแกไขปญหาบรรเทาความเดือดรอนใหราษฎรโดยมิไดมีทาทีจะทรงเหน็ดเหน่ือย
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พระวรกาย พระราชทานแนวคิดและตรัสถามอยูตลอดเวลา มีพระบรมราชวินิจฉัยใหไปปฏิบัติ พระองครอบรูทุกเรื่อง
ในงานโครงการของกระทรวงคมนาคมและกรุงเทพมหานครในชวงเวลานั้น ๆ สนพระราชหฤทัยงานระบบราง
ท้ังระบบรถไฟฟาสายสีตาง ๆ รถไฟทางคู และรถไฟฟาความเร็วสูงที่พระองคทรงเรียกวารถไฟเร็ว มีพระราชกระแสรับสั่ง
ถึงประโยชนของรถไฟวา “ที่จริงรถไฟน้ี จะไดประโยชน์มาก เพราะวาดีกวาการคมนาคมทางถนน ทางถนนมันแพงมาก
ความจริงก็ทางรถไฟจะถูกลงไปมาก ก็หมายความวาดีส�าหรับการเศรษฐกิจของไทย ถาท�าไดส�าเร็จโดยเร็ว” พระองค
ทรงย�า้ถึงการพัฒนารถไฟไทยวา “การพัฒนารถไฟตองพัฒนาทั้งระบบเกาและระบบใหม” ซึ่งหมายถึงรางขนาดเดิม
๑ เมตร กับขนาด รางกวาง ๑.๔๓๕ เมตร

จ�าไดวาระหวางการเขาเฝาเบื้องพระยุคลบาทครั้งดังกลาว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันเปยมลนตอพสกนิกรของ
พระองค ในการมีพระราชประสงคใหประชาชนไดรับความสะดวก ลดระยะเวลาในการเดินทางดวยระบบรถไฟที่ทันสมัย
ทรงมีกระแสพระราชด�ารัสตรัสถามถึงแนวทางการกอสรางโครงการรถไฟฟา (สายสีแดงชวงบางซื่อ - หัวล�าโพง / บางซื่อ -
มักกะสัน) ชวงท่ีผานพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ซ่ึงกระทรวงคมนาคมไดกราบบังคมทูลถึงแนวทางการกอสราง
ในการอนุรักษอาคารสถานีรถไฟจิตรลดา และการกอสรางทางว่ิงแบบอุโมงคแบบเปด หรือ Open Cut ซึ่งมีกระแส
พระราชด�ารัสตอบวาตกลงรูปแบบการกอสรางไดเสียที นอกจากน้ีไดตรัสถามถึงรูปแบบการกอสรางรถไฟความเร็ว (สูง)
เสนทางกรุงเทพฯ - หัวหิน วาจะมีผลกระทบตอสถานีรถไฟหัวหินหรือไม พระราชทานเลาใหฟงวา ครั้งยังทรงพระเยาว
ไดเคยเสด็จพระราชด�าเนินทางรถไฟมายังหัวหินและเสด็จลง ณ สถานีรถไฟแหงนี้ เมื่อไดรับฟงพระราชกระแสดังกลาวแลว
ถึงตอนนี้ในฐานะขาราชการผูรับผิดชอบในการศึกษาออกแบบโครงการดังกลาวไดกราบบังคมทูลวาจะอนุรักษอาคารสถานี
หัวหินตลอดจนรูปแบบทางสถาปตยกรรมไว โดยการกอสรางรถไฟความเร็วสูงจะมีแนวทางการกอสรางเปนอาคารสถานี
แหงใหมเพ่ือมิใหมีผลกระทบตออาคารสถานีรถไฟหัวหินดังกลาว

ในชวงเวลากวา ๒ ชั่วโมงที่ไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท เปนชวงเวลาอันทรงคุณคาท่ีมีทั้งความต้ืนตันใจ ตื่นเตน
ความปลื้มปติที่ไมอาจกลาวเปนถอยค�าไดหมด และมีปณิธานท่ีต้ังม่ันไวในใจตอเบ้ืองพระพักตรวา จะเปนขาราชการท่ีดี
ของแผนดิน จะนอมน�าแนวพระราชด�าริและพระราชด�ารัสของพระองคไปเปนหลักในการท�างาน และด�าเนินชีวิต
เปนคนดีของประเทศชาติตอไป ดวยความส�านึกในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน
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การสนองงานขององคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงงานเพื่อประโยชน สุขของประเทศชาติและประชาชน
อย างอเนกอนันต พระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองคขณะทรงปฏิบั ติ
พระราชกรณียกิจเปนภาพที่อยูในความทรงจ�าของพสกนิกรชาวไทยทุกคนเสมอมา

ทุกครั้งท่ีพระองคเสด็จพระราชด�าเนินไปยังพ้ืนท่ีหางไกล เพื่อคนควาแนวทาง
พัฒนาความเปนอยูของพสกนิกร จะทรงมีอุปกรณติดพระวรกาย ๓ ชิ้นหลัก ๆ
คือ แผนที่พรอมดินสอ กลองถายภาพ และวิทยุสื่อสาร ซึ่งองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยเปนหนวยงานส�าคัญที่มีโอกาสสนองงานใตเบ้ืองพระยุคลบาท
ในดานการติดตอสื่อสาร โดยเฉพาะ นายสวาท ศรีขํา อดีตรองผูอ�านวยการองคการ
โทรศัพทแหงประเทศไทย และ นายปลื้มใจ สินอากร อดีตผูชวยผูอ�านวยการ
ฝายบริหารโครงการ ที่มีโอกาสไดประสบพบเจอกับเร่ืองราวมากมายระหวาง
การปฏิบัติงานเหตุการณ เหล านั้ นสะท อนให เห็น ถึงพระอัจฉริยภาพและ
พระปรีชาสามารถ ท่ีชวยใหเจาหนาที่ทุกคนนอมน�ามาเปนหลักยึดในการด�าเนินชีวิตนายสวาท ศรีข�า

องคการโทรศัพทฯ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณใหสนองงานพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยางเปนทางการ เร่ิมเม่ือ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยมีภารกิจหลักในการวางขายสายโทรศัพทและวงจร
โทรคมนาคมประจ�าพระต�าหนักตาง ๆ ไมวาจะเปนพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน
ภูพานราชนิเวศน และภูพิงคราชนิเวศน

“ภารกิจในสมัยนั้น คือการสรางขายสายภายในพระต�าหนักตาง ๆ ท่ีพระองค
จะเสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐาน เมื่อมีก�าหนดวาจะเสด็จไปประทับ ณ ท่ีใด
พวกเราก็ตองสงเจาหนาท่ีออกไปเตรียมการสื่อสารใหพรอมกอนหนา เชน เมื่อคราว
ทานจะเสด็จพระราชด�าเนินไปประทับยังพระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม
ซึ่งเปนพระต�าหนักที่ต้ังอยูบนภูเขา ทีมงานตองขึ้นไปเตรียมการกันกอน ดวยการจัดต้ัง
เครื่องสงวิทยุระบบ VHF หนึ่งวงจร เน่ืองจากไมสามารถเดินขายสายขึ้นไปได…
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“ในเวลานั้น วิทยุโทรศัพทยังสามารถเรียกสื่อสารไดเพียงทีละขายเทานั้น พระองคทานจึงมีรับส่ังกับพวกเราวา
นาจะลองหาวิธีที่จะท�าใหวิทยุสื่อสารเครื่องเดียวสามารถติดตอไดหลายขายส่ือสาร เมื่อไดรับกระแสพระราชด�าริ
แนะน�าดังกลาว เจาหนาที่ก็ไดรับใสเกลาฯ แลวน�ามาเปนแนวทางในการปรับปรุง ซ่ึงภายหลังก็สามารถรวมทุกขาย
สื่อสารท่ีมีใชในประเทศไดส�าเร็จ และทูลเกลาฯ ถวายแดพระองคทานใหสามารถรับทราบขาวสารไดจากวิทยุส่ือสาร
เพียงเคร่ืองเดียว”

การเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทสนองงานดานการส่ือสารโดยวิทยุโทรศัพทน้ัน เวลาไมใชเคร่ืองก�าหนด
ชวงการท�างานประจ�าวัน เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงงาน
ตลอดเวลาแมยามดึกด่ืน โดยการติดตอสื่อสารเปนส่ิงส�าคัญท่ีพระองคสนพระราชหฤทัยเปนพิเศษ ท�าใหองคการ
โทรศัพทแหงประเทศไทยตองพรอมสนองงานตลอดเวลา

“พวกเราตองเตรียมพรอมอยูตลอดเวลา เพ่ือเขาเฝาฯ ไดทันทีท่ีระบบสื่อสารมีปญหา แตความรูสึกท่ีไดสนองงาน
รับใชพระองคทานคือสิ่งที่ดีท่ีสุดในชีวิตของพวกเรา แมในชวงแรกจะต่ืนเตนและเปนกังวลมากวาจะใชค�าพูดกับ
พระองคทานไดถูกตองหรือไม แตหลังจากไดเขาสนองงานอยูหลายคร้ัง เราก็รูสึกผอนคลายขึ้น เหตุเพราะพระองค
ไมทรงถือพระองค ทรงปฏิบัติพระองคเปนกันเองกับพวกเรามาก…

“ขณะทรงงานพระองคทานจะพระราชทานค�าแนะน�าแกพวกเราเสมอ บางคร้ังแทบจะไมรูสึกเลยวาทรงก�าลัง
สอนเราอยู พระองคจะท�าใหกลมกลืนไปทีละเล็กละนอยโดยที่เราไม รูตัว แตเม่ือเวลาผานมาเราถึงทราบวา
พระราชด�ารัสหลาย ๆ ครั้งที่ตรัสกับเราน้ันเปนประโยชนใหสามารถน�ามาปรับปรุงการท�างานไดเปนอยางดี”

ถือเปนเกียรติประวัติที่สรางความภาคภูมิใจที่สุดแกองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและเจาหนาที่ทุกคน
ท่ีไดรับพระมหากรุณาธิคุณในการสนองงานใตเบ้ืองพระยุคลบาท ในการอ�านวยประโยชนดานการติดตอสื่อสาร
เพื่อพระราชกรณียกิจในการสรางเสริมความอยูดีกินดีแกมวลพสกนิกรชาวไทยสืบมา
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นักวิทยุสมัครเลน VR009
ยอนกลับไปกวา ๔๐ ป การสื่อสารไมไดสะดวกรวดเร็วเชนทุกวันนี้ พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัย
ดานการส่ือสารมาต้ังแตทรงพระเยาว ทรงใหความส�าคัญเกี่ยวกับการสื่อสารอยางมาก
เพ่ือใชในการติดตอส่ือสารกับประชาชน ตลอดจนการชวยเหลือบรรเทาทุกข
ของพสกนิกรชาวไทยที่ประสบภัยพิบัติดวย ทรงเพียรพยายามคิดคน วางระบบ
การติดตอระยะไกลรวมกับผูเชี่ยวชาญหลายคนมาอยางตอเน่ือง

ราว พ.ศ. ๒๕๒๔ พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ ขณะด�ารงต�าแหนงอธิบดี
กรมไปรษณียโทรเลข เร่ิมพบปญหาของวิทยุส่ือสาร เน่ืองจากมีการตรวจพบวามีการน�าเขา
วิทยุส่ือสารจากตางประเทศและมีการลักลอบใชกันอยางผิดกฎหมายมากขึ้นเร่ือย ๆ
พลต�ารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ ซึ่งเปนผปูฏิบัติงานถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในดานวิทยุสื่อสาร จึงไดกราบบังคมทูลถึงปญหา
ดังกลาวและขอพระราชทานแนวทางในการบริหารจัดการวา ถาจะน�าประชาชนท่ี
ก�าลังใชวิทยุส่ือสารแบบไมถูกกฎหมายมาเขาระบบท�าใหถูกกฎหมายจะสมควรหรือไม

พระองคตรัสวา “ดีสิ เขาเหลาน้ันจะไดมีความภูมิใจ”
จากนั้นกรมไปรษณียโทรเลขจึงไดริเร่ิมกอต้ัง “ชมรมวิทยุอาสาสมัคร”

(Volunteer Radio อักษรยอ VR) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนโครงการน�ารองให
ทางราชการไดเห็นประโยชนในการใชวิทยุสื่อสารของภาคประชาชน มีการจัดสอบ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน เพ่ือใหผูที่สนใจในเรื่องวิทยุสื่อสารได
ใชงานอยางถูกตองตามกฎหมายต้ังแตน้ันเปนตนมา
และในโอกาสเดียวกัน กรมไปรษณียโทรเลขได
นอมเกลานอมกระหมอมถวายสัญญาณพระนาม
เรียกขานประจ�าพระองคทางวิทยุ “VR009” แด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ซ่ึงพระองคทรงรับไวดวยความ
ยินดีและยังทรงออกอากาศมาสนทนาใหความรู
กับนักวิทยุสมัครเลนอยูบอยครั้ง

ในคืนวันอาทิตย ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
เหลานักวิทยุสมัครเลนตางรวมใจกันถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผานคลื่น
ความถี่วิทยุ เม่ือสถานีสุดทายถวายพระพรเสร็จสิ้น
พลต�ารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ (รหัสเรียกขาน VR001) จึงไดกลาวสรุปปดทาย
เพื่อเปนการเคลียรคล่ืนความถ่ี จากนั้นก็มีเสียงหน่ึงดังขึ้นในวิทยุวา

“วีอาร ๐๐๑ จากวีอาร ๐๐๙ ขอขอบใจวีอารทุกคน”
ครั้งนั้นเปนคร้ังแรกที่นักวิทยุส่ือสารสมัครเลนไดรับฟงกระแสพระราชด�ารัสของ

พระองคทานผานทางวิทยุ น�าความปลาบปลื้มมาสูนักวิทยุสมัครเลนทุกคนที่ไดรับฟง
พระสุรเสียงในวันนั้น จนถือเปนประเพณีปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเลนที่จะพรอมใจกัน
ถวายพระพรตอพระองคทานผานวิทยุส่ือสารในคืนวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกป

หลังจากนั้น พระองคทานทรงใชวิทยุในการติดตอส่ือสารถึงนักวิทยุสมัครเลน
อยูเสมอ และพระราชทานพระราชด�ารัสในโอกาสวันส่ือสารแหงชาติ และวันครบรอบ
๑๐๐ ปของการสถาปนากรมไปรษณียโทรเลข พ.ศ. ๒๕๒๖ มีความวา

พลต�ารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ
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“การสื่อสารเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งอยาง
หนึ่งในการพัฒนาสรางสรรคความเจริญกาวหนา
รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ประเทศดวย ยิ่งในสมัยปจจุบันที่สถานการณ
ของโลกเปล่ียนแปลงอยูทุกขณะ การติดตอ
ส่ือสารท่ีรวดเร็วทันตอเหตุการณ ยอมมีความ
สําคัญมากเปนพิเศษ. ทุกฝายและทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการส่ือสารของประเทศ จึงควรจะ
ไดรวมมือกันดําเนินงานและประสานผลงานกัน
อยางใกลชิดและสอดคลอง. สําคัญที่สุด ควรจะได
พยายามศึกษาคนควาวิชาการและเทคโนโลยี
อันทันสมัยใหลึกซึ้งและกวางขวาง แลวพิจารณา
เลือกเฟนสวนท่ีดี มีประสิทธิภาพแนนอน
มาปรับปรุงใชดวยความฉลาดริเริ่ม ใหพอเหมาะ
พอสมกับฐานะและสภาพของบานเมืองของเรา
เพ่ือใหกิจการส่ือสารของชาติมีโอกาสไดพัฒนา
อยางเต็มที่ และสามารถอํานวยประโยชนแก
การสรางเสริมเศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพ
ของบานเมืองไดอยางสมบูรณแทจริง.”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแนะน�าการใช
เครื่องวิทยุในการเขาไปชวยเรื่องภัยพิบัติตาง ๆ
แกกลุมวิทยุสมัครเลนดวยพระองคเองอยูหลายคร้ัง
อยางเชนชวงที่เกิดเหตุวาตภัยที่อ�าเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีนักวิทยุ
สมัครเลนตองการไปชวยเหลือชาวบานไดติดตอเขามายังศูนยควบคุมขาย “สายลม” เพื่อขอค�าแนะน�าในการเตรียมพรอม
เม่ือความทราบถึงพระกรรณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงติดตอเขามาเพ่ือแนะน�าวิธีท่ีถูกตอง
แกอาสาสมัครในการออกไปชวยเหลือประชาชน โดยใหน�ารถยนตที่ติดต้ังเครื่องรับ - สงวิทยุ เปนสถานีวิทยุเคลื่อนที่ไปจอดปฏิบัติการ
ในบริเวณจังหวัดราชบุรี โดยใหพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีสูง ๆ เพ่ือเปนสถานท่ีถายทอดขอความการรายงานขาว

นอกจากนั้นพระราชทานค�าแนะน�าก�าชับในเร่ืองของแบตเตอรี่ประจ�าเครื่องวิทยุ ตองมีการเตรียมแบตเตอรี่ส�ารองที่มีการ
ประจุไฟไวใหเต็ม และการเก็บไวในกระเป๋าสัมภาระจะตองท�าการหอหุมใหดีไมใหเกิดการลัดวงจรจากการสัมผัสกับโลหะ

ในความทรงจ�าของนักวิทยุสมัครเลนทุกคนน้ัน พระองคทานทรงเครงครัดตอระเบียบวินัยและใสใจรายละเอียดทุกเรื่องมาก
ทรงสามารถใชวิทยุอยางคลองแคลว ซ่ึงคณะกรรมการสมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยและสมาคมวิทยุอาสาสมัครไดเขาเฝา
ทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนชั้นสูง และสัญญาณเรียกขานประจ�าพระองค
ในขายวิทยุสมัครเลน ที่พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งพระองคทานไดพระราชทาน
พระราชด�ารัสตอทุกคนในวันนั้น มีความตอนหน่ึงวา

“...ขอขอบใจทานที่มาใหพรแลวก็ใหวิทยุเรียกขาน วิทยุสมัครเลน ซึ่งคิดวาปล้ืมมาก เพราะใหนึกถึงวาผูท่ีทําการในดานวิทยุ
สมัครเลนและวิทยุอาสา ก็ไดมีการปฏิบัติมาเปนเวลาพอสมควร ก็คงเขาใจถึงเรื่องวิทยุและวิธีที่จะศึกษากันไดดี...นอกจากรจูักหลัก
ของวิชาการและเทคโนโลยีในการวิทยุ ก็คงไดเห็นเก่ียวกับประโยชนของการส่ือสารที่มีตอสังคมและประเทศชาติ ซ่ึงผท่ีูดําเนินงาน
ในดานวิทยุสื่อสารนี้ มีทั้งความสามารถความสนุกสนานและสนใจ และมีประโยชนในดานสวนของตัวเองเปนอันมาก นอกจากนั้น
ก็จะไดเห็นวาวิทยุสื่อสารนี้เปนประโยชนอยางไร ในการพัฒนาและรักษาความมั่นคงของประเทศ...”
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การประดิษฐสายอากาศพระราชทาน
สุธี ๑ - สุธี ๔

ในอดีต ระบบการติดตอส่ือสารนั้นท�าไดยากล�าบาก “วิทยุส่ือสาร” จึงถือเปน
สิ่งเดียวที่ชวยอ�านวยความสะดวกในการสื่อสารของเจาหนาที่ในถ่ินทุรกันดารท้ังทหาร
และต�ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงใหความส�าคัญในการส่ือสารเปนอยางมาก

นายสุธี อักษรกิตต์ิ เปนนักวิทยาศาสตรผูมีบทบาทส�าคัญในดานวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศไทย และเปนผูหน่ึงท่ีเคยปฏิบัติงานสนองพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มายาวนานถึง
๔๖ ป ถือเปนชวงเวลาท่ีมีคาย่ิงในชีวิตท่ีมีโอกาสไดคิดคนสิ่งประดิษฐอันย่ิงใหญ
และเกิดคุณูปการเปนอยางสูงแกประเทศชาติ

หลังจากเรียนจบปริญญาเอกและท�างานในตางประเทศอยูระยะหนึ่ง นายสุธี
อักษรกิตต์ิ ไดเดินทางกลับประเทศไทยและเขารับราชการในต�าแหนงนายชางตรีประจ�า
กรมการบินพาณิชย ไดรับมอบหมายงานใหคิดคนสายอากาศวิทยุที่สามารถรับ - สง
สัญญาณระยะไกล

วันหนึ่งใน พ.ศ. ๒๕๑๓ นายสุธี อักษรกิตต์ิ ไดรับค�าสั่งใหเตรียมตัวไปยัง
พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน โดยไมคาดฝนวาก�าลังจะไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
พระองคทานอยางใกลชิดในระยะหางไมถึงเมตร

“ผมจ�าไดวาเขาไปถึงวังสวนจิตรลดาในชวงเท่ียง หลังจากรับประทานม้ือกลางวัน
เสร็จก็เริ่มงานทันที ขณะนั้นผมก�าลังยืนควบคุมผูรวมงานใหปนข้ึนเสาสงสัญญาณ
ท่ีติดต้ังบนดาดฟาอาคาร และท�างานอยางเรงดวนเนื่องจากไมอยากปฏิบัติงานในเขต
พระราชฐานเปนเวลานาน ระหวางน้ันเมื่อหันไปมองดานหลัง พบวามีใครบางคน
ยืนอยู และทานมีลักษณะคลายกับผูท่ีเราคุนเคย...

“ซึ่งในครั้งนั้นก็นึกไมถึงวาจะมีโอกาสไดพบพอของแผนดินในระยะใกลชิดมาก
จนระลึกขึ้นไดในเวลาตอมาวานั่นคือในหลวงของคนไทย พระองคทานไมไดตรัสอะไร
เพียงแตทอดพระเนตรผมดวยแววตานิ่งเฉย เม่ือต้ังสติไดผมรีบนั่งคุกเขาลง ซึ่งพระองค
ก็ทรงน่ังลงเชนเดียวกัน กอนจะเปล่ียนพระราชอิริยาบถนั่งพับเพียบ ซึ่งตอนน้ันดาดฟา
ของอาคารเปนพื้นปูนท่ีรอนจัด ตัวผมเองยังรูสึกรอนจนตาตมุแทบไหม แตพระองคทาน
กลับทรงนั่งดวยทาทางเรียบงาย สงบ ไมแสดงความรอนหรือล�าบากพระองคเลย
แมแตนอย กอนจะทรงซักถามเกี่ยวกับงานสายอากาศเพ่ือวิทยุสื่อสารอยูนาน ต้ังแต
บาย ๓ โมง จนถึง ๑ ทุม”

ต้ังแตพ.ศ. ๒๕๑๓ เปนตนมา นายสุธี อักษรกิตติ์ ไดพัฒนาสายอากาศวิทยุสื่อสาร
ถวายพระองคทาน มีการปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ืองตามพระราชประสงคท่ีพระองค
ตรัสไวอยางละเอียดถึง ๒๑ ขอ และทุกครั้งท่ีท�าผิดไปจากพระราชประสงคพระองคก็
ไมเคยต�าหนิเลยแมแตนอย กระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๖ สายอากาศแบบแรกก็เสร็จส้ิน ไดรับ
พระราชทานนามในภายหลังวา “สุธี ๑”

หลังจากน้ันไมนาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร มีรับส่ังพรอมกับแยมพระสรวลเล็กนอยวา หากวิทยุส่ือสารของพระองค
สามารถติดตอจากพระต�าหนักจิตรลดารโหฐานไปยังพระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศนได
ก็จะดีมาก ซึ่งนั่นคือโจทยคร้ังใหมที่นักวิทยาศาสตรอยางนายสุธี อักษรกิตต์ิ จะตอง

นายสุธี อักษรกิตติ์
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คิดคนสมการแหงการพัฒนา ท่ีจะท�าใหวิทยุส่ือสารสามารถสงสัญญาณไดไกลถึง ๖๐๐ กิโลเมตร และการแกโจทยดังกลาวนั้นจ�าเปน
ตองแลวเสร็จภายใน ๒ สัปดาห

“โจทยดังกลาวเปนการสรางสายอากาศเพื่อรองรับวิทยุส่ือสารทางไกล ที่ไมเคยมีมากอนในประเทศไทย หรืออาจจะยัง
ไมมีมากอนในโลกสมัยนั้น ซ่ึงผมแอบคิดอยูในใจวาอาจตองใชเวลาคิดและพัฒนาไมต�่ากวา ๒ ปถึงจะแลวเสร็จ แตพระองค
ตรัสวา

“ปน้ีนํ้ามันแพง ฉันจะขับรถไปเชียงใหมเองจะไดหาทางประหยัดน้ํามัน ระหวางทางก็จะไดทดลองไปดวย และ
ฉันจะไปใหถึงเชียงใหมในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๑๗”

นายสุธี อักษรกิตติ์ ระลึกถึงชวงเวลา ๒ สัปดาหนั้นวาเปนชวงท่ีมีโอกาสพักผอนนอยที่สุดในชีวิต เน่ืองจากเรงมือท�า
เสาอากาศ “สุธี ๒” ที่ตองท�าถึง ๒ ชุด เพ่ือติดต้ังทั้งท่ีกรุงเทพฯ และเชียงใหมไดทันในระยะเวลาดังกลาว กอนจะตองพัฒนา
สายอากาศ “สุธี ๓” และ “สุธี ๔” อยางตอเนื่องตามพระราชประสงคที่ตองการใหสายอากาศนั้นถูกรบกวนจากภูมิอากาศ
ใหนอยท่ีสุด สามารถใชติดตอส่ือสารไดแบบไมขาดชวง ไมมีการจางหายของสัญญาณ

จากน้ันในวันศุกร ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ไดมีรับสั่งใหนายสุธี อักษรกิตต์ิ เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท และเปนวันเดียวกับที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ
สายอากาศ สุธี ๑ - สุธี ๔ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหระบุชื่อของนายสุธี อักษรกิตต์ิ ลงไปใน
ชื่อผูออกแบบ และระบุวา “ทรงทดลองไดผลดีแลว”

ในความทรงจ�าของนายสุธี อักษรกิตต์ิ ทุกคร้ังท่ีปฏิบัติงานถวาย พระองคไมเคยตรัสถึงก�าหนดเสร็จสิ้นในการถวาย
ผลงานเลยแมแตคร้ังเดียว แตจะทรงบอกเปนนัยดวยวิธีอื่น เชน มีรับสั่งถึงก�าหนดแปรพระราชฐาน ซ่ึงประโยคท่ีพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตรัสวา “เพราะประชาชนรอไมได” ท�าใหนายสุธี อักษรกิตต์ิ จดจ�าได
ไมมีวันลืม และเขาใจอยางถองแทวาท�าไมเขาจึงตองปฏิบัติงานถวายใหเสร็จภายในเวลาอันจ�ากัด เพราะส�าหรับพระองคแลว
ความเดือดรอนของประชาชนถือเปนเร่ืองเรงดวนที่ตองใชทุกวิถีทางในการเรงแกไขปญหา

นอกจากนี้พระองคยังสนพระราชหฤทัยในเรื่องของเทคโนโลยีอื่น ๆ อาทิ การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม วิทยุ
กระจายเสียง วิทยุเคลื่อนท่ี รวมถึงการน�าเทคโนโลยีมาใชเพ่ืออ�านวยความสะดวกในกิจการตาง ๆ เพ่ือผลสัมฤทธ์ิท่ีดีย่ิงข้ึน

ดวยเหตุน้ีเองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงงานหนัก
เพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริง และท�าใหประชาชนไดมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทรงเปนแบบอยางใหไดเรียนรูวา
ทุกคนสามารถท�าสิ่งตาง ๆ ได แมไมใชหนาที่ แตท�าเพ่ือสรางประโยชนแกบุคคลอื่น ขณะเดียวกันพระองคทานทรงปฏิบัติ
ใหเห็นประจักษเร่ืองความเรียบงายและสงเสริมพสกนิกรชาวไทยใหคิดเอง ท�าเอง มากกวาการพ่ึงพาผูอื่นเพียงอยางเดียว
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(๑) ถนนรัชดาภิเษก

ถนนวงแหวนรอบในของกรุงเทพมหานคร สรางขึ้น
เพ่ือแกปญหาการจราจรตามแนวพระราชด�าริ และ
ถวายเปนพระบรมราชานุสรณ ในโอกาสพระราชพิธี
รัชดาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ป ๙ มิถุนายน
๒๕๑๔ ความยาว ๔๕ กิโลเมตร พระราชทานพระบรม-
ราชานุญาตใหใชนาม “ถนนรัชดาภิเษก” เมื่อวันอังคาร
ท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔

มงคลนามกิจการดานการขนสงทางบก

(๒) ถนนกาญจนาภิเษก

ทางหลวงหมายเลข ๙ เปนถนนวงแหวนรอบนอก
ของกรุงเทพมหานครเพื่อแกปญหาการจราจรติดขัดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพระราชด�าริ เปนคูกับถนน
รัชดาภิเษก และเพื่อเปนทางเลี่ยงเมืองกรุงเทพมหานครท่ีเช่ือมกับ
ทางสายหลักออกสูทุกภาค จัดเขาเปนระบบทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหกระทรวง
คมนาคมอัญเชิญช่ือพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๕๐ ป ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ เปนนาม “ถนนกาญจนาภิเษก”�
ไดเม่ือวันศุกร ท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ถนนนามพระราชทาน
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(๓) ถนนบรมราชชนนี

ทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ เสนทางบางกอกนอย -
นครชัยศรี สรางขึ้นเพื่อบรรเทาการจราจรที่แออัดในเขต
กรุงเทพมหานคร และเพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางสูจังหวัดปริมณฑลโดยรอบกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดตาง ๆ ในภาคใตและภาคตะวันตกมากยิ่งข้ึน ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามวา
“ถนนบรมราชชนนี” เมื่อวันจันทร ท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

(๔) ถนนสิรินธร

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๑ เสนทางสะพาน
กรุงธน - ตลิ่งชัน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานนามวา “ถนนสิรินธร” เม่ือวันจันทร ท่ี
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรม-
ราชกุมารี

๑. ถนนรัชดาภิเษก
๒. ถนนกาญจนาภิเษก
๓. ถนนบรมราชชนนี
๔. ถนนสิรินธร

๑ ๔๓

๒
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(๕) ถนนมหิดล

ถนนในต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ซึ่งสรางผานมหาวิทยาลัยมหิดล ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนามวา “ถนนมหิดล” เม่ือวันอังคาร
ท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

(๖) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

ถนนเลียบคลองชองนนทรี ชวงจากถนนสุรวงศถึงถนน
พระราม ๓ ซ่ึงเลียบแมน�้าเจาพระยา ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนามวา “ถนนนราธิวาสราช-�
นครินทร” เมื่อวันอาทิตย ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

๕. ถนนมหิดล
๖. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
๗. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

(๗) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

ถนนสาย จ ๑ ผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามวา “ถนน
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๘
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พรอมทั้ง มีพระบรมราชานุญาตให เชิญ
ตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มาประดิษฐาน

๕ ๗

๖
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(๑) สะพานพระราม ๙

สะพานขามแมน�า้เจาพระยาอันเปนสวนหนึ่งของทางพิเศษเฉลิมมหานคร สาย
ดาวคะนอง - ทาเรือ เช่ือมระหวางเขตยานนาวากับเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
สรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ เปนสะพานขึงแหงแรกของประเทศไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม พระราชทานนามวา “สะพานพระราม ๙” เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

(๒) สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สะพานขามแมน�า้ปาสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาบขางสะพานปรีดีธ�ารง
เชื่อมระหวางถนนโรจนะ (ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๓๕) กับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามวา
“สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เมื่อวันพุธ ท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
เพ่ือเปนอนุสรณเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผูทรงกอบกูอิสรภาพ
ชาวสยามจากหงสาวดี

สะพานนามพระราชทาน

(๓) สะพานเอกาทศรถ

สะพานขามแมน�้านาน จังหวัดพิษณุโลก บน
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ปลายถนนนเรศวร ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
นามวา “สะพานเอกาทศรถ” เม่ือวันศุกร ที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เพ่ือเปนอนุสรณ เทิด
พระเกียรติสมเด็จพระเอกาทศรถ พระมหากษัตริย
ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ท่ีเคยเสด็จมาประทับ ณ
เมืองพิษณุโลก สรางคูขนานกับสะพานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชท่ีมีมาแตเดิมอยูดานทิศเหนือ

๑

๒ ๓

๑. สะพานพระราม ๙
๒. สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๓. สะพานเอกาทศรถ
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(๔) สะพานจุลจอมเกลาและสะพานจุลจอมเกลา ๒

สะพานขามแมน�้าตาป อ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามวา “สะพาน
จุลจอมเกลา” เม่ือวันพุธ ท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ เพ่ือเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตอมาสะพาน
จุลจอมเกลาแหงนี้เร่ิมมีสภาพช�ารุด กรมทางหลวงจึงไดสรางสะพาน
คูขนานสะพานเดิมอีก ๑ สะพาน และไดรับพระราชทานพระบรม-
ราชานุญาตเม่ือวันศุกร ท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหใชนามสะพาน
แหงใหมนี้วา “สะพานจุลจอมเกลา ๒”

(๕) สะพานพระราม ๕

สะพานขามแมน�้ าเจาพระยาบริเวณวัดนครอินทร อ�าเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในถนนแนวตะวันออก - ตะวันตก
เช่ือมตอถนนติวานนท - เพชรเกษม - รัตนาธิเบศร ลักษณะเปน
สะพานคูขนาน มีขนาด ๖ ชองจราจร ความยาวสะพานพรอมเชิงลาด
รวมท้ังส้ิน ๙๓๙ เมตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานนามวา“สะพานพระราม๕” เม่ือวันอาทิตยที่ ๑๐ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว

(๖) สะพานพระราม ๔

สะพานขามแมน�้าเจาพระยาบริเวณหาแยกปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามวา
“สะพานพระราม ๔” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

(๗) สะพานกาญจนาภิเษก

สะพานขึงขามแมน�้าเจาพระยาระหวางทองท่ีต�าบลบางจาก
เขตเทศบาลเมืองลัดหลวง กับต�าบลบางหัวเสือ เขตเทศบาลเมือง
ปูเจาสมิงพราย อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปนสวนหนึ่ง
ของถนนกาญจนาภิเษก ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ชวงทางพิเศษ
สายบางพลี-สุขสวัสด์ิ ลักษณะการกอสรางเปนสะพานขึงระนาบคู
ขนาด ๖ ชองจราจร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานนามวา “สะพานกาญจนาภิเษก” เมื่อวันอาทิตย ท่ี
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐�เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙

(๘) สะพานพระน่ังเกลา ๒

สะพานขามแมน�้าเจาพระยาบริเวณแยกถนนรัตนาธิเบศร
ตัดกับถนนสนามบินน�้า สร างคู ขนานกับสะพานพระนั่ ง เกล า
ทรงพระกรุณาโปรดเกล าโปรดกระหมอมพระราชทานนามว า
“สะพานพระนั่งเกลา ๒” เมื่อวันอังคาร ท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อ เฉลิมพระเ กียรติพระบาทสมเ ด็จพระน่ังเกล าเจ าอ ยู หัว
พระมหาเจษฎาราชเจา

๔. สะพานจุลจอมเกลา
๕. สะพานพระราม ๕
๖. สะพานพระราม ๔
๗. สะพานกาญจนาภิเษก
๘. สะพานพระนั่งเกลา ๒

๘

๗

๖

๕

๔
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(๙) สะพานตากสินมหาราช

สะพานขามแมน�้าจันทบุรีบริเวณปากน�้าแหลมสิงห จังหวัด
จันทบุรี สรางข้ึนเพ่ือเชื่อมตอโครงขายถนนเลียบชายฝงทะเลภาค
ตะวันออก ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามวา
“สะพานตากสินมหาราช” เม่ือวันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชท่ีเคยเสด็จมาประทับ
ณ เมืองจันทบุรี เพ่ือกอบกูอิสรภาพของชาติไทย

(๑๐) สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒

สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒ เปนสะพานขึงขามแมน�า้
เจาพระยาเชื่อมถนนพระรามท่ี ๓ กับถนนปูเจาสมิงพรายเขาดวยกัน
ท�าใหถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเชื่อมถึงกันไดตลอดเสนทาง สะพาน
ทางทิศเหนือ เชื่อมก รุง เทพมหานครกับจั งหวัดสมุทรปราการ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามวา “สะพาน�
ภูมิพล ๑” ช่ือภาษาอังกฤษวา “Bhumibol Bridge 1” สะพาน
ทางดานทิศใตเช่ือมอ�าเภอพระประแดงกับต�าบลส�าโรงใต จังหวัด
สมุทรปราการ พระราชทานนามวา “สะพานภูมิพล ๒” ช่ือภาษา
อังกฤษวา “Bhumibol Bridge 2” เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ ๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓

(๑๑) สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

สะพานขามแมน�้าเจาพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ ชวงคลอง
ออมนนทกับถนนทาน�้านนทบุรี - วัดโบสถดอนพรหม ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามวา “สะพานมหาเจษฎา-�
บดินทรานุสรณ” เมื่อวันพุธ ท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่ อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ ด็จพระน่ังเกล าเจ าอยู หัว
พระมหาเจษฎาราชเจา

(๑๒) สะพานทาวศรีสุนทร

สะพานสรางทดแทนสะพานสารสินซึ่งช�ารุด เช่ือมเกาะภูเก็ตกับ
แผนดินใหญ มีจุดเริ่มตนที่บานทาฉัตรไชย ต�าบลไมขาว อ�าเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ถึงบานทานุน ต�าบลโคกกลอย อ�าเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามวา “สะพาน�
ทาวศรีสุนทร” เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เพ่ือเชิดชูเกียรติทาวศรีสุนทรและเพ่ือความเปนสิริมงคลแกชาวภูเก็ต

๙. สะพานตากสินมหาราช
๑๐. สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒
๑๑. สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์
๑๒. สะพานทาวศรีสุนทร

๙

๑๐

๑๑

๑๒
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การทางพิเศษแหงประเทศไทยไดด�าเนินการ
กอสรางทางพิเศษ ระหวาง พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๕๙ รวม
๖ เสนทาง และกรมทางหลวงไดบริหารจัดการทาง
ยกระดับ (ทางดวน) ๑ เสนทาง ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนามทางพิเศษท้ัง ๗ สาย
ดังนี้

(๑) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร  
(ระบบทางดวนข้ันที่ ๑)

ทางพิเศษสายแรกของประเทศไทย มีจุดเร่ิมตน
ทางดานทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ๓ เสนทาง ไดแก สาย
ดินแดง - ทาเรือ สายบางนา - ทาเรือ และสายดาวคะนอง -
ทาเรือ ท้ัง ๓ เสนทางเชื่อมตอกันท่ีทางแยกตางระดับ ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามวา
“ทางพิเศษเฉลิมมหานคร” เม่ือวันจันทรท่ี ๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๒๕ เน่ืองในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร
๒๐๐ ป ๖ เมษายน ๒๕๒๕ ระยะทาง ๒๗.๑ กิโลเมตร

(๒) ทางพิเศษศรีรัช  
(ระบบทางดวนข้ันที่ ๒)

ทางพิเศษท่ีสรางข้ึนเพื่อบรรเทาการจราจรบน
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ทางพิเศษในกรุงเทพมหานครใหเปนโครงขายที่สมบูรณ
ระยะทางรวม ๓๘.๔ กิโลเมตร ประกอบดวย ๔ สวน ไดแก

• ทางพิเศษศรีรัช ส วน A เริ่มตน ท่ีถนน
รัชดาภิเษก ผานบริเวณแยกตางระดับพญาไท
(โรงกรองน�า้สามเสน) ส้ินสุดที่ถนนพระราม ๙

• ทางพิเศษศรีรัช สวน B เชื่อมตอสวน A
บริเวณทางแยกตางระดับพญาไท (โรงกรองน�้า
สามเสน) สิ้นสุดแนวสายทางท่ีบริเวณแยก
ตางระดับบางโคล

• ทางพิเศษศรีรัช สวน C เชื่อมตอสวน Aบริเวณ
ถนนรัชดาภิเษก สิ้นสุดท่ีถนนแจงวัฒนะ

• ทางพิเศษศรีรัช สวน D เชื่อมตอสวน A บริเวณ
ถนนพระราม ๙ สิ้นสุดท่ีถนนศรีนครินทร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล าโปรดกระหม อม
พระราชทานนามวา “ทางพิเศษศรีรัช” มีความหมายวา
“ทางพิเศษฉลองสิริราชสมบัติ” เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนา-
ภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙

ทางพิเศษนามพระราชทาน

๑

๒

๑. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางดวนขั้นที่ ๑)
๒. ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางดวนขั้นที่ ๒)
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(๓) ทางพิเศษฉลองรัช
ทางพิเศษชวงรามอนิทรา -อาจณรงคสรางข้ึน

เพื่อแบ งเบาการจราจรบนถนนรามอินทรา
และทางพิเศษเฉลิมมหานคร ระยะทาง ๒๘.๒
กิโลเมตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานนามวา “ทางพิเศษฉลองรัช” มี
ความหมายวา “ทางพิเศษฉลองสิริราชสมบัติ”
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลอง
สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙

(๔) ทางพิเศษบูรพาวิถี
ทางพิเศษชวงบางนา - ชลบุรี สรางข้ึนเพื่อ

เช่ือมการคมนาคมขนสงระหวางกรุงเทพมหานคร
กับพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศ
ชวยลดปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔ และนับวาเปนทางยกระดับท่ียาว
ท่ีสุดในโลกจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ ระยะทาง ๕๕
กิโลเมตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานนามวา “ทางพิเศษบูรพาวิ ถี”�
มีความหมายวา“ทางไปทิศตะวันออก” เม่ือวันศุกร
ท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เน่ืองในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

(๕) ทางพิเศษอุดรรัถยา
ทางพิเศษชวงบางปะอิน-ปากเกร็ด สรางเพื่อรองรับการแขงขันเอเชียนเกมส

ครั้งที่ ๑๓ และเพ่ือใหระบบทางพิเศษในตอนบนของกรุงเทพมหานครสมบูรณขึ้น
ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนาม
วา “ทางพิเศษอุดรรัถยา” มีความหมายวา “ทางไปทิศเหนือ” เม่ือวันศุกร ที่ ๔
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

(๖) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
ทางพิเศษชวงบางพลี - สุขสวัสด์ิ เปนสวนหนึ่งของถนนกาญจนาภิเษก อันเปน

ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๒๒.๕ กิโลเมตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหใชนามของถนนกาญจนาภิเษกมาเปนนามเรียกของ
Ķทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสด์ิ)” เมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(๗) ทางพิเศษอุตราภิมุข
ทางยกระดับบนถนนวิภาวดีรังสิต ชวงดินแดง - ดอนเมือง - หลักสี่ - อนุสรณ-

สถาน - รังสิต หรือดอนเมืองโทลลเวย เพื่อชวยใหเกิดความคลองตัวดานการจราจรใน
กรุงเทพมหานครมากข้ึน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนาม
ทางยกระดับน้ี รวมถึงชวงที่จะมีการกอสรางเชื่อมตอในอนาคต ใหเปนนามเดียวกัน
ตลอดสายวา “อุตราภิมุข” อันมีความหมายวา “บายหนาไปทางทิศเหนือ”
เม่ือวันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

๓

๔

๕

๖ ๗

๕. ทางพิเศษอุดรรัถยา
๖. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก

๗. ทางพิเศษอุตราภิมขุ๓. ทางพิเศษฉลองรัช
๔. ทางพิเศษบูรพาวิถี
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อาคารสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดพัทลุงเฉลิมพระเกียรติ

อาคารสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวดัสุโขทัยเฉลมิพระเกียรติ

อาคารนามพระราชทาน

(๑) อาคารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสุโขทัยเฉลิมพระเกียรติ

(๒) อาคารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพัทลุงเฉลิมพระเกียรติ

กรมการขนสงทางบกจัดสรางสถานีขนสงผูโดยสาร จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพัทลุง เพื่อจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ
และอ�านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้งภายในจังหวัดและระหวางจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป
๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ พรอมประดิษฐานตราสัญลักษณงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ท่ีปายช่ืออาคาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนามอาคารสถานีขนสงผูโดยสารวา “อาคารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสุโขทัยเฉลิมพระเกียรติ”
เปดท�าการเมื่อวันอาทิตย ท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ “อาคารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพัทลุงเฉลิมพระเกียรติ”
เปดท�าการเม่ือวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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(๑) สวนราชด�าริหรรษาประชาราษฎร์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

สวนสุขภาพบริเวณพื้นท่ีถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
(ทางทิศใตฝงปูเจาสมิงพราย) เฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนามวา “สวนราชด�าร�ิ
หรรษาประชาราษฎร เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา”�
เม่ือวันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(๓) อาคารสถานีขนสงผูโดยสาร 
จังหวัดอุบลราชธานีเฉลิมพระเกียรติ  
๖ รอบพระชนมพรรษา

กรมการขนสงทางบกจัดสรางสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พรอมประดิษฐานตราสัญลักษณงาน
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษาท่ีปายชื่ออาคาร
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
นามอาคารสถานีขนสงผูโดยสารวา “อาคารสถานีขนสง
ผูโดยสารจังหวัดอุบลราชธานีเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา” เปดท�าการเม่ือวันอาทิตย ท่ี ๑๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

สวนราชด�าริหรรษาประชาราษฎร์ เฉลมิพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

อาคารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวดัอุบลราชธานีเฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา

สวนสุขภาพนามพระราชทาน
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มงคลนาม 
กิจการดานการขนสงทางอากาศ

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามเครื่องบิน
รับสงผูโดยสารของบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ตลอดรัชสมัย จ�านวน
๑๖๐ ล�า จ�าแนกตามประเภทและล�าดับเวลา ดังน้ี

(๖) ศิริโสภาคย
ชื่อภาษาอังกฤษวา SIRISOBHAKYA
จ�านวน ๓๘๙ ท่ีนั่ง (14F 50C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันพุธ ท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐

(๗) ดารารัศมี
ชื่อภาษาอังกฤษวา DARARASMI
จ�านวน ๓๘๙ ท่ีนั่ง (9F 40C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

(๘) พิมรา
ชื่อภาษาอังกฤษวา PHIMARA
จ�านวน ๓๗๔ ท่ีนั่ง (9F 40C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันอังคาร ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

(๙) ศรีสุริโยทัย
ชื่อภาษาอังกฤษวา SRISURIYOTHAI
จ�านวน ๓๗๔ ท่ีนั่ง (9F 40C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันศุกร ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

(๑๐) ศรีสัชนาลัย
ชื่อภาษาอังกฤษวา SISATCHANALAI
จ�านวน ๓๗๔ ท่ีนั่ง (9F 40C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเม่ือวันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

เคร่ืองบินประเภทโบอิ้ง ๗๔๗-๔๐๐

(๑) ชัยปราการ
ชื่อภาษาอังกฤษวา CHAIPRAKARN
เปนเคร่ืองบินโดยสารฝูงแรกของบริษัท การบินไทย จ�ากัด
จ�านวน ๓๗๕ ท่ีน่ัง (10F 40C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๓
ปจจุบันไดดัดแปลงเปนเครื่องบินขนสงสินคา

(๒) หริภุญชัย
ชื่อภาษาอังกฤษวา HARIPHUNCHAI
เปนเคร่ืองบินโดยสารฝูงแรกของบริษัท การบินไทย จ�ากัด
จ�านวน ๓๗๕ ท่ีน่ัง (10F 40C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๓
ปจจุบันไดรับการดัดแปลงเปนเครื่องบินขนสงสินคา

(๓) บวรรังสี
ชื่อภาษาอังกฤษวา BOWONRANGSI
จ�านวน ๓๗๕ ท่ีน่ัง (10F 40C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันพุธ ท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

(๔) เทพประสิทธิ์
ชื่อภาษาอังกฤษวา THEPPRASIT
จ�านวน ๓๗๕ ท่ีน่ัง (10F 40C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗

(๕) วิสุทธกษัตรีย
ชื่อภาษาอังกฤษวา VISUTHAKASATRIYA
จ�านวน ๓๘๙ ท่ีน่ัง (14F 50C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันจันทร ท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐

เคร่ืองบินประเภทโบอิ้ง ๗๔๗-๔๐๐

เครื่องบินนามพระราชทาน
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(๑๑) ศรีอุบล
ชื่อภาษาอังกฤษวา SRIUBON
จ�านวน ๓๗๔ ท่ีนั่ง (9F 40C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันศุกร ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

(๑๒) ปทุมาวดี
ชื่อภาษาอังกฤษวา PATHOOMAWADI
จ�านวน ๓๗๔ ท่ีนั่ง (9F 40C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันอังคาร ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

(๑๓) อลงกรณ
ชื่อภาษาอังกฤษวา ALONGKORN
จ�านวน ๓๗๕ ท่ีนั่ง (10F 40C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔

(๑๔) เทพราช
ชื่อภาษาอังกฤษวา THEPARAT
จ�านวน ๓๗๕ ท่ีนั่ง (10F 40C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

(๑๕) เจาพระยา
ชื่อภาษาอังกฤษวา CHAOPHRAYA
จ�านวน ๓๗๕ ท่ีน่ัง (10F 40C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันพุธ ท่ี ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕

(๑๖) ศรีมงคล
ชื่อภาษาอังกฤษวา SIMONGKHON
จ�านวน ๓๗๕ ท่ีน่ัง (10F 40C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันศุกร ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

(๑๗) สิริวัฒนา
ชื่อภาษาอังกฤษวา SIRIWATTHANA
จ�านวน ๓๗๕ ท่ีน่ัง (10F 40C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันอังคาร ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘

(๑๘) วัฒโนทัย
ชื่อภาษาอังกฤษวา WATTHANOTHAI
จ�านวน ๓๗๕ ท่ีน่ัง (10F 40C 325Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
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เคร่ืองบินประเภทโบอิ้ง ๗๓๗-๔๐๐

(๑) ศรีสะเกษ
ชื่อภาษาอังกฤษวา SISAKET
จ�านวน ๑๔๙ ท่ีน่ัง (12C 137Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันพุธ ท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

(๒) กาฬสินธุ
ชื่อภาษาอังกฤษวา KALASIN
จ�านวน ๑๔๙ ท่ีน่ัง (12C 137Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันอังคาร ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖

(๓) สงขลา
ชื่อภาษาอังกฤษวา SONGKHLA
จ�านวน ๑๕๙ ท่ีน่ัง (12C 137Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙

(๔) ภูเก็ต
ชื่อภาษาอังกฤษวา PHUKET
จ�านวน ๑๕๙ ท่ีน่ัง (12C 137Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันศุกร ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

(๕) ชุมพร
ชื่อภาษาอังกฤษวา CHUMPHON
จ�านวน ๑๕๙ ท่ีน่ัง (12C 137Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันพุธ ท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙

(๖) สุรินทร
ชื่อภาษาอังกฤษวา SURIN
จ�านวน ๑๔๙ ท่ีนั่ง (12C 137Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันศุกร ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

(๗) ลพบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษวา LOPBURI
จ�านวน ๑๔๙ ท่ีนั่ง (12C 137Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันศุกร ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

(๘) นครชัยศรี
ชื่อภาษาอังกฤษวา NAKHON CHAISI
จ�านวน ๑๕๙ ท่ีนั่ง (12C 137Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันศุกร ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑

(๙) ศรีสุราษฎร
ชื่อภาษาอังกฤษวา SRI SURAT
จ�านวน ๑๕๙ ท่ีนั่ง (12C 137Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันพุธ ท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๐) ศรีกาญจน
ชื่อภาษาอังกฤษวา SRIKARN
จ�านวน ๑๕๙ ท่ีนั่ง (12C 137Y)
เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันพุธ ท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑


