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รอยพระบาทบนผืนทราย 
พระบารมี แผ่ไพศาล... บนดินแดนไข่มุกอันดามัน 

 
 

๑. ปฐมบท 
 ภูเก็ต เป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่มีสภาพเป็นเกาะและเกาะบริวารมีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่สวยงามอยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งอันดามันซึ่งในอดีตยากลําบากจะเข้าถึงโดยทางบกเพราะต้องข้ามภูเขาอัน
ทุรกันดาร พ้ืนที่ราบมีน้อย ถลางหรือภูเก็ตในเวลาต่อมารู้จักกันดีในหมู่นักเดินเรือยุคแรกๆ ว่า จังซีลอนผู้คนมี
อยู่อย่างเบาบางแต่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธ์ุวัฒนธรรมและสังคมทั้งที่เป็นคนพ้ืนเมืองและผู้อพยพ
เข้ามาอาศัยที่มีภาษา ลัทธิ ความเช่ือต่างกันรวมทั้งชาวตะวันตกที่เข้ามาต้ังหลักแหล่งเพ่ือผูกขาดสินค้า
พ้ืนเมืองตลอดช่วงเวลาอันยาวนานก่อนสมัยรัตนโกสินทร์น้ันอยุธยามีอํานาจแต่เพียงในนามเป็นส่วนใหญ่ทั้งน้ี
โดยอาศัยให้เมืองนครศรีธรรมราชเป็นผู้คอยดูอยู่ห่างๆ  
           ในยุครัตนโกสินทร์บนถิ่นน้ีมีประชาชนหลากหลายเช้ือชาติ นับแต่ กลุ่มชาวไทยใหม่ ที่ประกอบด้วย อุ
รักลาโว้ย มอแกน และมอแกลน กลุ่มชาวไทยท้องถิ่นเดิม ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม เช้ือชาติมาลายู และ
อาหรับ กลุ่มชาวจีน กลุ่มลูกผสมที่เรียกว่า บ๋าบา หรือเพอรานากันนอกจากน้ียังมี กลุ่มเช้ือสายซิกซ์ หรือ
อินเดีย และเช้ือสายชาวยุโรป ประชาชนต่างประกอบอาชีพด้วยการทําเหมืองแร่ดีบุกเกษตรกรรมโดยเฉพาะ
การปลูกยางพารา และการประกอบอาชีพด้านการประมงชายฝ่ัง ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้น
รัตนโกสินทร์ด้วยเป็นหัวเมืองที่ห่างไกลเมืองหลวงและความระส่ําระสายทางการปกครองท้องถิ่นภูเก็ตจึง
ว่างเว้นจากการเสด็จของพระมหากษัตริย์ไทย 

๒.พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในจังหวัดภูเก็ต 
พสกนิกรชาวภูเก็ตมีโอกาสรับเสด็จพระมหากษัตริย์ไทยในพระราชวงศ์จักรี  จํานวน ๔ พระองค์  

พระองค์แรก คือ  
๑. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕  เมื่อพ.ศ  ๒๔๓๓ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๓๓  
๒. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๖ ครั้งดํารงตําแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

สยามมกุฏราชกุมาร เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๔๕๒ 
๓. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗  พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระ

บรมราชินี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๗๑ 
๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จประพาสจังหวัดภูเก็ตรวม     

๔ ครั้ง ดังน้ี  
          ๑) เสด็จ ฯ ครั้งที่ ๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๐๒ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ - เสด็จ ฯ ข้ามช่องแคบปากพระด้วยแพขนานยนต์ จากท่านุ่น จังหวัดพังงาถึงท่าฉัตรไชย
จังหวัดภูเก็ต เวลา ๑๖.๐๐ น. และประทับแรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๐๒ 
 

/- เสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎร...... 
 
 



๔ 
 

 

- เสด็จ ฯ เย่ียมราษฎร ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต - เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกิจการเหมืองเจ้าฟ้า ตอน
บ่ายเสด็จ ฯ เย่ียมราษฎรอําเภอถลาง ณ โรงเรียนวัดพระนางสร้าง และหาดสุรินทร์ วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๐๒ เสด็จ ฯ ทรงปล่อยกุ้งหัวโขนที่ท่าเรือเสด็จ ฯ เย่ียมราษฎรหมู่บ้านชาวเลท่ีบ้านราไวย์ทอดพระเนตรการ
ซ่อมเรือหาปลา ทรงดนตรีร่วมกับคณะมิตรศิลป์ของสมาคมนายเหมืองภูเก็ตและทอดพระเนตรการแสดง
รองเง็งของชาวเล วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๒เสด็จ ฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเย่ียมราษฎรตําบลป่าตอง
และทอดพระเนตรน้ําตกวังขี้อ้อน ในตอนบ่ายเสด็จ ฯ วัดมงคลนิมิตร ทอดพระเนตรพระพุทธรูปทองคํา
โบราณศิลปะสุโขทัยเสด็จ ฯ วัดพระทอง และเสด็จ ฯ เย่ียมราษฎร ณ ตําบลป่าคลอกชมป่าชายเลน ที่หาดท่า
หลา วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๒เสด็จ ฯ ไปจังหวัดพังงา 
          ๒) เสด็จ ฯ ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เสด็จ ฯ ประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพ
กระษัตรี-ท้าวศรีสุนทรเสด็จ ฯ ประกอบพิธีปิดทองและทรงเจิมช่อฟ้าอุโบสถวัดเจริญสมณกิจ ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัดกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้า ฯ ถวายเงินสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ พระครู
สถิตบุญญารักษ์ รองเจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ ถวายพระพิมพ์ทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับนโยบายพระ
ศาสนาเสด็จ ฯ ประกอบพิธีเปิด”ศูนย์บริการโลหิต ตึกเลิศโภคารักษ์” ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
        ๓) เสด็จ ฯ ครั้งที่ ๓ วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๑ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ตามเสด็จ ฯ ทรงพระราชทาน”พระพุทธนวราชบพิตร”เพ่ือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเสด็จ ฯ 
เย่ียมราษฎรที่มาเฝ้า ฯ ชมพระบารมีที่หน้าศาลากลางจังหวัดตอนบ่ายเสด็จ ฯ เย่ียมโรงถลุงแร่ดีบุกของบริษัท
ไทยซาร์โก้เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรอ่าวป่าตองและเสด็จ ฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย”ภูมิพลอดุลยเดช”ไว้ ณ ราช
ปาทานุสรณ์ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๑เสด็จ ฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่น่ังจากสนามสุระกุลไปยังสนามบิน
ภูเก็ตเพ่ือเปลี่ยนขึ้นประทับเคร่ืองบินทหารไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเสด็จ ฯ กลับมาขึ้นเคร่ืองบินพระที่น่ัง
ที่ภูเก็ต เพ่ือเสด็จ ฯ นิวัติกรุงเทพมหานคร 
           ๔) เสด็จ ฯ ครั้ งที่ ๔ วันจันทร์ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๖ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิ ต์ 
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จ ฯ ประทับเครื่องบินพระที่น่ังถึงสนามบินภูเก็ตทรงมีพระราชปฏิสันถารกับข้าราชการ
และประชาชนเสด็จ ฯ วางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร เสด็จ ฯ ท่าเรือบริษัทไทย
ซาร์โก้ เสด็จประทับเรือหลวงจันทรเย่ียมราษฎร ณ เกาะนาคาน้อย ทรงพระราชทานเส้ือผ้าและสิ่งของแก่
คนชรา.เสด็จ ฯพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และต่อมาได้มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมา
ทรงพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตในโอกาสต่างๆ อยู่เนืองๆ 

๓. พระมหากรุณาธิคุณ..มากล้นรําพัน 
     จากพระกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ต้ังแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลปัจจุบัน สรุปได้ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตได้ ดังน้ี   
 

 /๓.๑ พระมหากรุณาธิคุณ… 
 



๕ 
 

 

๓.๑ พระมหากรุณาธิคุณในการปูนบําเหน็จแก่บุคคลที่ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง 
         ดังเช่น ครั้งเกิดศึกพม่าใน พ.ศ. ๒๓๒๘ ท่านผู้หญิงจัน และคุณมุกได้ร่วมกันต่อสู้จนพม่าเลิกทัพกลับไป 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงทราบฝ่าละออง จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 
ให้ท่านผู้หญิงจันเป็นท้าวเทพกระษัตรี คุณมุกเป็นท้าวศรีสุนทร  
         นอกจากน้ีได้มีพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลต่างๆต่อบุคคลที่ประกอบคุณงามความดีต่อการเมืองการ
ปกครองในจังหวัดภูเก็ตเสมอมาทั้งบุคคลท่ีเป็นข้าราชบริพาร  ดังเช่น มหาอํามาตย์โทพระยารัษฏานุประดิษฐ์
มหิศรภักดี ทั้งน้ีรวมท้ังคหบดี ที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดภูเก็ต ในตระกูลต่างๆ และราษฏรอีกมากมาย 
รวมท้ังบรรพชิตส่งผลให้เกิดขวัญกําลังใจแก่บุคคล ในการปฏิบัติงานต่อความผาสุกของราษฏรในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ตมากขึ้น ดังเช่น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานสมณศักด์ิให้พ่อท่านแช่มซึ่ง
ได้ต่อสู้ร่วมกับชาวบ้านในการต่อสู้กับอ้ังย่ีจนชนะให้เป็นพระครูวิสุทธิพงศาจารย์ญาณมุณี มีตําแหน่งเป็น
สังฆปาโมกข์เมืองภูเก็ตอันเป็นตําแหน่งสูงสุดที่บรรพชิตจักพึงมีในสมัยน้ันและตัวอย่างของบุคคลที่ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิตต์ 
พระบรมราชินีนาถฯ ในคราวเสด็จพระราชดําเนินประพาสภูเก็ตคหบดี และประชาชนต่างได้ช่วยเหลือราชการ
เป็นกรรมการรับเสด็จ และจัดหาสิ่งของในการรับเสด็จขุนเลิศโภคารักษ์ได้พยายามปฏิบัติหน้าที่ในการรับเสด็จ
ด้วยความต้ังใจอย่างดีที่สุดจนความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาท โปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ 
และเมื่อวันเสด็จพระราชดําเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์
ช้ันที่ ๔ ให้เป็นบําเหน็จ จากความเลื่อมใสในพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
และพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เก้ือหนุนให้ขุนเลิศโภคา
รักษ์ประกอบคุณงามความดี สนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่ไม่ขาดสาย อาทิเช่น สละทรัพย์บํารุงการศึกษา 
บํารุงศาสนาบํารุงโรงพยาบาล บํารุงมูลนิธินวฤกษ์ และสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยทุกโอกาสที่พึงปฏิบัติ 
จนมีช่ือเสียงว่า เป็นเศรษฐีใจบุญ ขุนเลิศโภคารักษ์ ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หลายช้ันและ
หลายประเภท และถือว่าตนเองเป็นคนของพระราชา และในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ขุนเลิศโภคารักษ์ ได้ทูลเกล้าฯ 
ถวายที่ดินจํานวน ๒๗๓ไร่ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่วิทยาลัยครูภูเก็ตเน่ืองในวโรกาส
มหามงคลพระราชพิธีรัชดาภิเษก นับเป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่สร้างความ
ศรัทธา และความจงรักภักดี ให้เกิดกับบุคคลจนสนองพระมหากรุณาธิคุณ บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาการ
ปกครองการศึกษา ทางด้านสาธารณสุข ด้านสังคมและด้านอ่ืนๆในจังหวัดภูเก็ตมาตลอด 

๓.๒ พระมหากรุณาธิคุณในการสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพเหมืองแร่ดีบุก 
             พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีนอกจากทรงเย่ียมเยียนเพ่ือบํารุงขวัญกําลังใจแก่ชุมชนต่างๆในพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ตแล้วยังเย่ียมเยียนและพระราชทานพระราโชวาทแก่การประกอบอาชีพเหมืองแร่ดีบุกที่เป็นอาชีพ
หลักในขณะน้ัน ได้แก่  
 

        /พระบาทสมเด็จ…. 
 



๖ 
 

 

        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕  เมื่อพ.ศ ๒๔๓๓ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๓๓  
ทรงทอดพระเนตรพ้ืนที่ทําเหมืองแร่ดีบุกบริเวณข้างตะพานหิน 
        พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรม
ราชินี ได้เสด็จมณฑลภูเก็ตโดยเสด็จทอดพระเนตรกิจการเหมืองแร่ที่นาลึก ซึ่งอยู่ที่บ้านเชิงทะเล อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๗๑ 
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จ ทอดพระเนตรกิจการเหมืองเจ้า
ฟ้า ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๐๒ และในการ เสด็จ ฯ ครั้งที่ ๓ วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๑ สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามเสด็จ ตอนบ่ายเสด็จ ฯ เย่ียมโรงถลุงแร่ดีบุกของบริษัทไทยซาร์โก้ 
       พระราชกรณีดังกล่าวน้ีได้ก่อให้เกิดขวัญกําลังใจแก่ ผู้ประกอบการและราษฏรที่เป็นกลุ่มแรงงานในการ
ทําเหมืองแร่ดีบุก เพ่ือเป็นสินค้าหลักของจังหวัดที่สร้างเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดและประเทศไทยโดยส่วนรวม 

๓.๓ พระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    สถาบันพระมหากษัตริ ย์ ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทถึงปัจจัยการพัฒนาของภูเก็ต                

ดังเช่น การเสด็จประพาสคร้ังที่ ๑  ในวันที่  ๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       
ภูมิพลอดุลยเดชฯ นั้น ได้เสด็จออกให้ประชาชนชาวภูเก็ตได้เฝ้าชมพระบารมีและทูลละอองธุลีพระบาท        
ณ บัญชรหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแล้วทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พสกนิกรของพระองค์ทรงแนะ
ให้พสกนิกรถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ และคนที่เป็นกลไกในการพัฒนาดังพระบรม
ราโชวาทท่ีว่า 

“เราทั้งสองขอขอบใจพรท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวในนามของชาวภูเก็ต ทั้งขอขอบใจที่ชาวภูเก็ต
ทั้งหลายได้ต้อนรับเราอย่างดี เมื่อวานน้ีเมื่อเรามาถึง เราได้มีความพอใจมากและดีใจมากท่ีได้มีโอกาสมาเย่ียม
จังหวัดน้ี ซึ่งภูมิประเทศสวยงาม และเราก็รอคอยมานานเหมือนกัน  การท่ีจังหวัดภูเก็ตน้ีมีประวัติศาสตร์อัน
น่าฟัง และน่ายินดีก็เป็นสิ่งอีกอย่างหน่ึงที่จูงใจให้เราอยากได้มาเย่ียมอีกที  ชาวจังหวัดภูเก็ตน้ีน่าภูมิใจที่
ประวัติศาสตร์ในอดีตมีความรุ่งเรืองมาก  และมีความกล้าหาญ ซึ่งพวกประชาชนผู้เป็นลูกหลานของ
บรรพบุรุษที่ได้ทําวีรกรรมในสมัยโน้น”  
       และในวโรกาสเดียวกันน้ี ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทท่ีเป็นแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาแก่
พสกนิกรที่เข้าเฝ้าในวันน้ัน ให้มี ความขยันหมั่นเพียร และการเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่เพ่ือการพัฒนา ดังพระ
บรมราโชวาทท่ีว่า 

 “นอกจากน้ันจังหวัดน้ีก็มีทรัพยากรหลายอย่าง เช่น ดีบุกหรือยาง ทรัพยากรเช่นน้ันก็นําความรํ่ารวย
แก่ประชาชน แต่เพ่ือที่จะให้เพ่ิมความร่ํารวย ก็ขอให้อาศัยความขยันหม่ันเพียรและพยายามค้นคว้าในทาง
วิทยาการต่อไป วิทยาการสมัยใหม่เพื่อให้ผลของการที่ทําอาชีพนั้นดีขึ้น ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ ขอให้
ประชาชนทุกคนได้ประกอบอาชีพเช่นน้ีด้วยความอุตสาหะพยายาม และขอให้มีกําลังใจ กําลังกาย ทําหน้าที่ 
ทํางานเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดภูเก็ต ขอให้พรให้ทุกคนได้มีกําลังใจ กําลังกาย เช่นน้ัน และขอให้มี
ความเจริญ” 

 
/พระบรมราโชวาท….. 



๗ 
 

 

           พระบรมราโชวาทดังกล่าวได้เป็นวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างย่ิง ได้สร้างความรู้ความ
เข้าใจ และความตระหนักต่อประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเพ่ือรับใส่เกล้าไปปฏิบัติ ยังผลให้ประชาชนพัฒนาตนเอง 
พัฒนาอาชีพยางพารา และแร่ดีบุก จนทําให้จังหวัดภูเก็ตพัฒนาอย่างรวดเร็ว 

๓.๔ พระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จ เย่ียมเยียนราษฏรดุจพระบิดาของทวยราษฏร์ 
               ในการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นที่ซาบซึ้งในพระ
มหากรุณาธิคุณมิรู้ลืมของประชาชนชาวภูเก็ตคือนับแต่ย่างพระบาทแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ บนเกาะภูเก็ต ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระพักต์ที่ย้ิมแย้ม มีดวงพระ
เนตรที่ห่วงใยและทรงรักในประชาชนของพระองค์ที่รอรับเสด็จทรงโบกพระหัตถ์ต่อประชาชนตลอดรายทาง           
จะเห็นได้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปเย่ียมเยียนราษฎร ในที่ต่างๆ ราษฎรที่เข้าเฝ้าก็มีทั้งที่เป็นชาวบ้านธรรมดา 
หรือข้าราชการที่มีตําแหน่งใหญ่โตแต่พระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าอย่างเสมอภาคกันทรงมี
พระราชปฏิสันถารกับราษฎรทุกหมู่เหล่า ทุกเช้ือชาติศาสนา อย่างไม่ทรงถือพระองค์ ทรงร่วมวงดนตรีกับวง
ดนตรีของประชาชนชาวภูเก็ต ทรงทอดพระเนตรการแสดงของการละเล่นรองเง็งที่เป็นวัฒนธรรมของชาวเล 
เป็นที่ปลาบปลื้มใจของราษฎรย่ิงนัก บ่อยครั้งที่ทั้งสองพระองค์ทรงย่อเข่าและโน้มพระองค์ลงเพ่ือมีพระราช
ดํารัสถามทุกข์สุขของประชาชน พระองค์ทรงเป็นพระบิดาผู้มัทวะ หรือมีความอ่อนโยนของประชาชนชาว
ภูเก็ต พระมหากรุณาธิคุณน้ีก่อให้เกิดความสามัคคี ความรักในท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเพราะต่าง
มีในหลวงของทุกคนเป็นองค์เดียวกัน 

๓.๕ พระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จเย่ียมราษฏรโดยเสด็จส่วนพระองค์ และในท้องถ่ินกันดาร 
     ในการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสร้างความตกตะลึงให้กับราษฏรที่
อยู่ในถิ่นกันดารในจังหวัดภูเก็ตที่ พระมหากษัตริย์ทรงเสด็จไปโดยไม่มีเจ้าหน้าที่อารักขา ในวันที่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงปลีกเวลาส่วนพระองค์เสด็จโดยลําพังไปยังตําบลป่า
ตอง ซึ่งเวลาน้ันถนนข้ามภูเขานาคเกิดจากตําบลกะทู้ไปยังตําบลป่าตองยังสร้างไม่เรียบร้อยมีเพียงการตัดกรุย
ทางและถมหินลูกรังพอให้รถยนตร์โดยสาร บรรทุกสัมภาระผ่านไปมาได้เท่าน้ัน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงขับรถยนตร์พระที่น่ังโดยพระองค์เอง เสด็จลึกเข้าไปถึงบริเวณ ชุมชนบ้านมอญ  นางละมูล  ภิรมย์ฤทธ์ิ น่ัง
กระโจมอกอยู่หน้าบ้านมีชายผู้หน่ึงเดินมาถามว่า “ไม่ไปรับเสด็จฯหรือ” นางละมูล ภิรมย์ฤทธ์ิ ยังไม่ทันได้ตอบ
คําถาม ชายผู้น้ันพูดต่อว่า “ ไม่ต้องไปแล้ว เรามายืนอยู่ ที่น่ีแล้ว” ชายผู้น้ันที่มายืนต่อหน้าหญิงชาวบ้านมอญ 
คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง เป็น “ เจ้า” ของพสกนิกรชาวภูเก็ต 
          ทรงมีพระราชดํารัสถามทุกข์สุขด้วยความยิ้มแย้ม “ทํามาหากินอะไร” ต่อมา นายวิน สมบัติ ราษฏร
ได้นําทางเสด็จไปยังแอ่งนํ้าที่เรียกกันว่า “วังขี้อ้อน” ซึ่งเป็นแอ่งนํ้าตกจากเทือกเขานาคเกิดไหลออกสู่ทะเล
อ่าวป่าตองเป็นแอ่งธรรมชาติที่สวยงามชาวบ้านละแวกน้ันมาน่ังอาบนํ้าอยู่มีผู้หญิงชาวบ้านคนหนึ่ง ช่ือ นาง
ข้อย จํานงรักษ์  
 

/จําได้ว่าทรงเป็นพระเจ้า…. 



๘ 
 

 

จําได้ว่าทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เสด็จไปประทับยืนทอดพระเนตรชาวบ้านซักผ้าอยู่ด้วยความสนพระทัยจึงได้
นํานํ้าหวานที่ผลิตจากโรงงานพ้ืนเมืองในจังหวัดภูเก็ต มาทูลเกล้าถวายหน่ึงแก้ว พระองค์ทรงรับแล้วมีพระราช
ดํารัสถามว่า “นํ้าอะไร” ชาวบ้านไม่สามารถกราบทูลเป็นคําราชาศัพท์ได้จึงกราบทูลว่า “นํ้ามินิด เจ้าค่ะ” ซึ่ง
เป็นศัพท์พ้ืนเมืองของภูเก็ตที่ใช้เรียกนํ้าอัดลม “เลม็อนเนด” ในขณะนั้นพระองค์ทรงรับมาและเสวยโดยไม่ได้
ถือพระองค์แต่อย่างใดยังความปลื้มปีติแก่บรรดาชาวบ้านที่มีโอกาสได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยใกล้ชิดใน
วันน้ันอย่างหาที่สุดมิได้ ทุกคนยังจดจําเร่ืองราวและเล่าขานกันต่อมาไม่สุดสิ้นจนถึงทุกวันน้ี เพ่ือเป็นการรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในครั้งน้ันชาวป่าตองโดยมีท่านพระครูพิสิฐกรณี  เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวงก์ 
ตําบลป่าตอง  เป็นประธานจึงได้ร่วมใจกันจัดสร้างอนุสรณ์สถานขึ้น ณ จุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าเสด็จลง
ประทับยืนน้ันไว้ ช่ือว่า “ราชปาทานุสรณ์” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดําเนินทรงสลัก
พระปรมาภิไธย “ภูมิพลอดุลยเดช” ไว้ ณ สถานที่น้ี เมื่อวันพุธวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๑ ในพระราช
วโรกาสที่เสด็จพระราชดําเนินประพาสภูเก็ต ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๑๐  เหตุการณ์หน่ึงที่พสกนิกรชาวภูเก็ตซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ ความเพียร ทรงสมาทานกุศลวัตร ด้วยการเอาพระราชหฤทัยใส่ ในการ
ปกครองพระราชอาณาเขต และประชาชนให้มีความสุขปราศจากภยันตราย ตลอดถึงการที่ทรงมีพระอุตสาหะ
อันแรงกล้า 
       ในวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๐๒ ตอนเย็น ราวสี่โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้
เสด็จไปบ้านป่าคลอก มีราษฏรมาต้ังแถวต้อนรับตรงปากทาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้
เสด็จพระราชดําเนินบนชายหาดท่าหลาทอดพระเนตรชายหาดและป่าชายเลนระหว่างรอส่งเสด็จ ชาวบ้านคน
หน่ึง ช่ือ นายถวิล คลายทุกข์ อยู่หมู่ที่ 2  ตําบลป่าคลอก ซึ่งไปต้ังแถวรับเสด็จได้เห็นพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงขับรถยนตร์โดยพระองค์เองจะเลี้ยวไปทางขวามือที่จะไปสู่บ้านพาราเสด็จเข้าไปตามถนนขรุขระ
อันเหมาะที่จะเรียกว่าทางเกวียนมากกว่าถนน และทราบว่าถนนขาดที่บ้านพารา ได้ออกมาขวางทางรถพระที่
น่ัง กราบทูลว่า “จะเสด็จเข้าไปไม่ได้ ไม่มีทางให้รถยนตร์เข้าไปได้อีกแล้ว“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดํารัสว่า “เห็นมีถนนอยู่ในแผนที่“ นายถวิล คลายทุกข์ ชาวบ้านเกรงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะเสด็จเข้าไปจนรถยนตร์พระที่น่ังติดหล่ม จะทรงได้รับความลําบาก จึงกราบทูลด้วยความตกใจตามประสา
ชาวบ้านว่า “ถ้าไม่เช่ือและเสด็จเข้าไปให้ได้แล้ว ก็จะขอถวายศีรษะให้” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรง
กลับรถยนต์พระท่ีน่ังเสด็จออกมา และเสด็จยังจวนผู้ว่าฯ ที่ประทับในเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ทั้งสองเหตุการณ์
น้ีพสกนิกรชาวภูเก็ตถ่ายทอดไปปากต่อปาก ถึงพระวิริยะทรงไม่เหน็ดเหน่ือยในการจะสอดส่องความเป็นอยู่ใน
ชนบททุกสถานที่แม้จะกันดารด้วยพระเนตรของพระองค์เองได้สร้างขวัญกําลังใจในความรักห่วงใยที่พระองค์
ทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน 

  ๓.๖ พระมหากรุณาธิคุณต่อชาติพันธุ์ชาวไทยใหม่ 
          ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตมีชุมชนชาวเลหรือชาวไทยใหม่ที่เป็นชาติพันธ์ุด้ังเดิมดํารงชีพด้วยการจับสัตว์นํ้า
ตามชายฝั่งทะเล และเรร่อนไปตามเกาะแก่งต่างๆ ต่อมาได้มาต้ังถิ่นฐานบนชายฝั่งเกาะภูเก็ต จํานวน ๕ ชุมชน 
 

/ซ่ึงแบ่งออกเป็น... 



๙ 
 

 

ซึ่งแบ่งออกเป็นสามกลุ่มชาติพันธ์ุ  ได้แก่ อุรักลาโว้ย มอแกน และมอแกลน ต้ังแต่ด้ังเดิมกลุ่มชาวเล  ไม่มี
สัญชาติไทย ไม่มีนามสกุล เป็นคนชายขอบ สถาบันพระมหากษัตริย์ได้สร้างความภูมิใจในชาติพันธ์ุแก่ชาวเล 
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่างๆ ได้แก่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จไปเย่ียมเยียนที่ชุมชนหมู่บ้านชาวเลหาดราไวย์  
ในวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๐๒ ทรงมีพระราชดํารัสถึงทุกข์สุขในการประกอบอาชีพ และทอดพระเนตรการ
ซ่อมเรือหาปลาด้วยความสนพระทัยต่อมาสมเด็จย่าทรงพระราชดําเนินเย่ียมเยียนหมู่บ้านชาวเลบ้านแหลม
ตุ๊กแก เกาะสิเหร่  และต่อมา สมเด็จย่าฯ ทรงทราบถึงความต้องการมีบัตรประชาชน  สมเด็จย่าฯ ได้
พระราชทาน ช่ือสกุลให้แก่ชาวเลที่เกาะสิเหร่ และหาดราไวย์ว่า “ ประโมงกิจ” เป็นที่ซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จย่าฯ มาจนทุกวันน้ี สมเด็จย่าฯ ทรงเย่ียมเยียนชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก อีกหลายครั้ง            
และพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ได้สร้างความตระหนักให้แก่ส่วนราชการ และประชาชน
ทั่วไปในการสร้างสวัสดิการและการดูแลความเป็นอยู่ของชาติพันธ์ุชาวไทยใหม่ในจังหวัดภูเก็ตให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นตามลําดับ 

๓.๗  พระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานแนวทางการอนุรักษ์ 
พระกรณียกิจในการเสด็จประพาสจังหวัดภูเก็ตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในครั้งที่ ๑ ได้สร้างความตระหนักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต 
นับแต่ภาพแรกที่สองพระองค์ทรงเรือขนานยนต์สายพระเนตรที่ทอดยังนํ้าทะเลช่องปากพระ และพระบาทของ
สองพระองค์ที่ทรงยํ่าทรายบนชายหาดสุรินทร์ บ่ายวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่ทรงยิ้มแย้มพอพระทัยใน
ธรรมชาติที่งดงามบริเวณหาดสุรินทร์ ภาพท่ีสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ทรงกล้องถ่ายภาพด้วยพระองค์เอง
กระตุ้นให้ราษฎรภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าของความงามของทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
การเสด็จประพาสจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ ๑ ของสองพระองค์มีราษฏรได้นํากุ้งมังกร (กุ้งหัวโขน) ที่มีชีวิตมาถวาย
เพ่ือการประกอบอาหาร มีรับสั่งให้นําเสด็จ ฯ ทรงปล่อยกุ้งหัวโขนที่ ตําบลท่าเรือ วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๐๒ ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการทรงช้ีแนะทางอ้อมแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทาง
ประมงชายฝั่งถึงการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์นํ้า ปัจจุบันน้ีการปล่อยสัตว์นํ้าเช่น กุ้ง ปู ปลา ยังเป็นแนวปฏิบัติอยู่ของ
ส่วนราชการและองค์กรอนุรักษ์ และชุมชนต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จไป
ทรงทอดพระเนตร ชายหาด และป่าชายเลน บริเวณหาดท่าหลา บ้านป่าคลอกในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๒  
ทรงสนพระทัยและเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนชายฝ่ังทะเลที่ทํามาหากินกับป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเล ได้
เกิดความภูมิใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นของตน ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวน้ีส่งผล
ให้เยาวชนในตําบลป่าคลอกที่ได้ต้อนรับเสด็จฝังใจเกิดรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนเมื่อเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ต่อมาได้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชายเลน และได้สนองโครงการที่ สมเด็จพระนางเจ้าพระราชินี
นาถทรงมีพระราชเสาวนีย์ถึงการอนุรักษ์ป่าไม้ชายเลนและมีโครงการมอบธง “ พิทักษ์ป่า เพ่ือรักษาชีวิต”  

 
/ทําให้ชุมชน... 



๑๐ 
 

 

ทําให้ชุมชนบ้านบางลา และบ้านป่าคลอก สนองแนวพระราชดําริฯ จนชุมชนท้ังสองต่างได้รับ
พระราชทานธงพร้อมเงินหน่ึงแสนบาท ซึ่งเป็นพลังให้ชุมชนอ่ืนๆบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตต่างอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรสัตว์นํ้า  และส่งเสริมให้การประกอบอาชีพประมงชายฝั่งของภูเก็ตย่ังยืนตลอดไป 

นอกจากน้ียังมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสนับสนุน”’งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่ง
เป็นโครงการหน่ึงในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่พระองค์ทรงดําเนินงานทั้งน้ีได้ทรงเสด็จทอดพระเนตรงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต้ังแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๓ จํานวน  ๓ ครั้ง ซึ่งสร้างความตระหนักแก่เยาวชนในจังหวัด
ภูเก็ตอย่างกว้างขวาง 

๓.๘  พระมหากรุณาธิคุณต่อศาสนา 
                ๓.๘.๑ ทรงเป็นม่ิงขวัญของชาวพุทธ จากพระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ และพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถฯ ในการเสด็จประพาสจังหวัดภูเก็ตได้เสด็จยังวัด
และมีพระราชกรณีกิจในการส่งเสริมทะนุบํารุงวัด ดังเช่น ในตอนบ่ายวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๒ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถฯ ทรงได้เสด็จไปยัง
วัดพุทธมงคลนิมิต ซึ่งได้นมัสการพระพุทธรูปทองคําที่เพ่ิงขุดพบใหม่ด้วยโดยได้รับสั่งกับเจ้าอาวาสว่ามีลักษณะ
ที่งดงามมากทรงเสด็จไปวัดพระทองทรงปิดทองพระประธานในวัด 

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๐ ทรงเสด็จ ฯ ประกอบพิธีปิดทองและทรงเจิมช่อฟ้าอุโบสถวัด
เจริญสมณกิจผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้า ฯ ถวายเงินสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถจํานวน ๙ รายพระครูสถิตบุญญารักษ์ 
รองเจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ ถวายพระพิมพ์  ทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับนโยบายพระศาสนา 

 ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราช
ดําเนินประพาสภูเก็ตเป็นครั้งที่ ๓ ซึ่งมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร ตามเสด็จ ทรงนํา 
“พระพุทธนวราชบพิตร” ซึ่งทรงสร้างด้วยพระองค์เองเป็นพระพุทธรูปประจํารัชกาลของพระองค์  มา
พระราชทานไว้เป็นพระพุทธรูปประจําเมืองภูเก็ต เพ่ือพระราชทานให้พสกนิกรชาวไทยนําไปบูชา เสริมสร้างสิริ
มงคลในชีวิต 

๓.๘.๒  ทรงเป็นม่ิงขวัญต่อศาสนาอ่ืนๆ 
             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงให้การอุปถัมถ์ส่งเสริมต่อศาสนาอ่ืนที่มีในจังหวัดภูเก็ตอย่างเท่าเทียมกัน ทั้ง
ศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และซิกข์โดยมีพระราชกรณีกิจต่างๆตลอดมา 
 

/๓.๙ พระมหากรุณาธิคุณ… 
 

 



๑๑ 
 

 

๓.๙ พระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข 
สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขเพ่ือสุขภาพ

พลานามัยที่ดีของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมากมาย อาทิเช่น 
๓.๙.๑ พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนาง

พระบรมเจ้าราชินีนาถ   
          ทั้งสองพระองค์ต่างทรงห่วงใยในด้านสุขภาพพลานามัยของราษฏรในจังหวัดภูเก็ต ดังปรากฏในการ
เสด็จประพาสจังหวัดภูเก็ตในครั้งที่ ๑ ในจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จ ฯ เย่ียมราษฎร ณ ศาลากลาง
จังหวัดภูเก็ตทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงแนะนําให้ราษฎรไปรับการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันอหิวาตกโรคเสด็จ 
ฯ ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๐ ภาคบ่ายเสด็จ ฯ ประกอบพิธีเปิด”ศูนย์บริการโลหิต ตึกเลิศโภ
คารักษ์” ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตตอนบ่ายได้เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิด “ศูนย์บริการโลหิตตึกเลิศโภคา
รักษ์” ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และในพระราชวโรกาสน้ันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรง
พระราชทานพระราชเสาวนีย์ความว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มากระทําพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการโลหิตเหล่า
กาชาดจังหวัดภูเก็ตในวันน้ีการสร้างตึกศูนย์บริการโลหิตเพ่ือเก็บสํารองโลหิตที่มีผู้บริจาคให้ไว้ใช้แก่ผู้เจ็บป่วย 
ในเวลาต้องการเพ่ือให้ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปน้ัน นับว่าเป็นมหากุศลอันย่ิงใหญ่ เพราะเป็นการชุบชีวิตของผู้ที่ไม่มี
หวังแล้วให้คงมีชีวิตอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่เพ่ือนฝูงญาติมิตร ครอบครัว และอาจบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
ได้สืบไป ข้าพเจ้าหวังว่าคงจะมีผู้ใจบุญช่วยกันสละโลหิตให้แก่ศูนย์บริการแห่งน้ี เพ่ือให้ศูนย์บริการแห่งน้ีได้
บริการโลหิตแก่ผู้เจ็บป่วยในทุกโอกาส  สมตามเจตจํานงของสภากาชาดต่อไป 
            ขอขอบใจขุนเลิศโภคารักษ์ และผู้มีส่วนช่วยเหลือให้อาคารหลังน้ีบังเกิดขึ้นขอให้ทุกคนได้มีความสุข
ความเจริญโดยทั่วกัน  ข้าพเจ้าขอถือโอกาสน้ีประกอบพิธีเปิดตึก “เลิศโภคารักษ์” เพ่ือเป็นศิริมงคลต่อไป” 

ตึกศูนย์บริการโลหิตหลังน้ี นับได้ว่าเป็นอาคารของโรงพยาบาลท่ีสร้างขึ้นเพ่ือสนองพระราชดําริของ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ประการหน่ึง  เน่ืองด้วยเหตุที่ว่าในฐานะที่พระองค์ทรงดํารงตําแหน่ง
องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ความขาดแคลนโลหิตในวงการแพทย์ย่อมประจักษ์แก่พระเนตรพระกรรณอยู่
เนืองนิจ  ทรงมีพระราชดําริว่า “หากมีการส่งเสริมให้ประชาชนสนใจและยินดีในการบริจาคโลหิตเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ในจํานวนที่สมควรก็จะเป็นประโยชน์แก่การแพทย์และโรงพยาบาล
เป็นอย่างย่ิง นอกจากน้ีแล้วยังมีพระราชดําริเก่ียวกับสถานที่เก็บรักษาโลหิตที่มีผู้บริจาคคราวละมาก ๆ ไม่
อาจจะใช้ไปหมดสิ้นได้ในเวลาอันจํากัด หรือความขาดแคลนโลหิตอย่างปัจจุบันทันด่วนในกรณีที่มีคนไข้จํานวน
มาก  ทําให้จัดหาโลหิตมาบริการไม่ทันท่วงที ซึ่งเป็นข้อขัดข้องอย่างสําคัญเก่ียวเน่ืองกัน จําเป็นต้องมีสถานที่
เก็บโลหิตสํารองไว้ในอัตราที่สมควรโดยเฉพาะโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยังไม่มีอาคารจะเก็บรักษาโลหิตตามที่
ทรงมีพระราชดําริ” นายแพทย์สนอง กาญจนาลัย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงได้หารือกับ          
ขุนเลิศโภคารักษ์ ผู้เป็นนายเหมืองที่มุ่งมั่นต่อการสนองพระมหากรุณาธิคุณเพ่ือบําเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์
โดยสม่ําเสมอตลอดมาโดยขุนเลิศโภคารักษ์ บริจาคเงินสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตขึ้นในบริเวณโรงพยาบาล
วชิระภูเก็ตและกราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญเสด็จทรงประกอบพิธีเปิดอาคารหลังน้ี 

 
/๓.๙.๒   หน่วยแพทย์อาสา... 

 



๑๒ 
 

 

๓.๙.๒   หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 
           เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อต้ังเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ ปฏิบัติงานโดย
อาสาสมัคร ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาย
สนับสนุนออกไปให้การรักษาพยาบาลประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยพระองค์เป็นนายิกากิตติมศักด์ิ  
หลังจากเสด็จสวรรคต  สมเด็จพระเจ้าพ่ี นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ทรง
ดํารงตําแหน่งประธาน กิตติมศักด์ิ สืบต่อมา จนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานดําเนินงาน ซึ่งได้มีกิจกรรมในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต และ ทรงเย่ียมการปฏิบัติงาน
ของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาโดยตลอด 

๓.๙.๓  พระมหากรุณาธิคุณต่อเด็กออทิสติก 
          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเห็นเด็กที่เป็นโรคออทิสติกไม่ได้ศึกษา
เล่าเรียนจนทําให้เป็นคนไม่ปกติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อต้ังมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘  เพ่ือ
ทรงช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคออทิสติกน้ันได้ฝึกให้เด็กที่เป็นรคออทิสติกได้ศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองทาง
ประสาท เพ่ือให้เป็นคนปกติเหมือนคนทั่วไปได้ และบางปีพระองค์จะทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้แก่
เด็กที่เป็นโรคออทิสติกนําไปใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาเพ่ือให้เด็กที่เป็นโรคออทิสติกได้พัฒนาตนเองสู่วัยปกติได้
ต่อผู้อ่ืนและสังคมของเราได้โดยพระองค์จะเสด๋็จหรือโปรดให้ผู้แทนพระองค์พระราชทานเงินของมูลนิธิคุณพุ่ม
เป็นประจําเพ่ือไว้สําหรับเป็นทุนการศึกษาของเด็กออทิสติก และเด็กผู้ที่พิการมากําเนิดสามารถได้เรียนเท่ากับ
คนอ่ืนได้และยังได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธิต่างๆของมูลนิธิคุณพุ่ม และนอกจากน้ียังได้ทรงนําผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น เสื้อ รูปวาดของมูลนิธิคุณพุ่มมาจําหน่วย เพ่ือนํารายได้มอบให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการอีก
ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริสร้างอาคารบ้านคุณพุ่มในโรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต เพ่ือเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงคุณพุ่ม เจนเซ่น พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา       
สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ อาคารดังกล่าวใช้
สําหรับดําเนินการตามโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือการ
ศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการดูแลปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเด็กเป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรในการดูแลจิตใจเด็ก 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวประจําภาคใต้ (Teaching Center) รวมทั้งให้การรักษา ฟ้ืนฟู และดูแลด้าน
พัฒนาการของเด็กที่มีปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กที่มี
ปัญหาโศกเศร้าจากภัยสึนามิอย่างต่อเน่ือง 

๓.๑๐ พระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษา 
          สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนในจังหวัดภูเก็ต นับแต่  สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ ๖)  เสด็จหัวเมืองภาคใต้ และได้ทรงเสด็จ
เปิดโรงเรียนช้ันปฐมใหม่  ซึ่งต้ังอยู่ในเขตวัดพุทธมงคลนิมิตร  และพระราชทานนามว่าโรงเรียนปลูกปัญญา 
 

/เม่ือโรงเรียน… 
       



๑๓ 
 

 

เมื่อโรงเรียนครบรอบ ๑๐๐  ปี  ในวันที่  ๒๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาได้รับ
พระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพันณวดี ทรงพระกรุณารับโรงเรียน
เทศบาลปลูกปัญญาไว้เป็นองค์กรภายใต้พระอุปถัมภ์ฯ นับต้ังแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒  สืบไป 
         และในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เมื่อทางราชการจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะได้ที่ดินสํารองไว้ขยายวิทยาลัยครู
ภูเก็ต ขุนเลิศโภคารักษ์ มีความยินดีบริจาคที่ดินที่เคยขุดหาแร่ไปแล้วมีพ้ืนที่จํานวน ๒๗๓ ไร่ ให้แก่ทางราชการ
เพ่ือนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่วิทยาลัยครูภูเก็ตเน่ืองในวโรกาสมหา
มงคลพระราชพิธีรัชดาภิเษก ปัจจุบันที่ดินแปลงน้ีคือที่ต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต
ต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งผลิตงานวิจัยและบริการชุมชนที่มีพ้ืนที่บริการ
ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งอันดามัน 
              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานนาม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ตามพระนามฐานันดรศักด์ิของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลา
นครินทร์ซึ่งต่อมาได้จัดต้ัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขึ้น ทรงโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุ
วงศ์เสด็จไปในพระราชกรณียกิจอย่างต่อเน่ือง 

๓.๑๑ พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนผู้ประสบภัยมหาวิบัติภัยสึนามิ 
๓.๑๑. ๑ จากหน่วยเฉพาะกิจสิรินธร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เป็นผู้จัดต้ังขึ้นช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆ และได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในจังหวัด
ภูเก็ตในหลายชุมชน ทั้งการหาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆรวมทั้ง
ปัจจัยในการดํารงชีพในจังหวัดภูเก็ต 

๓.๑๐.๒ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้ก่อกําเนิดขึ้นด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ จากเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อ
วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ทําให้โรงเรียนบ้านกมลาได้รับความเสียหาย ประกอบกับมีประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ตได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิต จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดย
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดต้ังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ในจังหวัด
ภูเก็ตขึ้นที่ตําบลกมลา จังหวัดภูเก็ต โดยช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้ปกครองประสบภัยสึนามิ ให้รับการศึกษาใน
โรงเรียนแห่งน้ี 

๓.๑๒ พระมหากรุณาธิคุณต่อการรณรงค์ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน ได้ดําเนินงานโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดภูเก็ต นับเป็นปีที่ ๙ แล้ว วันน้ีจังหวัด
ภูเก็ต มีช่ือเสียงไปทั่วประเทศกับผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จุดเริ่มต้นเกิดจากเวทีประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่จังหวัดภูเก็ตได้รับรางวัลในระดับประเทศทุกปี และมีการพัฒนาคุณภาพงาน
อย่างต่อเน่ือง และสามารถรักษามาตรฐานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับทองจังหวัดภูเก็ตคว้าไป 
 

/ท้ังสิ้น ๓ รางวัล.... 



๑๔ 
 

 

ทั้งสิ้น ๓ รางวัล ซึ่งได้แก่ รางวัลจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ ๑ 
รางวัลชมเชยประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๔๔ โดยโรงเรียนที่
ได้รับรางวัล คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และรางวัลประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์
วันในชุมชนภูมิภาครักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปีที่ ๑ โดยชุมชนท่ีได้รับรางวัล คือ ชุมชน
บ้านลิพอนเขาล้าน จากงานมหกรรมรวมพล ปี ๕๔ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา 

๔.ปัจฉิมบท 
           นับแต่ทรงมีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทรงปกครองพสกนิกรชาวไทย
ทุกหมู่เหล่าตลอดจนผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในจังหวัดภูเก็ต ได้รับความร่วมเย็นเป็นสุขภายใต้พระ
บารมีและพระบรมเดชานุภาพเป็นที่ประจักษ์ของผู้คนทั้งหลายจนถึงในรัชสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จ รัชกาลที่ ๙  ขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ และได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่าง
เป็นทางการในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๐ พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่พสกนิกรชาวไทยว่า 
" เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"  
         ในการเสด็จประพาสจังหวัดภูเก็ต ทุกคร้ัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงงานอย่าง
หนัก เสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์ ตรากตรําพระวรกายอย่างไม่เห็นแก่ความเหน่ือยยาก ทุกย่างก้าวที่
ประทับบนหาดทราย และพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต เพียงเพ่ือมุ่งหวังให้พสกนิกรมีความสงบร่มเย็นและมีความกินดีอยู่
ดี พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจักษ์สมดังที่ได้พระราชทาน
พระปฐมบรมราชโองการ นับเป็นการแผ่พระมหากรุณาธิคุณในพระบรมโพธิสมภาร ภายใต้พระมหาเศวตฉัตร
แห่งรัชกาลที่ ๙ ให้ทรงอานุภาพปกป้องผองภัยนานาประการมิให้แผ้วพานประชาชนพลเมืองอันเป็นพสกนิกร
ของพระองค์ได้แม้แต่เท่าผงธุลี พระมหากรุณาธิคุณอันน้ีล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ชาวภูเก็ตหาที่สุดมิได้อยู่
ตราบนิรันดร์ 
           ข้าพระพุทธเจ้าพสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการจังหวัดภูเก็ต สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
"พระปิตุราชา"พระผู้เป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย  ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายพระ
พรชัย ขออัญเชิญพระบารมีพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายจงปกปักรักษาให้พระองค์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสําราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่
ปวงชนชาวไทยท้ังปวงเทอญฯ 
 
 

 
******************* 



๑๕ 
 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รัชกาลที่ 7 เสด็จทอดพระเนตร 

การทําเหมืองแร่ดีบุก จังหวัดภูเก็ต 

 
รัชกาลที่ ๙ ทอดพระเนตรการทําเหมืองฉีดที่เหมืองเจ้าฟ้า 



๑๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขุนเลิศโภคารักษ์รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ช้ันที่ ๔ 

 
รัชกาลที่ ๙ ทรงเย่ียมเยียนราษฎร ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ 



๑๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล้นเกล้า ๒ พระองค์ทรงเย่ียมราษฏรที่วัดพระนางสร้าง  ปี พ.ศ.๒๕๐๒ 

 
ซุ้มรับเสด็จของชุมชนมุสสลิม 



๑๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รัชกาลที่ ๙ เสด็จโดยส่วนพระองค์ไปเย่ียมราษฎร ที่ตําบลป่าตอง 

 
รัชกาลที่ ๙ ทอดพระเนตรนํ้าตกวังขี้อ้นที่ตําบลป่าตอง 



๑๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชาวบ้านถวายนํ้าปิลิตแก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเย่ียมราษฎรที่ หมู่บ้านชาวเล หาดราไวย์ ปี พ.ศ.๒๕๐๒ 



๒๐ 
 

 

 
 
 
 
 

 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ ทรงถ่ายภาพที่หาดสุรินทร์ เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๐๒ 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าฯ อยู่หัว ทรงปล่อยกุ้งมังกร ลงที่ทา่เรือ 



๒๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จทอดพระเนตร ชายหาดและป่าชายเลนหาดท่าหลา ตําบลป่าคลอก  
ปี พ.ศ.๒๕๐๒ 

 
ราษฏรบ้านบางลา ตําบลป่าคลอก สนองงานอนุรักษ์ได้รับพระราชทานธงพิทักษ์ป่ารักษาชีวิต 



๒๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เสด็จวัดพุทธมงคลนิมิตร 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามกุมารีเสด็จในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสตรีภูเก็ต 



๒๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t 

 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงเย่ียมหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว) 

 
กลุ่มเยาวชนบ้านลิพอนชนะเลิศระดับทองโครงการ To Be Number ๑ 


