อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร ชัน้ ที่ ๒
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้
ทรงเป็นจอมทัพไทย
๒. เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริ
ราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๐
๓. เป็น แหล่งความรู้ จัด แสดง และเผยแพร่ข้อ มูล พระราชประวัติ พระราช
กรณียกิจ พระอัจฉริยะภาพ โครงการในพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่กองทัพรับสนองพระบรมราชโองการ
๔. สร้างจิตสานึกให้ทหารและปวงชนชาวไทย มีความจงรักภักดี และระลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกร็ดเสริม เริ่มก่อสร้างเมื่อ ม.ค.๕๑ แล้วเสร็จ พ.ย.๕๑
การจัดแสดงแบ่งเป็น ๕ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ “ใต้ร่มพระบารมี พระภูมีนฤบดินทร์”
เป็นโถงพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดใหญ่ ในฉลอง
พระองค์เครื่องแบบราชวัลลภ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อัน มี ศักดิ์รามาธิบดีชั้นที่ ๑
(เสนางคะบดี) พระหัตถ์ทรงถือพระคทาจอมทัพไทย (พระคทาจอมทัพภูมิพล) เขียนด้วยสี
น้ามัน ทั้ง ๒ ข้างพระบรมสาทิสลักษณ์ตกแต่งด้วยตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี และตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มา
ประดับไว้บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของพระบรมสาทิสลักษณ์จัดแสดงภาพจิตรกรรม
ไทยรู ปพระนารายณ์ ซึ่งแทนสั ญ ลั กษณ์ ของพระมหากษัตริ ย์ตามอุดมคติทางศาสนา
พราหมณ์ – ฮินดู โดยมีภาพบุคคลนั่งถวายสิ่งผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้เป็นการเซ่น
สรวงบูชาเทพสาคัญในศาสนาแต่อย่างใด หากแสดงถึงพระปรีชาสามารถผ่านโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริมากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการที่ราษฎรนาผลผลิตขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวาย

เกร็ดเสริม
๑. ภาพจิตรกรรมไทยรูปพระนารายณ์ ประทับยืนใต้ต้นโพธิ์ ซึ่งต้นโพธิ์หมายถึง
โพธิญาณ เป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรู้ธรรมของพระโพธิสัตว์
๒. ภาพพระบรมสาทิส ลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ขนาดกว้าง
๑.๒๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร วาดขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ โดย พ.ท.เอกศักดิ์ อ่อนชื่น
หัวหน้าแผนกประวัติศาสตร์ทหาร กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กรมยุทธศึกษา
ทหาร
ส่วนที่ ๒ “ธ พลังของแผ่นดิน สยามินทราชา”
จัดแสดงข้อมูลพระราชประวัติ ตั้งแต่เสด็จพระบรมราชสมภพ ณ เมืองโลซานน์
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า พระราชประวั ติ ท รงส าเร็ จ การศึ ก ษา เสด็ จขึ้ นครองราชย์
ราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงพระ-ผนวช และพระราชกรณียกิจเพื่อ
อาณาประชาราษฎร์ รวมทั้งจัดแสดง พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ เช่น งานช่าง ศิลปะ
วรรณศิ ลป์ และดนตรี ตลอดจนตู้ จั ดแสดงพระบรมฉายาลั ก ษณ์ ใ นฉลองพระองค์
เครื่ อ งแบบทหารรั กษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็ กรั กษาพระองค์ ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภาพฉลองพระองค์เครื่องแบบลูกเสือ
เกร็ดเสริม
พระบรมฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ กรมทหาร
ราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภาพ
ฉลองพระองค์เครื่องแบบลูกเสือ เป็นภาพที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ส่วนที่ ๓ “ทวยราษฎร์และทวยหาญ ประณตกรานเหนือเกศา อัครกษัตรา พระจักรา
จอมทัพไทย”
จั ดแสดงข้ อมู ลในส่ วนพระมหากรุ ณาธิ คุ ณของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว ที่
พระราชทานแก่ทหาร ๓ เหล่าทัพ ในฐานะที่ทรงดารงตาแหน่งองค์จอมทัพไทย ภายใต้พระ
ราชปณิธาน การปกครองประเทศด้วยหลักทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร ๑๒ และราช
สังคหวัตถุ ๔ อันนาพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้ง ฉายวีดิทัศน์พิธีเสด็จ
ออกมหาสมาคมเพื่อ ทรงรับ การถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันต

สมาคม ในโอกาส พระราชพิธีฉลองครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่พร้อมใจกันถวายแด่พระประมุข
นอกจากนี้ สิ่งจัดแสดงที่สาคัญที่สุดของห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จอมทัพไทย
ประกอบไปด้วยฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารทั้ง ๓ เหล่าทัพ ฉลองพระองค์เครื่องแบบ
ฝึก ฉลองพระองค์กันฝน พร้อมพระมาลาและฉลองพระบาทครบชุด ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงใช้ระหว่างบาเพ็ญพระราชกรณียกิจแต่ละวาระ ซึ่ง พระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานให้กองบัญชาการกองทัพไทย ยืมจัดแสดง ซึ่งถือเป็นวัตถุพิพิธภัณฑ์
ที่ล้าค่าที่สุดในที่นี้ เป็นสิริมงคลแก่กองทัพไทยและผู้เข้าชม
เกร็ดเสริม
๑. ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารทั้ง ๓ เหล่าทัพ ประกอบด้วย
- ฉลองพระองค์เครื่องแบบปกติคอแบะทหารบก พร้อมพระมาลา เครื่องหมาย
ยศ และฉลองพระบาทครบชุด
- ฉลองพระองค์ เ ครื่ อ งแบบปกติ ค อแบะทหารเรื อ พร้ อ มพระมาลา
เครื่องหมายยศ และฉลองพระบาทครบชุด
- ฉลองพระองค์เ ครื่อ งแบบปกติค อแบะทหารอากาศ พร้อ มพระมาลา
เครื่องหมายยศ และฉลองพระบาทครบชุด
แบบจาลองที่แต่ละเหล่าทัพจัดสร้างน้อมเกล้าฯ ถวาย ในวาระสาคัญต่างๆ
๑. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙

เป็น เรือ พระที่นั่ง ที่ก องทัพ เรือ และกรมศิล ปากรขอพระราชทาน พระบรมรา
ชานุญาตจัดสร้างขึ้นใหม่เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายในโอกาสพระราชพิธี กาจนาภิเษกสมโภช
ฉลองครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ เพื่อฉลองพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ต่อลาเรือใหม่ ซึ่งคงขนาดและลวดลายแกะสลักตาม
แบบเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลาเก่า กองทัพเรือได้ให้กรมอู่ทหารเรือจัดสร้างตัวเรือ พาย
และคัดฉาก กับมอบให้กรมศิลปากรดูแลด้านศิลปกรรม ออกแบบ แกะสลักลวดลาย ลง
รักปิดทองประดับกระจก เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๗
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงวางกระดูกงูเรือ ณ กรมอู่ทหารเรือ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดาเนินแทน
พระองค์ในพิธีปล่อยเรือลงน้า เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๙ หลังจาก
นั้นกองทัพเรือได้น้อมเกล้าฯ ถวายเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ ณ พระที่
นั่งราชกิจวินิจฉัย ท่าราชวรดิฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙ ขนาดของ
เรือพระที่นั่ง ความยาว ๔๔.๓๐ เมตร ความกว้าง ๓.๒๐ เมตร ความลึก ๑.๑๐ เมตร กิน
น้าลึก ๐.๔๐ เมตร ระวางขับน้าเต็มที่ ๒๐ ตัน ฝีพาย ๕๐ นาย เรือพระที่นั่งนารายณ์
ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ นี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดเข้าไว้ในริ้วกระบวนพยุ
หยาตราทางชลมารคเป็ น ครั ้ ง แรกในพระราชพิ ธี ถ วายผ้ า พระกฐิ น ณ วั ด อรุณ
ราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
เกร็ดเสริม
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ ลาจริงเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี กรมศิลปากร
๒. พระราชอาสน์ผูกลายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

พระราชอาสน์ผูก ลายเครื่อ งเบญจราชกกุธ ภัณ ฑ์ พร้อ มโต๊ะ เคีย งทอดเครื่อง
ราชูปโภค และพระแท่น ที่กองทัพบกจัดสร้างถวายในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี ออกแบบโดยกรมศิลปากร พระราชอาสน์โบราณเรียกว่า พระที่นั่ง คือ ที่
ประทับสาหรับพระมหากษัตริย์ เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในโอกาสต่าง ๆ พระ
ราชอาสน์แต่เดิมมามีประจาในพระราชมณเฑียรสถานตามราชประเพณี เมื่อมีการเจริญ
สั ม พั นธไมตรี กั บชาติ ตะวั นตกในสมั ย รั ชกาลที่ ๔ และรั ชกาลที่ ๕ โปรดเกล้ า ฯ ให้
ปรับเปลี่ยนธรรมเนียมให้สอดคล้องกัน เช่น โปรดให้สร้างพระราชอาสน์อย่างใหม่คล้าย
อย่ า งตะวั น ตก แต่ ผู ก ลวดลายไทยให้ ก ลมกลื น อย่ า งสวยงาม เรี ย กตามศั พ ท์ ใ น
ภาษาอังกฤษว่า “พระโทรน”
เกร็ดเสริม
พระราชอาสน์ผูกลายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ใช้ครั้งแรกในพระราชพิธีเสด็จ
ออกมหาสมาคม เพื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ มุ ขเด็ จ พระที่ นั่ งจั กรี ม หาปราสาท ใน
พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐
๓. พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ

พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล (นบ-พะ-เม-ทะ-นี-ดน)และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิ
สิริ (นบ-พน-พู- มิ- สิ- ริ) ที่ก องทัพ อากาศสร้า งขึ้นเพื่อ น้อ มเกล้า ฯ ถวายในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริ ญพระชนมพรรษา ๕ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๓๐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ วันที่
๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ ตั้งอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฉลองพระมหา-

กรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์ และเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลเสริม พระบุญญาธิ
การ
เกร็ดเสริม
- พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล หมายถึง พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ ที่ยิ่งใหญ่
เพียงฟ้าจรดดิน
- พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ หมายถึง พระสถูปเจดีย์อันเป็นกาลังแห่งฟ้า
เป็นสิริแห่งดิน
ธงชัยเฉลิมพล

ธงชัยเฉลิมพล เป็น “เครื่องหมายแห่งชัยชนะประจาหน่วย เป็นสิ่งชักนาความ
องอาจแห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้มีชัยชนะต่อข้าศึกด้วยความกล้าหาญ เป็นยอดหลักชัย
แห่งกองทัพ เป็นที่รวมแห่งมิ่งขวัญและจิต ใจของทหารทุกหมู่เหล่ า เป็นสิ่งเชิด ชู
เกียรติและเป็นศักดิ์ศรีประจาหน่วย” ธงชัยเฉลิมพลมีความสาคัญต่อหน่วยทหารและ
ทหารทุกคน ด้วยเป็นธงที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์จอมทัพไทย เสด็จพระ
ราชดาเนินไปทรงบรรจุ เ ส้ น พระเจ้ า (เส้ น ผม) และตรึ ง หมุ ด ที่ติ ด ผ้ า คั น ธงกั บ ด้า มธง
ด้วยพระองค์เองในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ให้หน่วย
ทหารแต่ละหน่วยเข้ารับพระราชทานจากพระหัตถ์ ณ พระที่นั่งชุมสาย บริเวณหน้า
ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ทุกส่วนของธงชัยเฉลิมพลมีความหมายถึงสิ่ง

สาคัญสูงสุดของประเทศ เป็นที่เทิดทูนสักการะของปวงทหารและมวลพสกนิกรชาวไทย
ประกอบด้วย
ตัวธง หรือ ผืนธง หมายถึง ชาติ
พระพุทธรูป บนยอดคันธง หมายถึง ศาสนา
เส้นพระเจ้า(เส้นผมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ในยอดคันธง หมายถึง
พระมหากษัตริย์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สาหรับทหาร – ตารวจ

เป็นเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติยศและบาเหน็จความชอบ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสร้าง
ขึ ้น ส าหรับ พระราชทานเป็น บ าเหน็จ ความชอบใน ราชการหรื อส่ วนพระองค์ มี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อยู่จานวนหนึ่งที่โปรดเกล้าฯ ให้ส ร้ า งส าหรั บพระราชทานแก่ผู้ที่
กระทาการรบต่อสู้อริราชศัตรู ป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองด้วยความเสียสละและกล้า
หาญ กล่าวได้ว่าสาหรับพระราชทานแก่ทหารเป็นสาคัญ อันได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมี
ศักดิ์รามาธิบดี และเหรียญกล้าหาญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี
จัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ
พุทธศักราช ๒๔๖๑ แต่ในรัชกาลต่อๆ มามิได้มีการขอพระราชทาน จึงเว้นว่างไปเป็น
เวลานานจนกระทั่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ขึ้นใหม่เมื่อ พุทธศักราช

๒๕๐๓ เพื่อพระราชทานแก่ผู้ทาความดีความชอบเป็นพิเศษและเป็นประโยชน์ยิ่งแก่
ราชการทหาร ไม่ว่าในยามสงบหรือยามสงคราม ตามที่ทรงพระราชดาริเห็นสมควร โดย
ทรงเป็นประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้และทรงไว้ซึ่ง พระราชอานาจที่จะพระราชทาน
หรือเรียกคืน สีของแพรแถบและสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี คือ
แดงและดา ด้า นหน้า ดาราและดวงตราเป็นรูปพระปรศุรามาวตารปราบพญาการตะวีรยะ
(อวตารที่ ๖ ของพระนารายณ์ ต ร ง กั บ รั ช ก า ล ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ ผู้ ท ร ง ส ถ า ป น า
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ นี้ ) ด้ า นหลั ง เป็ น พระปรมาภิ ไ ธยย่ อ รร.๖ (สมเด็ จ พระราม
รามาธิบดี รัชกาลที่ ๖) มีลาดับชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๖ ชั้น ได้แก่
ชั้นที่ ๑ เสนางคะบดี
- ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ในปัจจุบัน คือ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และ พลเอก
เทียนชัย ศิริสัมพันธ์
ชั้นที่ ๒ มหาโยธิน
- ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ในปัจจุบัน เช่น พลเอก อาทิตย์ กาลังเอก, พลเอก ชวลิต
ยงใจยุทธ เป็นต้น
ชั้นที่ ๓ โยธิน
- ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ในปัจจุบัน เช่น พลเอก อิทธิ สิมารักษ์ เป็นต้น
ชั้นที่ ๔ อัศวิน
- ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ในปัจจุบัน เช่น พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์, พลเอก
สุนทร คงสมพงษ์ เป็นต้น
ชั้นที่ ๕ เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร
- ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ในปัจจุบัน เช่น พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา, พลตารวจ
เอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส, พลตารวจเอก สมเพียร เอกสมญา เป็นต้น
ชั้นที่ ๖ เหรียญรามมาลา
- ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ในปัจจุบัน เช่น พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์, พลโท อุดม
เดช สีตะบุตร เป็นต้น

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ โปรดเกล้าฯ ให้จัด พระราชพิธี
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ณ ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
และพระราชพิธีถือน้าพระพิพฒ
ั น์สตั ยา โดยสมาชิกเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี
ถวายสั ตย์ ปฏิญ าณสาบานตน ณ พระอุ โ บสถวัดพระศรีรั ตนศาสดาราม โดยทรงดื่ม
น้าพระพิพัฒน์สัตยาเป็นพระองค์แรก แสดงถึงน้าพระราชหฤทัยขององค์จอมทัพไทยที่
ทรงมุ่งทานุบารุงน้าใจทแกล้วทหาร ก่อให้เกิดความรัก สามัคคี ความภาคภูมิใจ และ
ความฮึกเหิมที่ได้เป็นทหารหาญในกองทัพใต้เบื้องพระยุคลบาท แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ พร้อมที่จะสละชีวิตถวายเป็นราชพลี และเพื่อความสงบสุขมั่นคง
ไพบูลย์ของประเทศชาติ
เหรียญกล้าหาญ
ลั ก ษณะเป็ น เหรี ย ญโลหะกลม ด้ า นหน้ า เป็ น พระบรมรู ป สมเด็ จ พระนเรศวร
มหาราช กาลั งทรงกระทายุทธหัตถีกับราชศัตรู มี อั กษรจารึกว่า “สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชกู้ชาติ” ด้านหลังมีรูปจักร กลางจักรมีอักษรจารึกว่า “เรากล้ารบเพื่อเกียรติศักดิ์ไทย”
ห้อยแพรแถบ สีแดงกับสีขาว บนแพรแถบมีเข็มโลหะรูปคทาจอมพล มีอักษรว่า “กล้าหาญ”
เหรียญกล้าหาญ เปรียบเสมือนเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงจิตใจกล้าหาญของบรรดา
ทหาร ตารวจ พลเรือน และหน่วยทหาร ที่ปฏิบัติการสู้รบอย่างองอาจ เสียสละ ยอม
เสี่ยงอันตราย เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของแผ่นดิน
คทาจอมพลและพระคทาจอมทัพไทย
“คทาจอมพล” ในอักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่า
เป็นเครื่องประดับเกียรติยศของจอมทัพ (ตาแหน่งสูงสุดทางทหาร ซึ่งพระมหากษัตริย์ ทรง
ดารงตาแหน่งจอมทัพไทยตามรัฐธรรมนูญ) และเป็น เครื่อ งประดับ เกีย รติย ศของจอม
พล ซึ่งเป็นนายทหารยศสูงสุดของกองทัพ สาหรับคทาจอมพลดังกล่าว ใช้ถือเพื่อประดับ
เกียรติยศในพิธีสาคัญ ทางทหาร เช่น พิธีตรวจพลสวนสนาม พิธีปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิม
พล เป็นต้น รวมทั้งเพื่อให้ทหารหรือบุคคลในบริเวณพิธีเห็นแตกต่างจากนายทหารอื่น ๆ
ได้เด่นชัด

“คทาจอมพล” จัด สร้า งขึ ้น ครั ้ง แรกในรัช สมัย ของพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงปรับปรุงกิจการทหารของประเทศไทยเป็น แบบ
ใหม่ทั้งหมด เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๓ ทรงตั้งตาแหน่ง “จอมพล” (Commander-in-Chief)
ขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดกรมยุทธนาธิการ และผู้ที่ได้รับตาแหน่ง จอมพลคนแรกในครั้งนั้น คือ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ าฟ้ ามหาวชิ รุ ณหิ ศ สยามมกุ ฎราชกุ มาร คทาจอมพลแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ เป็นพระคทาเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์
ประเภทที่ ๒ เป็นพระคทาสาหรับพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งดารงพระยศเป็นจอม
พล
ประเภทที่ ๓ เป็นคทาสาหรับจอมพลทั่วไป
คทาจอมพล (พระคทาเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์) มี ๕ องค์ คือ
องค์ที่ ๑
เ นื ่ อ ง ด้ ว ย พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ ค ุ ณ ที ่ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
จุล จอมเกล้ า เจ้า อยู่ หัว รั ชกาลที่ ๕ ทรงพั ฒ นากิจการของกองทัพ ไทยให้
เจริญก้าวหน้าทันสมัย ข้าราชการกรมทหารบกภายใต้การนาของ พลโท พระ
เจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช จึงได้ร่วมใจน้อมจัดสร้าง คทาจอมพลองค์
แรกของประเทศไ ทย ขึ ้ น ทู ล เกล้ า ฯ ถวายพระบาทส มเ ด็ จ พ ร ะ
จุ ลจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ในฐานะจอมทั พ ไทย เมื่ อวั นที่ ๑๖ พฤศจิ กายน
พุทธศักราช ๒๔๔๖ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระราชพิธีทวีธาภิเษกสมโภช
องค์ที่ ๒
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
กองทัพไทยจัดสร้างและทูลเกล้าฯ ถวายพระคทาจอมพลองค์ที่ ๒ เมื่อวันที่
๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๓ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระคทาจอมพลองค์ที่ ๒ มีลักษณะส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับพระคทา
องค์แรกมากต่างกันตรงยอด ซึ่งแต่เดิมเป็นรูปช้างสามเศียรและพระเกี้ยว

ส่วนองค์ที่ ๒ นี้ ทาเป็นยอดมงกุฎและมีลายเฟื่องอยู่ที่แกนกลางใต้ฐานของยอดมงกุฎ
โดยรอบ
องค์ที่ ๓
ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๖
พระองค์ได้พระราชทานแบบพระคทาจอมพลขึ้นใหม่ และโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างขึ้นด้วยทองคาเกลี้ยง
พระคทาจอมพลองค์ นี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า เจ้า อยู่ หั ว
รัชกาลที่ ๖ ทรงใช้มาตลอดรัชกาล นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้า อยู่ หัว รั ชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิ ดล
รัชกาลที่ ๘ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้พระคทาจอมพล
องค์นี้เป็นครั้งคราว
องค์ที่ ๔
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๙ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบัน ข้าราชการกระทรวงกลาโหมต่างพิจารณาเห็นว่า พระองค์
ทรงบ าเพ็ ญ พระราชกรณี ย กิ จ ส าหรั บ ประเทศชาติ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างมากมาย ก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว และ
ความสงบสุขในหมู่ประชาชน สภากลาโหมจึงมีมติให้จัดสร้างพระคทาจอม
พลขึ้น เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตาหนัก
จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระ
ชนมพรรษา ๔๐ พรรษา เพื่อเป็นเครื่องหมายของความจงรักภักดี ของข้าราชการทหาร
ทุก นายและเพื ่อ ให้แ ตกต่า งไปจากพระคทาจอมพลองค์ ก่อ น ๆ จึงได้พ ระบรมรา
ชานุญาตขนานนามพระคทาองค์ใหม่เป็นพิเศษว่า “พระคทาจอมทัพภูมิพล”

องค์ที่ ๕
“พระคทาจอมทั พ ไทย” เมื่ อ วัน ที ่ ๒๐ กัน ยายน พุ ท ธศั กราช
๒๕๓๙ กองบัญชาการทหารสูงสุด โดยขณะนั้น พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท
ผู้ บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบหมายให้ พลเอก มงคล อั ม พรพิ สิ ฏ ฐ์
เสนาธิการทหาร เป็นประธานคณะทางานการจัด สร้า ง “พระคทา
จอมทัพ ไทย” โดยมี พลโท รัตนะ เฉลิมแสนยากร ผู้อานวยการสานักงาน
สารนิเทศ ได้รับมอบให้ประสานกับกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
ออกแบบและจั ด สร้ า งพระคทาจอมทั พ ไทย ทู ล เกล้ า ฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกสมโภช
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ซึ่งออกแบบโดย อาจารย์นิคม กลิ่นบุปผา
นักวิชาการช่างศิลป์ ๖ สานักช่างสิบหมู่ สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร
เกร็ดเสริม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์จอมทัพไทย จะทรงพระคทาจอมทัพภูมิพลใน
การตรวจพลสวนสนามในพิธีถวายสั ตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของทหารรักษา
พระองค์ นอกจากนี้แล้วยังทรงใช้พระคทาแตะบ่านายทหารในวาระพระราชทานยศ
นายทหารชั้นนายพล
ส่วนที่ ๔ “กองทัพสนองบาท เฉลิมราชรักษ์ไผท”
เป็นห้องวีดทิ ัศน์พระราชกรณียกิจด้านการทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อทหารทั้ง ๓ เหล่าทัพ และที่รับสนองพระมหากรุณาธิคุณใน
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ
ส่วนที่ ๕ “น้อมคาพระทรงชัย ดาริไว้เพื่อแผ่นดิน”
จัดแสดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริต่าง ๆ ที่กองทัพไทย รั บ สนอง
พระบรมราชโองการ เป็นการจาลองภูมิประเทศ แสดงให้เห็นถึงผลงานของกองทัพไทยได้
น้อมเกล้าฯ รับพระราชดาริมาดาเนินการ เช่น โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ โครงการปลูก
หญ้าแฝก โครงการฝนหลวง และโครงการพัฒนาแหล่งน้า ฝายทดน้าและกัง หัน ชัย
พัฒนา

ส่วนจัดแสดงนี้ได้เชิญฉลองพระองค์เครื่องแบบชุดฝึก ชุดกันฝน ที่ใช้ทรงงานมา
จัดแสดง อีกทั้งยังมีการจัดแสดงที่สาคัญอื่น ๆ เช่น
- แผ่นศิลาฤกษ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินทรงประกอบพิธี
วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖ เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที
- หนังสือพระราชดารัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานแก่ทหารในโอกาส
ต่าง ๆ
- นอกจากนี ้ ก ารจัด แสดงพระเก้า อี ้ แ ละโต๊ะ ที ่ป ระทับ ทรงลง
พระ
ปรมาภิไ ธยและพระนามาภิ ไ ธย ในพิ ธี เ สด็ จ พระราชด าเนิ น ทรงเปิ ด อนุ ส รณ์ ส ถาน
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
วิธีปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้แก่
• การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
“...ถ้ าเลื อกได้ ที่ ที่ เหมาะสมแล้ วก็ ทิ้ งป่ านั้นไว้ ตรงนั้น ไม่ ต้ องไปท าอะไรเลยป่ า จะ
เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์ โดยไม่ต้องไปปลูกเลยสักต้นเดียว...”
“...ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรม ไม่ต้องทาอะไรเพราะตอไม้ก็จะแตกกิ่งออกมาอีก
ถึงแม้ต้นไม้ไม่สวยแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้...”
• การปลูกป่า ๓ อย่าง
คือ ป่าสาหรับไม้ใช้สอย ป่าสาหรับเป็นไม้ผล และป่าสาหรับเป็นเชื้อเพลิง ซึ่ง
ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างเกื้อกูล นอกจากนี้ ยังได้ประโยชน์อย่างที่ ๔
อันเป็นการอนุรักษ์ดินและน้าอีกด้วย
โครงการพัฒนาแหล่งน้าแนวพระราชดาริกษัตริย์นักพัฒนาแหล่งน้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในการพัฒนาแหล่งน้า ยิ่งกว่า
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริประเภทอื่น ด้วยทรงเห็นว่า น้าเป็นปัจจัย
สาคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์และจาเป็นอย่างยิ่ง สาหรับผลผลิตทางการเกษตร จึงทรง
พระราชดาริโครงการในการจัดการน้า ซึ่ง ครอบคลุม ตั้งแต่บ นฟ้า ลงมาถึง ใต้ดิน การ

พัฒนาแหล่งน้าทั่วประเทศเพื่อการชลประทานและการเกษตร การเก็บกักน้าตลอดไป
จนถึงการบาบัดน้าเสียและแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
กองทัพได้รับสนองพระราชดาริ ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ตาม
โครงการพั ฒนาแหล่งน้า นับตั้งแต่การจัดสร้ างอ่างเก็บน้า ส าหรั บใช้ประโยชน์ด้าน
การเกษตรและอุปโภคบริโภค สร้ างฝายชะลอความชุ่มชื้น อนุรักษ์ต้นน้าลาธารและ
พัฒนาป่า การขุดลอกคูคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑลตาม
โครงการแก้มลิง ดาเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้าปากพนัง แก้ไขปัญหาพื้นที่น้าท่วมขัง
ในป่าพรุทางภาคใต้ตลอดจนการบาบัดน้าเสีย โดยจัดสร้างกังหันน้าชัยพัฒนา เครื่องกล
เติมอากาศที่ผิวน้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย นาไปติดตั้งตามแหล่งน้าเน่าเสียต่างๆ
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
“...ปลู กหญ้ าแฝกจะต้องปลู กให้ชิดติดกันเป็นแผงและวาง
แนวให้เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศเป็น ต้นว่า บนพื้นที่
สูงจะต้องปลูกตามแนวทางของความลาดชั นของร่องน้า บน
พื้นที่ราบจะต้องปลูกรอบแปลงหรือปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่
ในพื้นที่เก็บกักน้าจะต้องปลูกตามแนวขวาง หญ้าแฝกมีหลัก
วิธีดังนี้ จะช่วยการป้อ งกันการพังทลายของหน้าดิน รั กษา
ความชุ่มชื้นในดินเก็บกักตะกอนดินและสารพิษต่าง ๆ ไม่ให้
ไหลลงน้า ซึ่งจะอานวยผลประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้า ตลอดจนฟื้นฟูดิน
และป่ าไม้ สมบู รณ์ ขึ้ น... ” พระบรมราโชวาท แ ก่ ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาสาคัญด้าน
เกษตรกรรมนั่นคือ พื้นที่บางแห่งแห้งแล้งและดินมีส ภาพไม่
เหมาะแก่ ก ารเพาะปลู ก จึ ง ทรงคิ ด ค้ น วิ ธี ที่ จ ะท าให้ ดิ น อุ ดม
สมบูร ณ์ ตลอดทั้ งปี เมื่ อ พุ ทธศักราช ๒๕๓๔ ได้พ ระราชทาน
พระราชดาริให้คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อัน เนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.) ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ศึ ก ษาทดลองการปลูก หญ้า แฝก เพื ่อ ป้อ งกัน การชะล้า ง
พัง ทลายของดิน และอนุรัก ษ์ ความชุ่มชื่นในดินไว้โดยให้คานึงถึงขั้นตอนง่าย ๆ และที่สาคัญ
คือ เกษตรกรสามารถดาเนินการได้เอง หลังจากที่ศึกษาและดาเนินงานขยายพันธุ์หญ้าแฝก
ระหว่าง พุทธศักราช ๒๕๓๖-๒๕๓๘ แล้วปรากฏว่าได้ผลดี สามารถป้องกันการชะล้าง
พังทลาย การกร่อนผิวดินและการกัดเซาะดินให้เลื่อนไหล ทั้งยังช่วยคืนความสมบูรณ์
กลับมาสู่ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง สามารถประหยัดงบประมาณของรัฐในการแก้ไขป้องกัน
การเลื่อนไหลและพังทลายของดินได้เป็นจานวนมหาศาล
กองทัพไทยได้น้อมนาพระราชดาริเกี่ยวกั บการปลูกหญ้าแฝกไปปฏิบัติในพื้นที่ที่
หน่วยทหารเข้าไปดาเนินการพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ และพื้นที่หน่วยทหาร อาทิ พื้นที่
การเกษตร ลาคลองหนองบึง คอสะพาน และเชิงเขา ในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ และในโอกาสที่เจริญ
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๐ กองทัพไทยร่วมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานต่าง ๆ ได้รณรงค์ส่งเสริมและขยายผลให้ประชาชนปลูกหญ้าแฝกอย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้า
พระบิดาแห่งฝนหลวง
โครงการฝนหลวงเกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักถึงความทุกข์ยาก
ของราษฎรและเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้าในการ
อุปโภคบริโภคและเพาะปลูก เนื่องจากฝนแล้งจึงทรงพระราชดาริ
ให้ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึก ษาค้น คว้า วิธีทาฝนเทียม

เพื่ อ แก้ ปั ญ หาเริ่ ม ตั้ งแต่ พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๙ เป็ น ต้ น มา จนกระทั่ ง สามารถทดลอง
ปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าครั้งแรกเป็นผลสาเร็จ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาหาลู่ทางดัดแปลงสภาพอากาศให้เกิดฝน เอาพระราชหฤทัยใส่
ติดตามผล และพระราชทานข้อแนะนาทางเทคนิคด้านการวิจัยพัฒนากรรมวิธีการทา
ฝนเทียมอย่างต่อเนื่อง แล้วทรงสรุปเป็น “ตาราฝนหลวง” พระราชทานเป็นหลักวิชาการ
และขั้นตอนต่างๆ ตามลาดับ โดยปกติแล้วจะทรง “บัญชาการ” การปฏิบัติการฝนหลวง
ด้วยพระองค์เอง ฝนหลวงนี้มิได้แต่ช่วยแก้ปัญหาด้านฝนเท่านั้น แต่ยังช่วยในการดับไฟ
ป่าอีกด้วย
กองทัพไทยกับโครงการฝนหลวง
เริ่ มตั้งแต่ ๒๕๑๕ เป็นต้นมา กองทั พ อากาศได้จัดเครื่ องบินพร้ อมเจ้า หน้า ที่
สนับ สนุน การปฏิบัติก ารตามที่ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้องขอมาโดยตลอด
ต่ อมาพุ ทธศั กราช ๒๕๓๙ ได้ จั ดตั้ งศู นย์ ปฏิ บั ติ การฝนหลวงกองทั พอากาศ เพื่ อวางแผน
อ านวยการ ควบคุ มก ากั บ และประสานการปฏิ บั ติ ร่ วมกั บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นอกเหนือจากการสนั บสนุนด้ านการบินโปรยสารเคมีแล้ ว ตั้งแต่ พุ ท ธศั กราช ๒๕๔๐
กองทัพอากาศยังได้รับมอบให้ดาเนินการผลิตกระสุน เคมีซิลเวอร์ไอโอไดด์ สาหรับ
ปฏิบัติการทาฝนหลวงในเมฆเย็นจัด ซึ่งประสบผลสาเร็จอย่างดียิ่ง ลดค่าใช้จ่ายของทาง
ราชการ ไม่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศในราคาที่แพงกว่ามาก ทั้งยังสามารถผลิตจรวดยิง
สารเคมีที่ยิงได้ในระดับสูง ๑ - ๑.๕ กิโลเมตรได้
ด้านการทัพเรือได้เข้าร่วมปฏิบัติการในโครงการปฏิบัติการฝนหลวงพิเ ศษตาม
พระราชดาริม าตั้ง แต่ พ ุท ธศัก ราช๒๕๓๐ โดยสนับ สนุน เครื ่อ งบิน ที ่ ใช้ในการโปรย
สารเคมีและเจ้าหน้าที่

โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในกลางปี พุทธศักราช ๒๕๑๙ ระหว่างที่การปราบปราม
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ขั้นแตกหักบริเวณยุทธภูมิเขาค้อ
ก าลั ง ด าเนิ น ไปอย่ า งรุ น แรงและยืด เยื ้อ ถึง ๖ สัป ดาห์
นามาซึ่งความสูญเสียอย่างหนั ก พระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้ า อยู่ หั ว ได้ เ สด็ จ พระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมกองพัน
พิ เ ศษและหน่ ว ยทหาร กองทั พ ภาคที่ ๓ ส่ ว นหน้ า ณ
ค่ายสฤษดิ์เสนา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ทรงพระราชปรารภถึงความสู ญ เสีย เหล่ านั้น ซึ่ง
หาได้นาความสงบร่ม เย็น ให้ก ลับ คืน มาได้อ ย่า งถาวร ด้วยทรงเห็นว่า เมื่อถอนกาลัง
ทหารกลั บ ไปแล้ ว ผู้ ก่ อ การร้ า ยสามารถแทรกซึ ม หวนกลั บ เข้ า มายึ ด พื้ น ที่ ไ ด้ อี ก จึ ง
พระราชทานพระราชดาริให้หามาตรการยึดพื้นที่ไ ว้อย่า งเด็ดขาดแล้วจัดตั้งหมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขึ้นปิดล้อมจากัดการขยายตัวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โครงการ
ยุทธศาสตร์พัฒนาจึงเริ่มขึ้นเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๒๐ พื้นที่เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์โปรดเกล้าฯ
ให้จ ัด ตั ้ง โครงการพัฒ นาลุ ่ม น้ าเข็ก ในพื ้น ที ่ จ.เพ ชรบูร ณ์แ ละ จ.พิ ษณุ โลก โดย
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนดาเนินการครั้ งแรกกับให้กองทั พ ภาคที่
๓ ดาเนินการจัดตั้งหมู่ บ้า น จัดสรรที่ ทากิน ฝึ ก วิชาชีพ สร้างระบบป้องกันหมู่บ้าน ซึ่ง
ปรากฏผลดีภายในเวลาอันรวดเร็ว สามารถหยุดยั้งการต่อสู้ด้วยอาวุธได้ หมู่บ้านดังกล่าว
จึงขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางสร้างคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้มีความกินดีอยู่
ดีมั่ น คงและปลอดภั ย เกิ ด ความรั ก และหวงแหนแผ่ น ดิ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ด้ ว ยพระ
บรมเดชานุภาพและพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
องค์จอมทัพไทยที่ทรงมุ่งประโยชน์สุขของพสกนิ ก รและผื น แผ่ น ดิ น ไทยเป็ น สาคั ญ
จึ ง นามาซึ่ ง ความเป็ น อั น หนึ่ ง อัน เดีย วกัน และความสงบร่ม เย็น แก่อ าณาประชา
ราษฎรสามารถสร้า งความเจริ ญ รุ่ งเรื อ งให้บังเกิดขึ้นในพระราชอาณาจักรได้เ ป็ น
ผลสาเร็จ

