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Fact Sheet การประชาสัมพันธพิธีวางแทนศิลาฤกษฯ ในชวงกอนงาน 

(ขอมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

หัวขอการประชาสัมพันธ ประเด็นการประชาสัมพันธ 

กิจกรรมโหมโรง 

• ประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนไดรับทราบถึงพระราชปณิธานของรัชกาลท่ี 10 

• ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรำลึกถึงรัชกาลท่ี 9 

1. พระราโชบายของ

พระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว  

เพ่ือประโยชนของ

ประชาชน 

1) เพ่ือประโยชนสุขแหงอาณาราษฏร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

พระราชทานท่ีดินในพระปรมาภิไธย ในพ้ืนท่ีสนามมานางเลิ้งเดิม จำนวน 

279 ไร ใหเปนอุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 เพ่ือเปนสวนสาธารณะ

ใหประชาชนทุกคนไดใชประโยชนอยางเทาเทียม 

2) ประโยชนของอุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 

• เปนสวนสาธารณะแหงใหม สวนปากลางเมือง เปนปอดแหงใหม 

ในกรุงเทพมหานคร ดวยการปลูกตนไมจำนวนมาก รวมไปถึงพืช 

กรองฝุนท่ีจะเปนสวนหนึ่งในการรองรับปญหา PM 2.5 ถือเปน “สวน

แหงความสุขและความยั่งยืน” 

• เปนพ้ืนท่ีรองรับน้ำ หรือ “แกมลิง” ในยามวิกฤตจากอุทกภัยอีกแหง

ของกรุงเทพมหานคร 

• เปนพ้ืนท่ี ชมธรรมชาติพักผอน  ออกกำลังกาย เปนแหลงเรียนรู

ธรรมชาติ และเรียนรูแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนน ี

พันปหลวง  

2. พระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัวทรงเปน

องคนำประชาชนนอม

รำลึกถึงพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตร 

1) อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ แหงนี้เกิดข้ึนจาก พระราชปณิธานของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  

ทรงต้ังพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  

2) อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ แหงนี้ เปนท่ีตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร  
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3. นอมรำลึกถึง

พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตร 

1) พระราชกรณียกิจในดานตางๆ ท้ังเรื่องดิน น้ำ อากาศ (ฝนหลวง) และ

พลังงานโซลาเซลล  

2) อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ แหงนี้ ถือเปนนิทรรศกลางแจงท่ีจัดแสดง 

พระราชกรณียกิจของรัชกาลท่ี 9 ในเรื่องของ หลักการบริหารจัดการน้ำ

อยางยั่งยืน ตั้งแต 

• ตนน้ำ (ฝายชะลอน้ำ ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง) 

• กลางน้ำ (พืชชุมน้ำ แกมลิง กังหันน้ำชัยพัฒนา เกษตรทฤษฎีใหม  

บอปลานิล) 

• ปลายน้ำ (พืชกรองน้ำ พ้ืนท่ีชุมน้ำ) 

3) พระราชดำรัสรัชกาลท่ี 9 ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับประโยชนของอุทยาน 

เฉลิมพระเกียรติฯ  

•  “…ถาคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไมสามารถพัฒนาชาติได เพราะ

ทรัพยากรท่ีสำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง…” ซ่ึงสามารถ

เชื่อมโยงกับประโยชนของอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ท่ีเปนปอดแหง

ใหมและเปนพ้ืนท่ีออกกำลังกายของประชาชน 

กิจกรรมออกแขก  

• ประชาสัมพันธสรางองคความรูเก่ียวกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  

• ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนเขาเฝาฯรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชิน ี

1. องคความรูเก่ียวกับ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ 

1) ความเก่ียวเนื่องกับพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 

1.1 เปนท่ีตั้งของพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลท่ี 9 ซ่ึงตั้งอยู ณ ศูนยกลาง

ของอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  

1.2 การออกแบบผานแนวคิดท่ีเก่ียวเนื่องกับพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9  

โดยภายในประกอบไปดวย 

• สถาปตยกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 เชน  

บอน้ำเลข 9 สะพานเลข 9 สะพานหยดน้ำพระทัย ในแนวคิด “น้ำคือ

ชีวิต จากนภา ผานภูผา สูนที” 
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• โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการฟนฟูปา รักษาแหลงน้ำ 

และเปนพ้ืนท่ี “แกมลิง” แหงใหมของกรุงเทพมหานคร โดยเชื่อมคลอง

ผดุงกรุงเกษม กับคลองเปรมประชากรและคลองสามเสน  

• เปนสถานท่ีถายทอดองคความรูเรื่องปาและน้ำท่ีพระเจาอยูหัว  

รัชกาลท่ี 9 พระราชทานไว โดยมีการนำเสนอการบริหารจัดการน้ำอยาง

ยั่งยืน ท้ัง ตนนำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  

2) ประโยชนของอุทยานฯเฉลิมพระเกียรติฯ แกประชาชน 

2.1 เปนปอดแหงใหมในกรุงเทพมหานคร  

• ดวยพ้ืนท่ีกวา 279 ไร และตนไมจำนวนประมาณ 4,500 ตน ประกอบ

ไปดวยตนไมเล็กและใหญหลากพันธุ ซ่ึงรวมไปถึงตนไมพระราชทาน

ประจำจังหวัด 77 จังหวัด ตนไมหายาก และพืชกรองฝุน  

2.2 เปนพ้ืนท่ีรองรับน้ำ หรือแกมลิงในยามวิกฤตจากอุทกภัยอีกแหง  

     ของกรุงเทพมหานคร 

2.3 เปนสถานท่ีศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอมของเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

3) สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ 

3.1 เสนทางเดิน ลูวิ่ง  ลานปนจักรยาน สนามออกกำลังกายกลางแจง  

ลานกิจกรรม สวนริมน้ำ 

3.2 รานจำหนายอาหารและเครื่องดื่ม 

4) นิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย สามารถเผยแพรไดหลังจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทอดพระเนตรนิทรรศการฯ แลวเสร็จ) 

2. เชิญชวนประชาชน 

เขาเฝาฯ รับเสด็จฯ 

1) ในวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราช

ดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษแทนฐานพระบรมราชานุสาวรีย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร จึงขอเชิญชวนประชาชนเขาเฝาฯ รับเสด็จฯ ณ บริเวณ

ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึงรองรับประชาชนไดจำนวน 6,000 คน 
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2) ภายหลังทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ และเสด็จทรงปลูกตนไม 

• พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงปลูกตนรวงผึ้ง ซ่ึงเปนตนไมประจำ

พระองค รัชกาลท่ี 10 

• สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกตนคำมอกหลวง 

• สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปลูกตนโมกหลวง 

• สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงปลูก

ตนรัตนพฤกษ 

3) การเตรียมตัวของประชาชน 

3.1 การแตงกาย 

• ขอเชิญชวนประชาชนแตงกายดวยสีสุภาพ, โทนออน หรือสีประจำ 

พระชนมวารรัชกาลท่ี 9 และ 10  

3.2 สิ่งของประจำตัวท่ีจำเปนตองนำไป 

• บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรแสดงตน หรือ หนังสือเดินทาง 

• ยาประจำตัวหากมีโรคประจำตัว 

• หนากากอนามัยสีขาว  

3.3 สิ่งของหามนำไปในบริเวณงาน 

• อาวุธ/สิ่งเทียมอาวุธ และสิ่งของมีคมทุกชนิด 

• อาหารท่ีนำมาเอง 

4) ข้ันตอนในการเขาเฝาฯ รับเสด็จฯ 

4.1 การเดินทาง  

• หากประสงคจะเดินทางโดยรถสวนตัว สามารถจอดรถไดท่ี 1) จุดจอด

รถสโมสร ทบ. มีรถ Shuttle Bus บริการรับและนำสง ณ จุดพักคอย

กรมทางหลวง และ 2) จุดจอดรถกระทรวง พม. ซ่ึงจุดท่ี 2 นี้ รองรับรถ

ไดจำนวน 326 คัน มีรถ Shuttle bus บริการรับและนำสง ณ จุดพัก

คอย รร.ราชวินิตมัธยม 

• หากประสงคจะเดินทางดวยบริการขนสงสาธารณะ สามารถข้ึนรถ

โดยสารเฉพาะกิจซ่ึงจะรับสงประชาชนไปยังจุดพักคอย โดยประชาชน
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สามารถเลือกจุดข้ึนรถโดยสารเฉพาะกิจไดตามความสะดวก มีใหบริการ 

5 จุด ไดแก 1) อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 2) สโมสรกองทัพบก  

3) สนามศุภชลาศัย 4) สนามหลวง และ 5) วงเวียนใหญ นอกจากนี้ 

ประชาชนยังสามารถใชบริการเรือขามฟากได ณ ทาเรือทาชาง ทาเรือ

วัดระฆัง และ ทาเรือวัดอรุณ  

4.2 จุดพักคอย 

• รถบริการทุกคันจะนำประชาชนมายังจุดพักคอยเพื่อเขารับการตรวจ 

ATK ซึ่งมี 2 จุดดวยกัน ไดแก 1) กรมทางหลวง และ 2) รร. ราชวินิต

มัธยม โดยจะเริ่มการตรวจตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป  

• ณ จุดพักคอยนี้ ประชาชนจะตองเขารับการตรวจ ATK โดยเจาหนาท่ี

จากกระทรวงสาธารณสุขกอน 

4.4 จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

• หลังจากไดรับผลตรวจ ATK วาผานแลว ประชาชนสามารถข้ึน 

Shuttle Bus เพ่ือเดินทางมายังจุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

บริเวณทางเขาดานถนนพิษณุโลก  

• ณ จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มแก

ประชาชนและเจาหนาท่ีทุกคน ตั้งแตเวลา 11.00 น. เปนตนไปจนถึง

ภายหลังเสร็จพิธี ซ่ึงประกอบดวย รถครัวสนามโดยกองทัพบก และ

รานอาหารจากสมาคมภัตตาคารไทย นอกจากบริการอาหารและ

เครื่องดื่มแลว ยังมีการแสดงดนตรีจากดุริยางคตำรวจ และการให

ขอมูลเก่ียวกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผูพันเบิรด และจิตอาสา 

อีกท้ังยังมีหนาจอขนาดใหญตั้งอยูภายในบริเวณ เพ่ือถายทอด

บรรยากาศภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ใหประชาชนรับชม

ระหวางการพักรับประทานอาหารหรือระหวางนั่งคอย  

• ภายหลังเสร็จพิธี ประชาชนยังสามารถกลับมารับบริการอาหารและ

เครื่องดื่มได และยังสามารถหออาหารกลับบานไดอีกดวย  
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หัวขอการประชาสัมพันธ ประเด็นการประชาสัมพันธ 

4.3 จุดคัดกรอง  

• จากจุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม จะมีรถ Shuttle Bus นำประชาชน

ไปยังจุดคัดกรองกอนเขาพ้ืนท่ีบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือเขา

เฝาฯ รับเสด็จฯ ซ่ึงมี 4 จุดดวยกัน ไดแก 1) จุดกลับรถถนนศรีอยุธยา  

2) ฝงตรงขามวัดเบญจมบพิตร 3) โรงเรียนราชวินิตมัธยม และ  

4) กรมทางหลวง   

• ข้ันตอนการปฏิบัติตน ณ จุดคัดกรอง 

1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรแสดงตน หนังสือ 

    เดินทางขณะเดินผานเครื่องตรวจกรุณายกข้ึนเสมอหูขวา 

         เพ่ือบันทึกภาพ 

     2. ตรวจวัดอุณหภูมิ/สวมหนากากอนามัย 

                3. เปดกระเปาสัมภาระใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ 

                4. ผูปกครองท่ีมากับเด็ก กรุณาพบเจาหนาท่ีเพ่ือทำบัตร 

                 คลองคอ และ ใหเขียนชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  

                   ของผูปกครองติดไวกับตัวเด็ก 

                5. หากมีปญหาสามารถสอบถามเจาหนาท่ีชุดจิตอาสา 

4.4 ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ  

พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินกลับแลว ขอเชิญประชาชนอยูตอ

เพ่ือรวมกันปลูกตนไม และเขาชมนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ 

5) สิ่งอำนวยความสะดวกแกประชาชนภายในพ้ืนท่ีเขาเฝาฯรับเสด็จฯ 

          5.1 จุดบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 

               กรมการแพทย เปนผูประสานการปฏิบัติ รวมกับ หนวยงานท่ี 

               เก่ียวของ และจัดบริการดานการรักษา และเตรียมแผนเผชิญ 

               เหตุรับกรณีฉุกเฉิน  

          5.2 จุดบริการรถสุขาเคลื่อนท่ี 
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เนื้อหานิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติ  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

1. บอรดท่ี 1 Interactive ผังแมบทโครงการ 

1) พ้ืนท่ีน้ำ 47 ไร  

2) พ้ืนท่ีสีเขียว 105 ไร 

3) พ้ืนท่ีจอดรถยนต 700 คัน 

4) ท่ีจอดรถบัส 9 คัน 

2. บอรดท่ี 2 แนวคิดการออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย 

1) พระบรมราชานุสาวรีย ถือเปนหัวใจและศูนยกลางของสวนแหงนี้ โดยพระบรมรูปรัชกาลท่ี 9  

มีสัดสวนสูง 5.19 เมตร ซ่ึงมีขนาดเปนสามเทาของพระองคจริง ฐานพระบรมราชานุสาวรีย  

มีความสูง 18.7 เมตร จากระดับถนนศรีอยุธยา ตั้งอยูในลานรูปไข มีพ้ืนท่ี 2,173 ตารางเมตร 

บนเนินสูง 7 เมตร โอบลอมดวยสวนปาผสมผสาน 

2) แทนฐานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 9 ตั้งอยูบนผังแปดเหลี่ยม ตามคติพระท่ีนั่งอัฐทิศ

อุทุมพรราชอาสน อันเปนสัญลักษณเบื้องแรกแหงการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

3. บอรดท่ี 3 Interactive แนวคิดหลักการออกแบบโครงการ 

1) ตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 

4. บอรดท่ี 4 แนวคิดการบริหารจัดการน้ำ 

1) แกมลิงแหงใหม 

2) บอน้ำเลข 9 

• กังหันน้ำชัยพัฒนา: เปรียบเสมือนหัวใจของแหลงน้ำ ท่ีท้ังคน สัตว และพืชพรรณ

ธรรมชาติอันอุดมไดอยูรวมกันในระบบนิเวศ เชน ฝายและปาตนน้ำ 

• Floating Solar: เพ่ือนำพลังงานท่ีไดมาใชในพ้ืนท่ีบางสวนของโครงการ สูบน้ำจาก

ปลายน้ำหมุนเวียนกลับข้ึนไปยังตนน้ำ 

• ปลา: เชน กระโห ตะเพียนขาว ตะพาก กระแห พ่ึงพิงกันเปนระบบนิเวศ 

• พืชชุมน้ำ: เพ่ือใหมีความหลากหลายทางธรรมชาติและกรองน้ำท่ีไหลสูบอน้ำเลข 9 
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5. บอรดท่ี 5 Interactive แนวคิดการออกแบบพรรณไมในโครงการ 

1) หลักการจัดวางพรรณไม 

2) การวางตำแหนงตนไม 

3) อัตราการเจริญเติบโต 

6. บอรดท่ี 6 Interactive ไมมงคลพระราชทาน ประจำจังหวัด 77 จังหวัด 

7. บอรดท่ี 7 และ 8 เสนทางการสัญจรในโครงการ 

1) เสนทางจักรยาน 3.5 กิโลเมตร กวาง 5 เมตร 

2) เสนทางวิ่ง 3.5 กิโลเมตร กวาง 6 เมตร 

3) เสนทางเดิน 

8. บอรดท่ี 9 Interactive วิดีทัศนโครงการ 

9. บอรดท่ี 10 นันทนาการและสนามกีฬา 

1) ลานออกกำลังกายกลางแจง 

2) ลานกิจกรรมกลางแจง 

10. บอรดท่ี 11 ภาพในอดีตและโครงการท่ีกำลังเกิดข้ึน 

11. บอรดท่ี 12 Interactive วิดีทัศนแสดงความคืบหนาโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


