
การเสด็จพระราชด าเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร รวม ๙๐ ครั้ง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
 
1. เมื่อ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๑ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงนมัสการและทรงประกอบพิธีสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพ 

ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานบนพระบรมธาตุดอยสุเทพ " 

เมื่อ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๑ 
 

   
 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินไปยังโรงพยาบาลแมคคอมิค จังหวัดเชียงใหม่" 

 

 

 
 



 
เมื่อ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๑ 

 

   
 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมต ารวจตระเวนชายแดน ค่ายดารารัศมี " 

 
 
 

เมื่อ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๑ 
 

   
 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

อย่างใกล้ชิดที่อ าเภอแม่ริม นานถึง ๑ ชั่วโมง " 
 

 

 
 
 



เมื่อ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๑ 
 

   
 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทอดพระเนตรกิจการของหน่วยส ารวจน้ ามัน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๔ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินโดยเครือ่งบินพระที่นั่งจากกรุงเทพฯ ไปยังเชียงใหม่ 
พร้อมด้วยประธานาธิบดีซูการ์โน แห่งอินโดนีเซีย ท่ีบรเวณท่าอากาศยาน 

จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจ านวนมาก " 
 
 

 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๕ 

 

 

" พิธีบายศรีทูลพระขวัญ ซึ่งพลตรีเจ้าราชบุตรและฝ่ายบ้านเมืองจัดถวาย  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
สมเด็จพระเจ้ากรุงเดนมาร์กและสมเด็จพระราชินีอินกริด แห่งกรุงเดนมาร์ก  
ณ พลับพลาคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างการเสด็จ 

พระราชด าเนินเยือนจังหวัดเชียงใหม่ของพระราชอาคันตุกะ  
ระหว่าง วันที่ ๑๗ - ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๕  

ประทับที่พระต าหนักบวกห้า ดอยสุเทพ " 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๕ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สร้างข้ึนไว้ส าหรับเสด็จ 
พระราชด าเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือ 

นับเป็นครั้งแรกที่ประทับแรม ณ พระต าหนักแห่งนี้ พร้อมด้วย  



สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ " 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๕ 

 

 

" หลวงศรีประกาศ อดีตนายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกแก่ 
ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และเฟราไฮน์ริช ลืบเก้  

ในโอกาสเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน พุทธสักราช ๒๕๐๕ " 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๖ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีนาถจูเลียนา  
แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ทรงรับการถวายความเคารพจากทหาร 



กองเกียรติยศ ณ สนามบินเชียงใหม่ ในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินถึง 
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าชายเบอร์นฮาร์ด และเจ้าหญิงเบียทริกซ์ " 

 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๗ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งเบลเยี่ยม 
ทอดพระเนตรศิลปหัตถกรรมที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนครเชียงใหม่จัดถวาย " 

 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๗ 

 

 



" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ าแด่สมเด็จพระราชาธิบดี 

และสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศมาเลเซีย ณ พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตามแบบอย่างล้านนา " 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๗ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วย เจ้าชายอากิฮิโต มกุฎราชกุมาร แห่งประเทศญี่ปุ่น 

และเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา ทอดพระเนตรการแสดงของช้าง  
ซึ่งจัดถวายโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานน้ าตกแม่สา 

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ " 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๘ 

 

 



" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าโอลาฟที่ ๕ แหง่ประเทศนอร์เวย์ 

ไปทอดพระเนตรการใช้ช้างท างานในกิจการป่าไม้ ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดถวาย 
ณ อุทยานน้ าตกแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๘ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบพิธีเปิด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " 

 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๘ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จออก ณ พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ในการบายศรทีูลพระขวัญแด่เจ้าชายเบอร์ทิล แห่งสวีเดน " 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๙ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายช้างส าคัญ ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย 
ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เป็นพระราชพาหนะคู่พระบารมี 

ณ โรงบ่มใบยา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ " 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๙ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ าแก่คณาจารณแ์ละนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ณ ลานหน้าพระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และทรงดนตรีร่วมกับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " 

 
 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๑ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ าแบบขันโตกแก่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินันด์ อี. มาร์กอส 

และมาดาม อีเมลดา แห่งประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะพระราชอาคันตุกะ 
ณ พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อครั้งเยือน จังหวัดเชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ " 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๑ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินพร้อมพระเจ้าชาห์ ปาเลวี และสมเด็จพระราชินีฟาราห์ 
แห่งประเทศอิหร่าน ถึงท่าอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่ ในการเสด็จเยือน 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ " 

 
 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๒ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ไปทรงเยี่ยมชาวเขาเผ่าแม้วเป็นการส่วนพระองค์ ที่หมู่บ้านขุนช่างเคื่อน อ าเภอเมือง 
และหมู่บ้านห้วยขุนนาค ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเสด็จพระราชด าเนิน 

ถึงดอยปุยแล้ว เสด็จพระราชด าเนิน ไปยังหมู่บ้านทั้งสองแห่งนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว เสื้อผ้านักเรียน สมุดดินสอ ขนม 
และยารักษาโรค แก่บรรดาแม้วหญิงชายท้ังเด็กและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านทั้งสอง นอกจากนี้ยัง 
ได้พระราชทานพันธุ์ข้าวฟ่าง ยอดมันส าปะหลัง ต้นลิ้นจี่ และลูกสุกรพันธุ์ผสม แก่หัวหน้า 

เผ่าแม้วของแต่ละหมู่บ้านดังกล่าว เพื่อน าไปเพาะปลูกแพร่พันธุ์และเลี้ยงแพร่พันธุ์ 
อันเป็นประโยชน์แก่การครองชีพในหมู่บ้านต่อไปด้วย " 

 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๒ 

 

 



" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเยี่ยมชาวเขาเผ่าแม้วเป็นการส่วนพระองค์ 
ที่หมู่บ้านแม้วดอยปุย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานผ้าห่ม 

กันหนาว เสื้อกันหนาว ขนมและยารักษาโรค แก่บรรดาชาวแม้วหญิงชายท้ังผู้ใหญ่และเด็ก 
ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ประมาณ ๒๕๐ คน กับได้พระราชทานเสื้อผ้านักเรียน และสมุด 
ดินสอแก่นักเรียนโรงเรียนเจา้พ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑ อนึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้แพทย์หลวง 

ที่ตามเสด็จฯ ไปด้วย ท าการตรวจรักษาชาวแม้วผู้เจ็บป่วยโดยทั่วถึงทุกคนนอกจากนี้ยังได้ 
พระราชทานพันธุ์ข้าวฟ่าง มันส าปะหลัง ถั่วกระด้าง และลูกสุกรพันธุ์ผสม " 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๒ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
พระราชทานเครื่องอุปโภคแก่ชาวเขาเผ่าแม้ว ที่บ้านหนองหอย ต าบลโป่งแยง 

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๓ 
 

 



" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

พุทธศักธศักราช ๒๕๑๒-๒๕๑๓ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
และเสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดคลินิคศูนย์วิจัยประสาทวิทยา 

เชียงใหม่ สาขาโรงพยาบาลสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ถนนสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๓ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับบนที่นอนซึ่งผู้ใหญ่บ้านดอยจอมหด 
ปูถวายเป็นพิเศษ และเสวยเหล้าข้าวโพดที่ชาวเขาเผ่าลีซอกลั่นเอง 

เมื่อเสด็จพระราชด าเนินบ้านดอยจอมหด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ " 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๓ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ประทับทอดพระเนตรการแสดงของชาวไทยภูเขา บ้านปางป่าคา ต าบลแม่แรม 

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 



พระราชทานไก่พันธุ์โรดไอแลนด์เรด แก่ชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง 
คณะทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ที่ช่วยเหลือในการพัฒนา 

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ ที่บ้านหนองหอย ต าบลโป่งแยง  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๓ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินขึ้นไปยังดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย 

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ " 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๓ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินไปยังบ้านหลวงบนดอยอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 



พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงแนะน าการปลูกพืช 
ให้ต ารวจตระเวนชายแดน " 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๔ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินไปยังบ้านหนองหอย บ้านแม่สาใหม่ บ้านห้วยต้นผึ้ง 
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พระราชทานการรักษาพยาบาลและสิ่งของ 

แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ " 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๔ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดพระราชานุเสาวรีย์ และพระสถูปเจดีย์ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บ้านเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ " 
 
 
 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๔ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๑๓-๒๕๑๔ ณ สาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๔ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินไปยังค่ายดารารัศมี แผนกผสมสัตว์ที่ ๒ อ าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทอดพระเนตรการฝึกสุนัขไว้ใช้งานในกิจการต ารวจตระเวนชายแดน " 
 
 

 

 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรไร่ถั่ว ซึ่งพระราชทานพันธุ์ให้ชาวเขาเผ่าแม้ว 
ไปปลูกแทนการเพาะปลูกฝิ่น ที่หมู่บ้านแม่โถ อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๕ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จลงบริเวณสระเก็บน้ า ภูพิงคราชนิเวศน์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 

เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา 
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส 

ให้อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท " 
 
 
 

 



 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๕ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา ๒๕๑๔-๒๕๑๕ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๕ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา 

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โดยรถยนต์พระที่นั่งจาก 
พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรสวนส้มวังน้ าค้าง ต าบลบ้านกาด 

อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือเสด็จพระราชด าเนินถึงทางแยกเข้าสวนส้มทรง 
เปลี่ยนรถพระที่นั่งประทับรถจี๊ป และทรงขับเข้าไปตามทางลึกราว ๘ กิโลเมตร " 

 
 
 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๕ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินยังท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงรับสมเด็จพระราชินีนาถ 

เอลซิาเบธที่ ๒ ดยุคแห่งเอดินเบอระ และเจ้าฟ้าหญิงแอนน์ พระราชอาคันตุกะทรงลงพระนาม 
ในสมุดเยี่ยม ระหว่างการเสด็จเยือนจังหวัดเชียงใหม่  

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ " 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๖ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสดุา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

ไปทอดพระเนตรบ้านพักของนักศึกษา ในบริเวณหมู่บ้านเกษตรกรอนาคต 
วิทยาลัยการเกษตรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๗ 

 

 

" ราษฎรเผ่าแม้ว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมทูลพระขวัญ 

ตามประเพณีของราษฎรเผ่าแม้ว ณ บ้านแม่โถ อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ " 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๗ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ า ทรงเยี่ยมราษฎร 

ณ บ้านดอยป่าคา อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ " 
 
 

 

 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๘ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินไปยัง ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เพื่อทรงร่วมงานอุทยานสโมสรของบัณฑิต รุ่นที่ ๗ 

ตามค ากราบบังคมทูลเชิญเสด็จของนายกสโมสรบัณฑิต 
ทรงดนตรีร่วมกับชาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๙ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการท ากระดาษสาของหญิงชาวมูเซอ 
ณ บ้านวังดิน ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
 
 

 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๙ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา ทอดพระเนตร 
ท่อส่งน้ า ณ ฝายห้วยแม่แจ๋ ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  
ซึ่งทางราชการจัดสร้างขึ้น เพื่อบริการสมาชิกสหกรณ์นิคมพร้าว จ ากัด " 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๙ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสดุา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมสถานีทดลองพันธุ์ข้าว 
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
 
 

 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๐ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทอดพระเนตรโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่งัด อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๐ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา เสด็จพระราชด าเนิน 

ทอดพระเนตรโครงการแม่ตะมาน และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชน 
ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ที่อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
 
 

 

 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๐ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทอดพระเนตรแปลงเพาะกล้าไม้ ซึ่งจะใช้เป็นไม้ฟืนและไม้ก่อสร้าง  

ณ บริเวณโครงการหลวงพัฒนาต้นน้ าหน่วยท่ี ๒ ห้วยน้ าดัง 
ต าบลกืดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เม่ือ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๑ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน 
อุปกรณ์ในการเล่นกีฬาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 

บ้านใหม่หมอกจ๋าม ในคราวเสด็จพระราชด าเนินไป ทรงเยี่ยมราษฎร 
ในเขตพื้นที่ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
 
 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๑ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการปั้นโอ่งซีเมนต์ของ 
เหล่าทหารเกณฑ์ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ณ โครงการเกษตรกรรมทหาร 

จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการฝึกสอนวิชาชีพทางด้านเกษตรกรรม 
สัตวบาล และหัตถกรรม " 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๑ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการท างานของแพทย์หลวง 
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ท าการตรวจรักษา 

ราษฎรผู้ป่วยเจ็บในขณะทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านยางเปียง 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
 
 

 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๒ 

 

 

" เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด าริว่า ราษฎรที่อาศัย 
อยู่ตามที่ราบเชิงเขาควรจะได้รับการช่วยเหลือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมไม่น้อยกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่สูงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม ให้โครงการหลวงขยายขอบเขต ความช่วยเหลือไปยัง 

บริเวณพื้นที่ราบเชิงเขา เม่ือพุทธศักราช ๒๕๒๑ และได้เสด็จพระราชด าเนิน 
ไปทอดพระเนตรกิจการเป็นประจ า เช่น เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการพัฒนา 
พื้นที่ให้ราษฎรปลูกสตอเบอรี่ ท าไร่กระเทียม มะเขือเทศ และถั่วเหลือง 

ณ ทุ่งเรา ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ " 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๒ 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรเตาเผาถ่านขององค์การ 
อุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งสามารถเผาถ่านได้ปริมาณมากกว่าเตาเผาธรรมดา 

ถึง ๓ เท่า โดยใช้ไม้เท่ากัน ในการเสด็จพระราชด าเนินเยีย่มสวนป่า 
และการเพาะกล้าไม้โครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ แม่ทาเหนือ 

(สวนป่าสันก าแพง) ต าบลทาเหนือ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ " 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๒ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตร 

โครงการฝายกระเดื่อง ท่ีอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ " 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๓ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวบ้าน 
เกี่ยวกับการท ามาหาเลี้ยงชีพในการเสด็จพระราชด าเนนิไปหมู้บ้านในเขต 

การพัฒนาการเกษตรของโครงการหลวง ทุ่งหลวง ต าบลแม่วิน อ าเภอสันป่าตอง 
และโครงการหลวงแม่แฮ ต าบลแม่นจอน อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โดยเสด็จพระราชด าเนินด้วย " 

 
 
 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๓ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรบ่อน้ าซับและบริเวณบ้านพัก 
ของสมาชิกโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยซูซานตามพระราชด าริ อ าเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมชลประทาน ได้ด าเนินการก่อสร้างท านบดินปิดกั้น 
ห้วยซูซาน เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับส่งไปยังพื้นที่เพาะปลูก ในเขตสะเมิงเหนือ 
๕๐๐ ไร่เศษ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โดยเสด็จพระราชด าเนินด้วย " 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๔ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมโครงการหลวงทุ่งหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ " 
 
 
 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๔ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อ าเภอสันก าแพง 

จังหวัดเชียงใหม่ " 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๔ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการปั้นโอ่งซีเมนต์ และท่อซีเมนต์บล็อค 

โรงเพาะเห็ดกระดุมและเห็ดนางฟ้า เล้าสุกรแบบชาวบ้าน ซึ่งเป็นการฝึกวิชาชีพ 
ให้ทหารกองประจ าการก่อนปลดประจ าการ โครงการเกษตรกรรมทหาร 

ของจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ " 
 
 

 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๔ 

 

 

" ในการเสด็จพระราชด าเนนิเยี่ยมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกระแส 
พระราชทานกระแสพระราชด ารัสแสดงออกถึงความพอพระราชหฤทัย 

ในเครื่องมือสูบน้ าที่ใช้พลังน้ าหรือตะบันน้ า ซึ่งกรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อสูบน้ าขึ้นไปใช้ส าหรับ 

อุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรกรรมในเขตพื้นที่เพาะปลูก 
ที่มีความสูงกว่าระดับเก็บกักของบ่อพักน้ า บ่อพักน้ าดังกล่าวเป็น 
แหล่งเก็บน้ าที่น าไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ าดอยอ่างขาง " 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๕ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร 

โครงการอ่างเก็บน้ าบ้านแม่ตะไคร้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ " 
 
 
 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรโครงการหลวงปางอุ๋ง 

ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ " 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรแปลงพืชไร่ด้วยความสนพระราชหฤทัย 

ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ " 
 
 
 

 

 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรบ่อเก็บน้ าขุนวาง  

อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  

พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตรโครงการหลวงแกน้อย 

อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ " 
 
 

 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตร 

โครงการหลวงพัฒนาที่ดินห้วยลึก ณ บ้านห้วยลึก อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ " 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๗ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ 
ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ (หลังเก่า) " 

 
 
 

 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรโครงการหลวงพัฒนาที่ดินห้วยลึก 

และโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ หนองเขียว 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร โครงการตามพระราชด าริ 

เพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน้ าล าธาร ห้วยแม่โจ้ ณ หมู่บ้านโปง 
ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
 
 



 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนิน ไปทอดพระเนตร 
บริเวณโครงการจะสร้างอ่างเก็บน้ าบ้านหนองกระทิง (อ่างเก็บน้ าห้วยฝาง) 

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ " 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๘ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร 

โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จโครงการสาขาลุ่มน้ าแม่ปิง ต าบลแม่สอย 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
 
 

 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๘ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร 
สถานีทดลองเกษตรหลวง บ้านขุนวาง ต าบลแม่วิน อ าเภอสันป่าตอง 

(ปัจจุบันขึ้นกับอ าเภอแม่วางเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๘) จังหวัดเชียงใหม่ " 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๘ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร 
โครงการเขื่อนแม่งัด อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
 

 

 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๐ 

 

 

" ทอดพระเนตรแปลงปลูกแม่พันธุ์ไม้ผลและแปลงขยายพันธุ์ไม้ผล 
โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจการเพาะเมล็ดเพื่อผลิตต้นตอ 

การตอนกิ่ง การปักช ากิ่ง การติดตาต่อกิ่งพันธุ์ดี นอกจากนั้นยังได้ 
ทอดพระเนตรพื้นที่ขยายพันธุ์ผัก งานวิจัยด้านผักเพื่อทดสอบการผลิต 
เมล็ดพันธุ์ ตลอดจนงานวิจัยพืชยากับพืชตระกูลถั่วบนที่สูง เพื่อส่งเสริม 

ใหร้าษฎรชาวเขาใช้ปลูกทดแทนฝิ่น โครงการทั้งหมดนี้จะมีผลท าให้ 
เกิดการฟื้นฟูสภาพต้นน้ าล าธารและนิเวศวิทยาบนพื้นที่สูง ในโอกาสเสด็จ 

พระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมโครงการหลวง ศูนย์ขยายพันธุ์ปางดะ 
ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ " 

 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๐ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ " 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๒ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชด าเนินขึ้นพระสถูปเจดีย์ พระมหาธาตุนภเมทนีดล  

และทอดพระเนตรภายในพระสถูปเจดีย์ " 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๓ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " 

 

 

 

 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๔ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทอดพระเนตรแผนผังโครงการตามพระราชด าริ ฝายเก็บกักน้ าจากต้นน้ าล าธาร 
และดักตะกอนของโครงการพัฒนาลุ่มน้ าดอยโตนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ " 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๔ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ า 

ห้วยปะจุ๋ม อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ " 
 
 
 



 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ประทับในพิธีบายศรีทูลพระขวัญซึ่งเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ พ่อค้า 

และประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย 
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญ 

พระชนมพรรษา ๕ รอบ ณ พลับพลาพิธี หน้าศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ (หลังเก่า) " 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรโครงการหลวงดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ " 
 
 



 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสร็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิดสถานีเรดาร์ฝนหลวง 

ส านักงานปฏิบัติการฝนหลวง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ " 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการปลูกหญ้าแฝก 
ห้วยฮ่องไคร้ อ าเภอดอยสะเก็ด ตามโครงการพระราชด าริ " 

 
 



 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๖ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าชายอองรี มกุฎราชกุมาร 

แห่งราชรัฐลักเซมเบอร์ก เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาท ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย " 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๖ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร 
สภาพพื้นที่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง  

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ " 
 
 
 



 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

เมื่อ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๗ 
 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ 

การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๘ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ การศึกษาสถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแม่โจ้ ครั้งที่ ๑๗ ณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ " 
" ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาบ้านโปง  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ณ หมู่บ้านโปง ต าบลป่าไผ่ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ " 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๐ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร 
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ถนนนิมมานเหมินท์  

และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จพระราชด าเนิน 
ยังเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ " 
 
 
 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ 

 

 

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปในการพระราชทาน 

ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  
เมื่อ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

 

 

" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา 
ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในโอกาสที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินไปในการ 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " 

 


