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บทนํา 

คูมือการจัดปายนิเทศภาควิชาภาษาไทย 

 

 การจัดปายนิเทศของภาควิชาภาษาไทยจัดทําข้ึนเปนประจําทุกปตามวันสําคัญและโอกาสสําคัญอื่น ๆ 

ของชาติ โดยหัวหนาภาควิชาภาษาไทยเปนผูวางแผนงานการจัดปายนิเทศประจําป จากนั้นจึงมอบหมายให

คณาจารยวิชาภาษาไทยชวยกันหาขอมูลและจัดทํา เมื่อจัดทําแลวเสร็จจะนําข้ึนแสดงไวระหวางทางเดินข้ึนช้ัน

เรียนหรือในจุดท่ีมองเห็นไดชัดซึ่งคณะทํางานจะติดต้ังปายนิเทศกอนถึงวันสําคัญตาง ๆ เปนเวลา ๑ สัปดาห 

(โดยประมาณ) เพื่อใหคณาจารยในกองวิชา นนร. และบุคลากรท่ีไดมีโอกาสมาเยี่ยมชมกองวิชาไดอานและ

ทราบเกี่ยวกับความเปนมาของวันสําคัญประจําชาติ เพื่อเพิ่มความรอบรูหรือกระตุนเตือนความรักชาติได อีกท้ัง

ยังเปนอีกโครงการหนึ่งท่ีชวยสงเสริมใหคนไทยรักการอานมากข้ึน 

 

 เนื้อหาในการจัดทําปายนิเทศภาควิชาภาษาไทยมี ๓ ประการสําคัญ คือ 

 ๑. ใหความรูเกี่ยวกับวันสําคัญของไทย 

 ๒. ใหความรูเกี่ยวกับทักษะการใชภาษาไทย 

 ๓. ประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับผูท่ีประสบความสําเร็จในการใชภาษาไทย 

 

 ท้ังนี้ ภาควิชาภาษาไทยไดจัดปายนิเทศตามสาระสําคัญ ๓ ประการขางตน โดยแสดงท้ังเนื้อหาและ

ภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ และในบางครั้งไดเปดโอกาสใหผูท่ีสนใจสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เนื้อหาท่ีแสดงในปายนิเทศเพิ่มเติมได 

 

  



แบบฟอรมบทสรุปการจัดการความรูปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ช่ือผลงาน การจัดปายนิเทศภาควิชาภาษาไทย 

เจาของผลงาน กอศ.สกศ. รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน ความรูตามแนวทางการปฏิบัติงาน 

ขอมูลเก่ียวกับผลงาน 

 การจัดปายนิเทศของภาควิชาภาษาไทยจัดทําข้ึนเพื่อใหคณาจารยในกองวิชา นนร. 

และบุคลากรท่ีไดมีโอกาสมาเยี่ยมชมกองวิชาไดอานและทราบเกี่ยวกับความเปนมาของวันสําคัญ

ประจําชาติ เพื่อเพิ่มความรอบรูหรือกระตุนเตือนความรักชาติได อีกท้ังยังเปนอีกโครงการหนึ่งท่ีชวย

สงเสริมใหคนไทยรักการอานมากข้ึน 

ลักษณะของผลงาน 

 -ปายนิเทศจํานวน ๓ ปาย ท่ีจัดไวระหวางทางเดินข้ึนช้ันเรียน ณ กอศ.สกศ.รร.จปร. 

 -หนังสือคูมือเลมเล็กขนาดพกพา 

 -เว็บเพจเฟสบุกของ กอศ.สกศ.รร.จปร. 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

 ๑.ทีมงานใหความรวมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู 

 ๒.ทีมงานมีความรูความชํานาญและประสบการณ 

ความสัมฤทธิ์  

 คณาจารย นนร. และผูท่ีไดเขามาเยี่ยมชมกองวิชาไดอานและทราบเกี่ยวกับความ

เปนมาวันสําคัญของชาติไทย สามารถเพิ่มพูนความรอบรูและปลุกสํานึกความรักชาติใหแกบุคลากรใน 

รร.จปร. ได 

ความภาคภูมิใจ 

 ๑. คณาจารย นนร. และผูเยี่ยมชมกองวิชา ตระหนักรูสาระวันสําคัญของชาติไทยได 

 ๒. คณาจารย นนร. และผูเยี่ยมชมกองวิชา เกิดสํานึกความรักชาติ 

 ๓. คณาจารย นนร. และผูเยี่ยมชมกองวิชา ไดความรูเกี่ยวกับภาษาไทย และเกิด

สํานึกรักการอาน  

  

     ตรวจถูกตอง 

          พ.อ.หญิง ผศ. ศิริวรรณกาญจนโหติ      

              ( ศิริวรรณ  กาญจนโหติ ) 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 



สารบญั 

 หนา 

บทนํา  

สารบัญ -๑- 

แบบฟอรมบทสรุปการจัดการความรู -๒- 

แผนการดําเนินงานการจัดปายนิเทศ  -๓- 

ความรูเกี่ยวกับการจัดปายนิเทศ  

 บทที่ ๑ วันสําคัญของชาติ ๑ 

 บทที่ ๒ การใชภาษาไทย และรอบรูกับประชาคมอาเซียน ๒๒ 

 บทที่ ๓ ขาวสารเกี่ยวกับผูที่ประสบความสําเร็จในการใชภาษาไทย ๓๗ 

บรรณานุกรม  
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บทท่ี ๑ 

วันสําคัญของชาติ 

 

เดือนพฤษภาคม  

 
 

         วนัท่ี 5 พฤษภาคม เป็นวนัสําคญัอีกวนัหน่ึงของปวงชนชาวไทย ท่ีอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมูพิลอดลุยเดช ควรระลึกถึง วนันีก้ระปกุจึงมีเร่ืองราวความสําคญัของวนัฉัตร

มงคลมาฝากคะ่ 
 
ความหมายของวันฉัตรมงคล 
 
         วนัฉตัรมงคล (อ่านวา่ ฉดั-ตระ-มง-คล) มีความหมายตามพจนานกุรมวา่ พระราชพธีิ ฉลองพระเศวตฉตัร 

ทําในวนัซึ่งตรงกบัวนับรมราชาภิเษก 
 
ความสําคัญของวันฉัตรมงคล 
 
         วนั ฉตัรมงคล เป็นวนัท่ีรําลกึถึงพระราชพธีิบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลท่ี 9 แห่งราชวงศ์

จกัรี และราชอาณาจกัรไทย ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูิพลอดลุยเดช หลงัจากท่ีพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หวัภมูพิลอดลุยเดช ได้เสดจ็ขึน้เถลงิถวลัยราชสมบตัิ ตอ่จากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัอานนัท

มหิดล เม่ือวนัท่ี 9 มถินุายน พ.ศ. 2489 และดํารงพระอิสริยยศเป็น "สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช"

เน่ือง จากยงัมไิด้ทรงผา่นพระราชพธีิบรมราชาภิเษก ก็เสดจ็พระราชดําเนินไปทรงศกึษาอยู่ ณ ทวีปยโุรป 

จนกระทัง่ทรงบรรลนุิตภิาวะ จึงได้เสดจ็นิวตัปิระเทศไทย 



๒ 

 

 
         ดงั นัน้รัฐบาลไทยและ พสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหมอ่ม จดังานพระราชพธีิฉลองพระเศวตฉัตร 

หรือรัฐพธีิฉตัรมงคล หรืออาจเรียกวา่พระราชพธีิฉตัรมงคล ซึ่งกระทําในวนับรมราชาภิเษก ถวายเม่ือวนัท่ี 5 

พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทัง้นีพ้ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมูพิลอดลุยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระ

ราชพธีิบรมราชาภิเษกนัน้วา่ "เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" 
 
         ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวนัท่ี 5 พฤษภาคม ของทกุปีเป็นวนัฉตัรมงคล เพ่ือน้อม

รําลกึถึงวนัสําคญันี ้
 
ความเป็นมาของพระราชพธีิบรมราชาภิเษก 
 
         การ จดัพระราชพธีิบรม ราชาภิเษกนัน้ มีหลกัฐานปรากฎในหลกัศิลาจารึก วดัศรีชมุของพญาลไิทว่า 

เร่ิมต้นมาตัง้แตค่รัง้พอ่ขนุผาเมืองได้อภิเษกพอ่ขนุบางกลางหาว หรือ พอ่ขนุบางกลางท่าว ให้เป็นผู้ปกครองเมือง

สโุขทยั 
 
         จาก นัน้ในสมยักรุงรัตนโกสนิทร์ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ได้ทรงฟืน้ฟพูระราชพธีิ

บรมราชาภิเษกให้ถกูต้องสมบรูณ์ โดยพระมหากษัตริย์ท่ียงัมไิด้ทรงประกอบพระราชพธีิบรมราชาภิเษก จะไมใ่ช้

คําวา่ "พระบาท" นําหน้า "สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว" และคําสัง่ของพระองค์ก็ไมเ่รียกว่า "พระบรมราชโองการ" 

และอีกประการหนึ่งคือ จะยงัไมมี่การใช้ นพปฎลเศวตฉตัร หรือฉตัร 9 ชัน้  
 
ความเป็นมาของพระราชพธีิฉัตรมงคล 
 
         ก่อน หน้ารัชสมยัของ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระราชพธีิฉตัรมงคลถือเป็นพธีิของเจ้า

พนกังานในพระราชฐาน ท่ีมีหน้าท่ีรักษาเคร่ืองราชปูโภคและพระทวารประตวูงั ได้จดัการสมโภชสงัเวยเคร่ือง

ราชปูโภคท่ีตนรักษาทกุปีในเดือนหก และเป็นงานสว่นตวั ไมถื่อเป็นงานหลวง 
 
         จน กระทัง่ สมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสดจ็ขึน้ครองราชย์ ได้ทรงกระทําพธีิฉัตรมงคลขึน้

เป็นครัง้แรก ในวนับรมราชาภิเษก เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2393 โดยมีพระราชดําริวา่ วนับรมราชาภิเษก

เป็นมหามงคลสมยัท่ีควรแก่การเฉลมิฉลองในประเทศท่ีมีพระเจ้า แผน่ดนิ จึงถือให้วนันัน้เป็นวนันกัขตัฤกษ์

มงคลกาล และควรท่ีจะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉตัรให้เป็นสวสัดมิงคลแก่ราชสมบตัิ แตเ่น่ืองจากเป็นธรรม

เนียมใหม ่ยากตอ่การเข้าใจ อีกทัง้เผอิญท่ีวนับรมราชาภิเษกไปตรงกบัวนัสมโภชเคร่ืองราชปูโภคท่ีมีแต่ เดมิ 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงทรงอธิบายว่า วนัฉตัรมงคลเป็นวนัสมโภชเคร่ืองราชปูโภค จึงไมมี่ใคร

ตดิใจสงสยั 
 
         ดงันัน้จึงได้มีพระราชดําริจดังานพระราชกศุลพระราชทานช่ือวา่ "ฉัตรมงคล" นี ้ขึน้ โดยได้มีการเฉลมิ

ฉลองด้วยการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพทุธมนต์ ในวนัขึน้ 13 ค่ําเดือน 6 รุ่งขึน้มีการถวายภตัตาหารแด่

พระสงฆ์ท่ีพระท่ีนัง่ดสุติมหาปราสาท และพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ ด้วยเหตนีุจ้ึงถือวา่การเฉลมิฉลองพระราชพิธี

ฉตัรมงคล เร่ิมมีในรัชกาลของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเป็นครัง้แรก 



๓ 

 

 
         ตอ่ มาในสมยัรัชกาล ท่ี 5 วนับรมราชาภิเษกตรงกบัเดือน 12 จึงโปรดเกล้าฯ ให้จดังานฉตัรมงคลในเดือน 

12 แตไ่มไ่ด้รับการยินยอม พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงทรงแก้ไขด้วยการออกพระราชบญัญัติ

วา่ด้วยตราจลุจอมเกล้าสําหรับตระกูลขึน้ ให้มีพระราชทานตรานีต้รงกบัวนัคล้ายบรมราชาภิเษก ท่านผู้หลกั

ผู้ใหญ่จึงยินยอมให้เล่ือนงานฉตัรมงคลมาตรงกบัวนับรมราชาภิเษก แตย่งัให้รักษาประเพณีสมโภชเคร่ือง

ราชปูโภคอยู่ตามเดมิ รูปแบบงานวนัฉตัรมงคลจึงเป็นเช่นนีจ้นถึงปัจจบุนั 

 

พระราชพิธีฉัตรมงคลในรัชกาลปจจุบัน 

 

         ในรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดงาน 3 วัน คือ 

 

           วันแรก ตรงกับวันท่ี 3 พฤษภาคม เปน งานพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ พระท่ีนั่งอมรินทรวิ

นิจฉัย เพื่ออุทิศสวนกุศลถวายแดพระบรมราชบุพการี เปนพิธีสงฆสดัปกรณ พระบรมอัฐิ สมเด็จสวดพระพุทธ

มนต แลวพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา ซึง่ในวันนี้ไดเพิ่มพระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล ท่ีจะ

พระราชทานแกหนวยทหารบางหนวยเขาไวดวย 

 

           วันท่ี 4 พฤษภาคม เปน วันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคล เจาพนักงานจะไดอัญเชิญเครื่องราชกกุธภัณฑ 

ข้ึนประดิษฐานบนแทนใตพระมหาปฎลเศวตฉัตร พระครูหัวหนาพราหมณอานประกาศพระราชพิธฉัีตรมงคล 

แลวทรงสดับพระสงฆเจริญพระพุทธมนต เวลาเท่ียง ทหารบก ทหารเรือ จะยิงปนใหญเฉลิมพระเกยีรติฝายละ 

21 นัด  

 

           สวนวันท่ี 5 พฤษภาคม ซึ่งเปนวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไป

ถวายภัตตาหารแดพระสงฆ ทรงบูชาเครื่องกกุธภัณฑ พราหมณเบิกแวนเวียนเทียนสมโภชพระมหาเศวตฉัตรและ

ราชกกุธภัณฑ ตอนเย็นพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาแกผูท่ีมีความดีความชอบ แลวเสด็จ

นมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา ท่ี

ปราสาทพระเทพบิดร เปนเสร็จพระราชพิธี 

 

         ท้ังนี้ในวันฉัตรมงคล สํานักพระราชวังไดเปดปราสาทหลายแหงใหประชาชนไดเขาชมและถวาย

บังคมอีกดวย 

 

กิจกรรมท่ีควรปฏิบัติในวันฉัตรมงคล  

1. ประดับธงชาติตามอาคารบานเรือนและสถานท่ีราชการ 

2. รวมทําบุญตักบาตร ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  



๔ 

 

3. นอมเกลานอมกระหมอมถวายพระพรชัยพรอมเพรียงกัน กลาวคําถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายชัยมงคลให

ทรงพระเกษมสําราญ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เปนมหามิ่งขวัญแกพสกนิกรชาวไทยไปช่ัวกาลยิ่งยืนนาน  

 

         เมื่อ วันฉัตรมงคลเวียนมาบรรจบครบรอบอีกหนึ่งครา ในวันท่ี 5 พฤษภาคม พสกนิกรชาวไทยท้ังหลาย 

จึงควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย เดช ซึ่งไดทรงประกอบพระ

ราชกรณียกิจอันมีคุณอนันตแกปวงชนชาวไทยอยางหาท่ีสุด มิได 

(อางอิง http://hilight.kapook.com/view/363571) 

วันพืชมงคล 

 

5ประวตัวินัพืชมงคล 

õŒæë Ô̊î ÑÍ ó ëñı ñœÔë ƒåë̂ Ô̊î ÑÍ ó Òñáë ñı æŒÑÍ Œó”ñÊæ œËõŒØ “è‰æë ƒåÊ̂ññî  2 ë ƒåä̂ ‹̂Êñıä !œñ®õî ÊŒæ Í û̊ 

1. พธีิพืชมงคล 

2. พธีิแรกนาขวญั 

5พิธี วนัพืชมงคล แรกนาขวญั5 “è‰æë ƒåä̂ !œËõŒØ “î ó ‰áë Ô̊â®œÑ … “Ô®æ Ë œ̄õ “è óû̊Ê“Ò̄œ Ë œ̄õ “ù æï̂ õ Ë œ̄õì ®œÑ Ë œ̄õ„ëá ã Œ‹õ Ñœ “éû̊Ê 

î Œæ “è‰æâǣ ÿóÿ î Ò̂̃áî ®̃Ñùî œïä ‹̂Òı †ù “̄î ó ‰áë Œæå˜́“ùó®œæŒ›æ èñœöÒœÊ„ñÍí Œï”óı †ùû̄á̃î øîç –ñà “́ÒñƒØ ÑûÊ Ñœî  

 

5พิธีแรกนาขวญั5 วนัพืชมงคล  

http://hilight.kapook.com/view/36357


๕ 

 

õŒæë Ô̊ î ÑÍ ó ; “è‰æë ƒå “̂ñƒ‹î âǣÊœñ‡ãæ œ“ë ‹̊ûù õ œæ “î ó ‰áËœ̄õ  îÒ̂̃áî ®̃Ñùî œïä ‹̂Òı †ù “̄è‰æû œà Œâ ƒø ŒØØ œà õ®œ ç Œáæ›̂òá –Êœó”ù®ÑÊ œñä !œæ œ”óı

“ë œı èó–Ê‡á “̄ñƒ‹î Ë›̌æ”óȭ 

ëñı ñœÔ ë ƒåë̂ Ô̊î ÑÍ ó Òñáë ñı æŒÑÍ Œó”ñÊæ œËõŒØ )õŒæë Ô̊î ÑÍ ó* î ˆî œâ Œ›Ñ”â®Í ñŒ›Ñ„ç ñ œà  †æù æŒÑøû̊ë ñı ñœÔë ƒåø̂ƒçøû Ñ“áû̊æ ëñı ñœÔ

æƒë æåË́û Ñë ñıç œäøî “á ‰Òë ñı Ò̃ó Òûî “Êó œ̄“Ò̄œûï –®ù Œõ ‡á Ê̄ó®œõã Ñ̌ë ñı ñœÔë ƒå”̂ñÊæ œËõŒØ‡õá̄ ŒÑæ›̂ 

Ê œñ”ñÊæ œä ‹̂âû̄ Ñ“è‰æåñ̃ı Ëû Ñé –̄Õ̌‹Ñ“è‰æ†ù Ø®†æ”é®æá ƒæ“è‰æåññî “æï̂î „çñœà  “Ô®æ †æ “î û̊ ÑÒ̂æ “î ‹̊ûø ‹̂ë Œæèó̂®õÑî œ”óȭ ëñı “Ò̄œ”é®æá ƒæ

Ê‰ä ñÑ‡ãæ œ“û Ñ“è‰æÍ ñ œõ”ñÊ ø®õæÒáùî œï  ø®õæÒáùî œï “ñ̊‹û Ññ œõûŒæ†á †æè ñı “ä öøï œî æ›̂ ä ‹̂èñœÊÚûï –®†æÊ œñ”ñÊæ œæ›̂Ê‰î û̂ï –®“øî û 

áȭï Êœñæ›̂é –̄“è‰æ†ù Ø®†æ”é®æá ƒæä !œ“û Ñ“Ô®ææ›̂ Ê‰“ë ‹̊û “è‰æâ Œõûï ®œÑ” Ê®ñ œ÷ Ùñ ÔŒÊæ!œ†ùî̄ Í̂ õœî î Œ‹æ†Ò†æÊ œñä !œæ œ “ë ñ œı “è‰æøƒ‹Ñ

ø !œÍ ŒØÒı ‡á “̄ó ›̂ï ÑÔ̂õƒâä Œ‹õù æœ̄ 

Ê œñ”ñÊæ œËõŒØ†æÊñ Ñ̃“äë  æ›̂ î “̂øî ûî œâ Œ›Ñ”â®ñŒÔÊ œó‡î ®‡áï̄ Ê“õǣ ”â®ãû̊ “è‰æâ !œ”ù æ®Ñ“Ò̄œë ñıï œë ó “äëÍ –®ÊŒçï æ̊ÔƒÑÔ̄œ “Ò̄œë ñıï œë ó

“äë”ñÊæ œï æ̊ÔƒÑÔ̄œé –̄“áï̂ õ ‡î ®‡áé̄óŒá “èó‹̂ï æ ÍñŒ›æâ®ûî œí œïùóŒÑ“î ‹̊û “Ò̄œë ñıï œ“äëëóè®õï Ê‰„è ñá†ùë̄ ñıï œè ñı ÔœÔ̂ë ”äæç œ̄Ñ †æÍ ñŒ›Ñ

”é®æá ƒæë ñıç œäøî “á ‰Òë ñı æŒ‹Ñ“Êó œ̄“Ò̄œ ûï –®ù Œõ “Êû̊çâÊ“è‰æåññî “æï̂î õ®œé –̄†áï æ̊ÔƒÑÔ̄œé –̄æŒ›æ“è‰æé –̄”ñÊæ œá ȭï  

ÍñŒ›æî œ†æøî Œïøî “á ‰Òë ñı Òûî “Êó œ̄“Ò̄œûï –®ù Œõ“øá ‰Òë ñı ñœÔá !œ“æƒæäûáë ñı “æâñ ”ñÊæ œä ‹̂ä ®̃Ñøî̄ è®ûïÍ ñŒ›Ñù æ‹̌Ñ í œïùóŒÑ„è ñá†ùî̄ Ê̂œñ”ñÊ

æ œä ‹̂Êñ Ñ̃“Ê®œ”óıä ‹̂“ë Ôñç ñ̃̂ ”óıäñÑ“ë ƒ‹î ë ƒåø̂ ÑÏ ǽûÊ“ù æû̊ ÒœÊ “î ‹̊ûÊ®ûæ î “̂Óë œıë ƒå ̂“î ‹̊ûä ñÑ“ë ƒ‹îë ƒåø̂ ÑÏ †́æë ñı ñœÔë ƒåâ̂®œÑ … Ò̌Ñ‡á “̄ë ƒ‹î

†æÒñáë ñı æŒÑÍ Œó”ñÊæ œËõŒØæ›̂áȭï ”â®ï Ê“è‰æë ƒåù̂æ‹̌Ñâ œÊù œÊ “ñ̂ï Êõ®œë Ô̊î ÑÍ ó ë ñœùîà  ́”óıäñÑø ñ̄ œÑù ûë ñı “è‰æä ‹̂‡õë̄ñı

Í Œæå œññ œ÷ Ùñ́ “î ‹̊û„è ñá†ùî̄ ë̂ ñı ñœÔë ƒåë̂ Ô̊î ÑÍ óË›̌æ Ò̌Ñ‡áî̄ æ̂ œÑ“äëø̂ ‹̂Í æ ÒŒá “Ò̄œÒûî “ã œ̄”Ê®ä ‹̂î ä̂ æ̃ñûæë œù æıëûÒı ”â®Ñâ Œõ”óıä ‹̂

“Í ñ̊‹û Ñ†Ô̄‡î ø̄ûï â ƒáâ œî ‡èù œç Êñı “Ô̄œË œ̄õ„è ñï  “î ‹̊ûõŒæøõáîæâë́ ñı ñœÔë ƒåë̂ Ô̊î ÑÍ ó Ê‰†ùì̄ ŒÑøõáë ñ̄ûî áȭïë ñıï œ”ñÊæ œ”óı†ùî̄ Ê̂œñ

ñ œÔç Œà Üƒâ “ÔƒØë ñı “â œ̄“ä õç ƒÛ Õ̌‹Ñ“è‰æë ñı “Ò̄œ“Êƒá †æøî Œï ñŒÔÊ œóæŒ›æè ñıë ñîä ‹̂”é®æá ƒææ!œù æ œ̄ë ñıï œä ‹̂”ñÊæ œ 

ëñı ñœÔë ƒåæ̂›̂ †æ“õó œç ®œï õŒæä ‹̂Òıøõáî æâẾ‰î ñÊñıçõæÊœñ”ù®ëñıëä̃åñ–è  ûûÊ‡è ÒœÊõŒáë ñı öñ̂ñŒâæö œøá œñ œî  

ëñı ñœÔë ƒå Ò̂ñáë ñı æŒÑÍ Œó )õŒæë Ô̊î ÑÍ ó * “ñƒ‹î ”â®ç ®œï õŒæøõáî æâë́ ñı ñœÔë ƒåë̂ Ô̊î ÑÍ ó î Ê̂ñıçõæ”ù®… ë ñı “ä õñ–èë ñıûƒöõñ 1 ëñıû˜î œí Í õá  ̂1 

ëñı æœñ œïà  ́1 ëñıîù œõƒÏ “æöõñ 1 ëñıëó“äë”ç Ê‡ã 1 Êñıçõæ”ù® î å̂ Ñ î Í̂ –®”ù®“Í ñ̊‹û Ñø Ñ̃Êóû ÑÔæı  Í ó œ̄ï ÊŒæÊŒçä ‹̂”ù®ë ñıëä̃åñ–è “è‰æ”â®

óáùï ®ûæó Ñî œç œ̄Ñ ûûÊÒœÊë ñıçñîîù œñ œÔõŒÑ‡èä œÑç Ê “Ë œ̄„ñ Ñë ƒåä̂ ®̃Ñøî̄ è®ûïùæœ̄ù óõ Ñ “õó œÍ !‹œë ñıîù œñ œÔÍ ñ–ë ƒåä̂ !œÊ œñë ñı

ñ œÔë ƒå “̂ùî û̊æûï ®œÑë ƒåä̂ Œ›Ñè õ Ñ õŒæñ®̃ÑË›̌æ“õó œâ Œ›Ñ”â®“Ô̄œ Êñıçõæ”ù®â®œÑ … ë ñıï œé –̄”ñÊæ œ Ê!œù æá “Êà ÜÍ́ æ“Ë œ̄Êñı çõæ”ù® 500 

Êñıçõæ “î ‹̊ûã Ñ̌„ñ Ñë ñı ñœÔë ƒå “̂Ë œ̄Ò̃á “äï̂ æç –Ôœë ñıëä̃åñ–è  ”óȭâ Œ›ÑÒƒâûåƒ÷ Ûœæ ÒŒç é œ̄ 3 éæ̊ “î ‹̊û ÒŒç ‡áé̄ œ̄é æ̊†áÊ‰æ®̃Ñé œ̄éæ̊æŒ›æ æ®̃Ñ

ûï ®œÑç ®œõËæ̃ûûÊ‡è”ñÊæ œ î ñ̂œÔç Œà ÜƒâÍ æù æ‹̌Ñ “ÔƒØ “â œ̄“ä õç ƒÛè ñı æ!›œë ñıëä̃åî æâ‡́èùæœ̄ ëñœùîà “́ÔƒØë ñıëó“äëÍ æùæ‹̌Ñ“è®œø ŒÑË ́

2 Íæ ë ñıï œÒŒçï œî ‡ã ëñıîù œñ œÔÍ ñ–ë ƒåï̂ æ̊è ñıâ ŒÊá œ̄æù ˜̄î ”á Ñ‡ãáı  ‡è„áæñ̂ 3 ñûç  ”óȭ‡ã”è ñ„áï Êõ œ̄Ñ 3 ñûç  æ œÑ“äëä̂ Œ›Ñø‹̂Ò̌Ñù œç

Êñı “Ô̄œË œ̄õè ó–Ê Êñı “Ô̄œä û Ñ 2 Íæ Êñı “Ô̄œ“Ñƒæ 2 Íæ ûûÊ‡è †ùë̄ ñıï œ„è ñïùõ®œæË œ̄õ ”óı ‡ãÊóçûÊ̂ø œî ñûç ùóŒÑÒœÊæŒ›æèóá

ëñı „ÍûûÊÊƒæ“ó ›̂ï ÑËû Ñ“ø ‹̂ï Ñä œï  7 øƒ‹Ñ Í û̊ Ë œ̄õ “è óû̊Ê Ëœ̄õ„ëá ã Œ‹õ Ñœ “ù ó œ̄ æ!›œ ù Ø œ̄ ã œ̄ë ñı „Í Êƒæøƒ‹Ñ†á Ê‰Òıî Í̂ !œä !œæœï  



๖ 

 

การเส่ียงทาย วนัพชืมงคล 

 

Ëû ÑÊƒæ 7 øƒ‹Ñä ‹̂â Œ›Ñ“ó ›̂ï Ñë ñı „Í æŒ›æî  ̂Ëœ̄õ “è óû̊Ê Ë œ̄õ„ëá ã Œ‹õ“Ëï̂ õ Ñœ “ù ó œ̄ æ!›œ ”óıùØ œ̄ ã œ̄ë ñı „Í Êƒæøƒ‹Ñ†á Ê‰Òıî Í̂ !œä !œæ œï ‡è

â œî æŒ›æÍ û̊ 

• ถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพด พยากรณ์วา่ ธญัญาหาร ผลาหาร จะบริบรูณ์ดี 

• ถ้าพระโคกินถัว่หรืองา พยากรณ์วา่ ผลาหาร ภกัษาหาร จะอดุมสมบรูณ์ดี 

• ถ้าพระโคกินนํา้หรือหญ้า พยากรณ์ว่า นํา้ท่าจะบริบรูณ์พอสมควรธญัญาหารผลาหาร ภกัษาหาร มงัสาหารจะ

อดุมสมบรูณ์ 

• ถ้าพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึน้ การค้าขายกบั ตา่งประเทศดีขึน้ ทําให้เศรษฐกิจ

รุ่งเรือง 

ëñı „Í”ñÊæ œ õŒæë Ô̊î ÑÍ ó Ë œ̄ÑË›̌æ “áû̊æ 6 õŒæë Ô̊î ÑÍ ó 

   ëñı „Í †æä œÑö œø æ œë ñ œùîà  ́ùî œïã Ñ̌ “ä õá œé –̄ä !œù æ œ̄ä ‹̂“è‰æë œù æı  Ëû Ñë ñı ûƒöõñ “è ñ̂ïç ‡áÊ̄Œç Êœñ†Ô̄”ñ ÑÑœæ”óı

Íõœî “Ëî̄ ”Ë‰Ñ”óıùî œïã Ñ̌ø Œâõ“́ó ›̂ï Ñä ‹̂ë ñı Êò÷àı ”óıë ñıëó“äëá –”óÕ̌‹Ñ“è ñ̂ïç‡áÊ̄ŒçÍ õœî ûá̃î øîç –ñà  ́á ŒÑæŒ›æ †æÊ œñè ñı Êûçë ƒå Ò̂ñáë ñı æŒÑÍ Œó

”ñÊæ œËõŒØ Ò̌Ñ‡á Ê̄!œù æá †ùî̄ ë̂ ñı „Í “ë öé –̄“Ë œ̄ñ®õî ë ƒå “̂øî ûî œâ Œ›Ñ”â®øî ŒïñŒÔÊ œóä ‹̂1 “ë ‹̊û “è‰æâ Œõ”äæËû ÑÍ õ œî “Ëî̄ ”Ë‰Ñ ”óı  Í õœî ûá̃î øîç –ñà  ́

  †æÊ œñè ñı Êûçë ñı ñœÔë ƒå Ò̂ñáë ñı æŒÑÍ Œó”ñÊæ œËõŒØ (õŒæëÔ̊î ÑÍ ó * Êñıäñõ Ñ“Ê÷âñ”óıøù Êñà  ́‡áî̄ ûçùî œï †ù Ê̄ñî èöø̃ Œâõ ́

†ù Ê̄ñî èöø̃ Œâõ ́“è‰æù æ®õï ÑœæÍ Œá “óû̊Êë ñı „Í  “ë ‹̊û†Ô̄†æë ñı ñœÔë ƒå Ò̂ñáë ñı æŒÑÍ Œó”ñÊæ œËõŒØ (õŒæë Ô̊î ÑÍ ó * „áïö–æï ṍƒÒŒï Êœñéøî “äï̂î ”óı

Ê œñéøî “äï̂î ”óı “äÍ „æ„óï Ô̂̂õí œë ñ œÔç ñ̃̂ ø !œæŒÊ“äÍ „æ„óï Ô̂̂õí œë Êœñéóƒâèöø̃ Œâõ ́Êñî èöø̃ Œâõ ́Òı á !œ“æƒæÊ œñÍ Œá “óû̊Êâ œî ùóŒÊ“Êà Üä́ ‹̂

ùóŒÊ“Êà Üä́ ‹̂“ùî œıøî  Êó®œõÍ û̊ Òı âû̄ Ñ“è‰æ„Íä ‹̂î ó̂ŒÊ÷à ıáñ̂–è ñ®œÑøî ç –ñà  ́î Í̂ õœî ø –Ñ‡î ®æû̄ï Êõ®œ 150 “Õæâ ƒ“î âñ Í õ œî ï œõó !œâ Œõ‡î ®æû̄ï Êõ®œ 

ó !œâ Œõ‡î ®æû̄ï Êõ®œ 120 “Õæâ ƒ“î âñ Í õ œî øîç –ñà ñ́ûçûÊ ‡î ®æû̄ï Êõ®œ 180 “Õæâ ƒ“î âñ „Íä Œ›ÑÍ –®Òıâû̄ Ñî ø̂ “̂áï̂ õÊŒæ é ƒõøõï  Ëæ“è‰æî Œæ 

“è‰æî Œæ Êƒñƒï œî œñï œä “ñ̂ïç ñ̄ûï  êÊ̌Ñ®œï  øûæÑ®œï ‡î ®áñ̃̄œï  “Ëœî ó̂ŒÊ÷àı„Í Ñ̄øõï Ñœî “ä ®œÊŒæ â œ” Ò®î †ø ù –‡î ®î â̂ !œù æƒ ù œÑï œõøõï Ñœî á ̂î ˆ

http://www.tlcthai.com/education/wp-content/uploads/2013/05/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2-5.jpg
http://www.tlcthai.com/education/wp-content/uploads/2013/05/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2-5.jpg


๗ 

 

øõï Ñœî á ̂î Ë̂õŒØù æœ̄ ËõŒØä ŒááûÊ‡î Ȭ̄œï Ëõ œ ”óı ËõŒØùóŒÑã –Êâû̄ Ñâ œî óŒÊ÷àı  ä ‹̂á ̂Êç̂ Ëû̄ “ä œ̄”Ë‰Ñ”ñ Ñ ã œ̄î û Ñá –á œ̄æË œ̄Ñó !œâ ŒõÒı “è‰æ

ó !œâ ŒõÒı “è‰æø‹̂“ù ó‹̂ïî  

5ความสําคญัของวนัพืชมงคล 

   Ê œñ “Ê÷âñÊññî æŒçõ®œî Í̂ õ œî ø !œÍ ŒØâ®ûÊœñá !œñ ÑÔ̂õƒâ Ëû Ñî õóî æ÷̃ï û́ï ®œÑî œÊ “ë ñ œı åŒØØ œù œñä ‹̂ç ññá œ“ù ó®œ“Ê÷âñÊñ

èó–Ê‡á †̄æ”â®óıè  ̂ã –Êæ!œî œ†Ô̄“è‰æû œù œñ  á Œá”èó Ñ“è‰æûè̃„íÍâ®œÑ … “Ô®æ ä ‹̂ûï –®û œöŒï  “Í ñ̊‹û Ñæ®̃Ñù®î  ï œñŒÊ÷ œ„ñÍ  

  õŒæë Ô̊ î ÑÍ ó “è‰æõŒæä ‹̂ÒŒá Ë›̌æ“ë ‹̊û “Ê‹̂ï õÊŒç Êœñ “ë œıèó–Ê “æ‹̊ûÑÒœÊ “ù ‰æÍ õ œî ø !œÍ ŒØËû ÑÊ œñ “î ó ‰áë Ô̊ë Œæå˜́ûŒæ“è‰æè ŒÒŒÒŒï

ø !œÍ ŒØâ®ûõƒã Ê̂œñ éóƒâ”ççë ‹̌Ñë ƒÑåññî Ôœâ ƒ æûÊ“ù æû̊ ÒœÊ œñî ”̂éæá ƒæä ‹̂ûá̃î øîç –ñà  ́æ!›œêæä ‹̂î è̂ñƒî œà “ëï̂ Ñë û ”óıè ŒÒÒŒï û‹̊æ … ”óȭ ù œÊ‡á¯

“î ó ‰áë Ô̊ë Œæå˜́ä ‹̂‡áñ̄Œç Êœñ “óû̊Êøññ ñõî ä Œ›Ñ“Ê÷âñÊñî Ë̂õŒØÊ!œóŒÑ†Ò î ˆÍõœî “Ô̊‹ûî Œ‹æ†æÊ œñó Ñä æ̃“ë œıèó–Ê ä œÑñ œÔÊ œñùñ̊û

é –̄è ÊÍ ñû Ñâ æ†ù Ê̄œñá –”ó “û œ†Ò†ø® Ê œñ “Ê÷âñËû Ñè ñı “ä öÒı ë Œß æœî œÊï ƒ‹ÑË›̌æ 

  áȭï “ùâæ̃›̂ ä Ễèä̂ œÑñ œÔÊ œñ Ò̌ÑÒŒá †ùî̄ ë̂ ñı ñœÔë ƒåë̂ Ô̊î ÑÍ óÒñáë ñı æŒÑÍ Œó”ñÊæ œËõŒØË›̌æ „áï Ê!œù æá †æ“áû̊æëò÷í œÍî  

Ëû Ñä Ễè  ̂

5พิธีกรรม วนัพืชมงคล ในปัจจุบัน 

ëñı ñœÔë ƒå Ò̂ñáë ñı æŒÑÍ Œó”ñÊæ œËõŒØ†æè ŒÒÒ̃ç Œæ‡áá̄ !œ“æƒæâ œî ”ççûï ®œÑ„ç ñ œà ñœÔ èñı “ëà  ̂“õǣ”â®ç œÑûï ®œÑ‡áî̄ Ê̂œñ

á Œá”èó Ñ†ù “̄ùî œıøî ÊŒç Êœóøî Œï  û œä ƒ ë ƒåË̂û Ñë ñ œùîà Ế‰î Ê̂œñâ Œáäûæ†ù “̄ù óû̊æû̄ïó Ñ ëñıï œ”ñÊæ œËõŒØÊ‰†ùâ̄Ê“è‰æù æœ̄ä ‹̂Ëû Ñ

èóŒáÊñıäñõÑ“Ê÷âñ”óıøùÊñà  ́ëñıç œäøî “á ‰Òë ñı “Ò̄œûï –®ù Œõ”óıøî “á ‰Òë ñı æœÑ“Ò̄œÿ  ë ñıçñî ñœÔƒææ̂ œã  ‡á “̄øá ‰Òë ñı ñœÔá !œ“æƒæ

äûáë ñı “æâñë ñı ñœÔë ƒåä̂ Ễè  ̂î Ë̂œ̄ñ œÔÊ œñ ÔŒ›æé –̄†ù Ø® ä –â œæä̃ –â ”óıèñı ÔœÔæ Ò!œæõæî œÊî œÔî Êœñ”ñÊæ œËõŒØ 

“î ‹̊û “ø ñ‰Òë ƒå ̂è ñı ÔœÔæ Òıë œÊŒæ”ï ®Ñ“Ê‰ç “î ó ‰áËœ̄õ æ!œ‡èéøî ÊŒçë Œæå˜́Ëœ̄õä ‹̂èó–Êù ñ̊û “Ê‰ç ‡õ“̄è‰æã Ñ̃“Ñƒæ “ë ‹̊ûÍ õ œî “è‰æøƒñƒî ÑÍó 

5กจิกรรมต่าง ๆ ทีค่วรกระทาํในวนัพืชมงคล 

1. ประดบัธงชาตติามอาคารบ้านเรือนและสถานท่ีราชการ 

2. จดันิทรรศการ แสดงประวตัคิวามเป็นมา และความสําคญัของวนัพืชมงคลรวมทัง้พระราชพธีินงัคลัแระนาขวญั 

ùî œï “ùâ  ̃õŒæë Ô̊î ÑÍ ó†æ”â®óıè Ò̂ı ‡î ®âñÑÊŒæ 

)û œ̄ÑûƒÑ http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/� � /html * 

 

 



๘ 

 

เดือนมิถุนายน 

วันพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรู 

 

พุทธชยันตี1 2600 ป หรือ พุทธชยันตี 2600 ป แหงการตรัสรู1 (อังกฤษ1: Buddhajanti: The Celebration 

of 2,600 Years of the Buddha’s Enlithenment) [1][2] เปน เทศกาล1สําคัญทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ท่ี

มีความเกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชา1 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 2600 ป แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา 

ในวันวิสาขบูชา1 พ.ศ. 2555[3] 

การฉลองพุทธชยันตี 2600 ป แหงการตรัสรู จัดข้ึนพรอมกันในหลายประเทศ เชน อินเดีย1 ศรีลังกา[4] พมา1 

และ1ประเทศไทย[5] 1 

โดยวัตถุประสงคของพุทธชยันตีในประเทศตาง ๆ มุงการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเปนพุทธบูชาเปนวาระพิเศษ

ตลอดท้ังป เชน การจัดกิจกรรมพุทธบูชา การปฏิบัติธรรม และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเฉลิมฉลองรําลึก

ในโอกาสครบรอบ 2600 ป แหงการตรัสรูของพระพุทธเจาในวันวิสาขบูชา1 เมื่อ 45 ป กอนพุทธศักราช1 (พุทธ

ปรินิพพาน1) 

ในประเทศไทย มีช่ือเรียกอยางเปนทางการวา งานฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรูของ

พระพุทธเจา ระยะเวลาจัดงานต้ังแต เทศกาลวิสาขบูชา วันท่ี 29 พฤษภาคม1 พ.ศ. 2555 เปนตนไป จนถึงส้ิน

ป พ.ศ. 2555  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5_2600_%E0%B8%9B%E0%B8%B5_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89#cite_note-1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5_2600_%E0%B8%9B%E0%B8%B5_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89#cite_note-1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5_2600_%E0%B8%9B%E0%B8%B5_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89#fn_1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/29_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555


๙ 

 

 

 

ธงสัญลักษณพุทธชยันตี 2600 ป แหงการตรัสรู 

  การฉลองพุทธชยันตี 2600 ป แหงการตรัสรูในประเทศไทย สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ1 และ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1ได เสนอรูปแบบพรอมความหมายธงสัญลักษณแกมหาเถรสมาคม 

และมหาเถรสมาคมไดมีมติเห็นชอบใหใชเปนสัญลักษณการฉลองพุทธชยันตี 2600 ป แหงการตรัสรูใน

ประเทศไทย เพื่อเผยแพรใหคณะสงฆ หนวยงานทางราชการ และพุทธศาสนิกชนท่ัวไป ไดใชประดับตกแตง ณ 

สถานท่ีราชการ วัดและเคหสถานท่ัวประเทศ ต้ังแตชวงมาฆบูชา[7] หรือชวงเทศกาลวิสาขบูชา (วันท่ี 29 

พฤษภาคม 2555) เปนตนไป จนถึงส้ินป 2555[8] โดยธงสัญลักษณงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ป มีรูปแบบ

ดังนี ้

1. ธงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา พื้นธงสีเหลือง 

2. มีรูปใบโพธิ์รอบธรรมจักร ในวงธรรมจักรเปนสีธงฉัพพรรณรังสี1 

3. รูปธรรมจักรมีซี่ จํานวน 12 ซี่ ซึ่งหมายถึง ญาณ 3 ในอริยสัจ 4 

4. มีช่ืองานภาษาไทยดานลางใบโพธิ์ สวนช่ือภาษาอังกฤษจะอยูรอบวงธรรมจักร หากใชประดับใน

ตางประเทศหรือสถานท่ีระดับสากล สามารถสลับท่ีระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ได แลวแต

กรณี 

  ความหมายของธงสัญลักษณนั้น ใบโพธิ ์หมายถึง การตรัสรูของพระพุทธเจา สีเขียวแหงใบโพธิ ์

หมายถึง ความเจริญงอกงามของพระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ธรรมจักรกลางผืนธงฉัพพรรณรังสี 

หมายถึง หลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา กนกลายไทยชูชอฟา หมายถึง ผืนแผนดินไทยไดเชิดชูพระ

ธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 

(อางอิง http://th.wikipedia.org/wiki/พุทธชยันตี_2600_ป_แหง 1การตรัสรู ) 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Buddhajanti-_2,600_Years_of_the_Buddha%E2%80%99s_Enlithenment_01.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Buddhajanti-_2,600_Years_of_the_Buddha%E2%80%99s_Enlithenment_01.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Buddhajanti-_2,600_Years_of_the_Buddha%E2%80%99s_Enlithenment_01.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Buddhajanti-_2,600_Years_of_the_Buddha%E2%80%99s_Enlithenment_01.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5_2600_%E0%B8%9B%E0%B8%B5_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89#cite_note-7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5_2600_%E0%B8%9B%E0%B8%B5_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89#cite_note-8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88_4
http://th.wikipedia.org/wiki/พุทธชยันตี_2600_ปี_แห่ง


๑๐ 

 

วันสุนทรภู 

 

พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา สุนทรภู (26 มิถุนายน 1 พ.ศ. 2329 - พ.ศ. 2398) เปนกวี1

ชาวไทยท่ีมีช่ือเสียง ไดรับยกยองเปน เชกสเปยรแหงประเทศไทย[1] เกิดหลังจากต้ังกรุงรัตนโกสินทร1ได 4 ป 

และไดเขารับราชการเปนกวีราชสํานักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย1 เมื่อส้ินรัชกาลได

ออกบวชเปนเวลารวม 20 ป กอนจะกลับเขารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว1 โดยเปนอาลักษณในสมเด็จเจาฟาจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค1 ในสมัยรัชกาลท่ี 4 ไดเล่ือน

ตําแหนงเปน พระสุนทรโวหาร เจากรมอาลักษณฝายพระราชวังบวร ซึ่งเปนตําแหนงราชการสุดทายกอน

ส้ินชีวิต 

สุนทรภูเปนกวีท่ีมีความชํานาญทางดานกลอน ไดสรางขนบการประพันธกลอนนิทานและกลอนนิราศ1ข้ึนใหม

จนกลายเปนท่ีนิยมอยางกวางขวางสืบเนื่องมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของสุนทรภูมีมากมาย

หลายเรื่อง เชน นิราศภูเขาทอง 1 นิราศสุพรรณ1 เพลงยาวถวายโอวาท1 กาพยพระไชยสุริยา1 และ พระอภัยมณี1 

เปนตน โดยเฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี ไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสร 1วา เปนยอดของวรรณคดีประเภทกลอน

นิทาน และเปนผลงานท่ีแสดงถึงทักษะ ความรู และทัศนะของสุนทรภูอยางมากท่ีสุด งานประพันธหลายช้ิน

ของสุนทรภูไดรับเลือกใหเปนสวนหนึ่งในหลักสูตรการ เรียนการสอนนับแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน เชน กาพย

พระไชยสุริยา1 นิราศพระบาท1 และอีกหลาย ๆ เรื่อง 

ป พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบ 200 ปชาตกาล สุนทรภูไดรับยกยองจากองคการยูเนสโก1ให เปนบุคคลสําคัญ

ของโลกดานงานวรรณกรรม ผลงานของสุนทรภูยังเปนท่ีนิยมในสังคมไทยอยางตอเนื่องตลอดมาไมขาดสาย 

http://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2329
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2398
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88#cite_note-thingsasian-1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%91%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2529
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81


๑๑ 

 

และมีการนําไปดัดแปลงเปนส่ือตาง ๆ เชน หนังสือการตูน ภาพยนตร เพลง รวมถึงละคร มีการกอสราง

อนุสาวรียสุนทรภู1ไวท่ีตําบลกร่ํา อําเภอแกลง 1 จังหวัดระยอง 1 บานเกิดของบิดาของสุนทรภู และเปนท่ีกําเนิด

ผลงานนิราศเรื่องแรกของทานคือ นิราศเมืองแกลง 1 นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรียแหงอื่น ๆ อีก เชน ท่ีวัดศรีสุดา

ราม ท่ีจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครปฐม วันเกิดของสุนทรภูคือวันท่ี 26 มิถุนายนของทุกป ถือเปน วัน

สุนทรภู ซึ่งเปนวันสําคัญดานวรรณกรรมของไทย มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและสงเสริมศิลปะการ

ประพันธบทกวีจากองคกรตาง ๆ โดยท่ัวไป 

(อางอิง http://th.wikipedia.org/wiki/สุนทรภู) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87


๑๒ 

 

เดือนกรกฎาคม 

วันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครบ ๖๐ พรรษา 

 
“รวงผึง้” พรรณไม้ประจาํพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

                               “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                  อศิรวาทบังคมทูลพระขวญั 

                     ถวายพระพรมงคลชัยอนันต์                               เกษมสันต์สราญร่ืนฤดี 

                     หกสิบพรรษาพระราชสมภพ                              ห้ารอบครบราชกุมารสยามศรี 

                     ดําเนินตามพระชนกชนนี                                  ราษฎร์สดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ” 

  

øî “á ‰Òë ñıçñî „ûñø œåƒñ œÔÿ î ë̂ ñı æœî “î ‹̊û”ñÊè ñıø –â ƒõ®œ 

          “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตตวิงศ เทเวศรธํารงสุบริบาล อภคุิณูประการมหิต

ลาดุลเดช ภูมพิลนเรศวรางกูร กติตสิิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตตยิราชกุมาร” 

          “è‰æë ñı ñœÔ„ûñøë ñıû ÑÍ “́áï̂ õ†æë ñıç œäøî “á ‰Òë ñıèñî ƒæä ñî ù œí –î ƒëóûáó̃ï “á Ô ”óıøî “á ‰Òë ñı æœÑ“Ò̄œøƒñƒÊƒâ ƒfl ë ñıçñî ñœÔƒææ̂ œã  

“øá ‰Òë ñı ñœÔøîíë “î ‹̊ûõŒæÒŒæä ñ́ä ‹̂ ¹ Ý ÊñÊÙœÍî  ¹ ½Þ¾ Ë›̌æ Ð Í !‹œ “áû̊æ Þ èî̂ ı „ñÑ ÒŒâõ œöÊ Ò̃óöŒÊñ œÔ ³ ¼³ ½ “õó œ ³×  æ œú ƒÊ œ 

½¾ æ œä  ̂à  ë ñıä ‹̂æŒ‹ÑûŒî ë ñøã œæ ëñı ñœÔõŒÑáø̃ƒâ 

          “î ‹̊ûî ë̂ ñı Ôæî œïÍ̃ ñç  ¹ ²  ÔŒæ÷ œ ëñıç œäøî “á ‰Òë ñıèñî ƒæäñî ù œí –î ƒëóûáó̃ï “á Ô „è ñá†ùø̄ã œè æ œ øî “á ‰Òë ñı “Ò̄œó–Êï œ“åû “Ò̄œì œ̄õ

Ôƒñ œó ÑÊñà  Ë›̌æ“è‰æ øî “á ‰Òë ñıçñî „ûñø œåƒñ œÔ “Ò̄œì œ̄î ù œõÔƒñ œó ÑÊñà  øï œî î ÊÙ̃ñ œÔÊî̃ œñ “î ‹̊ûõŒæä ‹̂ ¹ Ý åŒæõ œÍ î  ë /ö/ ¹ ¾³ ¾ î ˆ

ëñı æœî â œî Òœñ̌Ê†æë ñıøë̃ ññà ç ŒÚõ®œ 

          "สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกติยสมบูรณสวางควฒัน์ วรขัตตยิ

ราชสันตตวิงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร" 



๑๓ 

 

  

           øï œî î ÊÙ̃ñ œÔÊî̃ œñ “è‰æë ñı ûƒøñƒïïöî ÊÙ̃ñ œÔÊî̃ œñËû Ñè ñı “ä ö‡äï ä ‹̂ëñıç œäøî “á ‰Òë ñı Ò̃ó Òûî “Êó œ̄“Ò̄œûï –®ù Œõ“è‰æé –̄ä ñÑ

Ê!œù æáË›̌æ“î ‹̊û ë /ö/ ¹ ½¹ Þ Õ̌‹Ñ“è‰æë ñı ûƒøñƒïïöËû Ñé –̄ä ‹̂Òıøç̊ñœÔøî ç Œâ ƒâ®û ÒœÊë ñıîù œÊ÷Œâñƒï ‡́äï „áïøï œî î ÊÙ̃ñ œÔÊî̃ œñÒı á !œñ Ñë ñıïö

æ›̂‡è ÒæÊõ®œë ñıîù œÊ÷Œâñƒï Ò́ıøõññÍâùñ̊ûøóı ñ œÔøî ç Œâ ƒ 

             “æ‹̊û Ñ†æõ„ñÊ œøøî “á ‰Òë ñıçñî „ûñø œåƒñ œÔÿ øïœî î ÊÙ̃ñ œÔÊî̃ œñ äñÑ“ÒñƒØë ñı Ôæî œï  ̃Ð²  ë ññ÷ œ “ë ‹̊û “è‰æÊ œñ “Óóƒî

Óóû Ñ†æ„ûÊœøë ñı ñœÔë ƒåî̂ ù œî ÑÍ ó “Óóƒî ë ñı Ôæî ëññ÷ œ ¾ ñûç  †æõŒæä ‹̂ ¹ Ý ÊñÊÙœÍî  ¹ ¾¾¾ é –̄“Ëï̂ æÒ̌Ñ‡á “̄Ëï̂ æçäÍõ œî “Ê‹̂ï õÊŒç

ëññà ‡î è̄ñı Ò!œë ñı û ÑÍ  ́ñõî ä Œ›Ñ“ë ‹̊û “è‰æÊ œñø®Ñ“ø ñƒî †ùè̄ ñı ÔœÔæ‡á ñ̄–̄ÒŒÊ ”óı Ô̊‹æÔî Í õœî Ñœî Ëû Ñâǣñõ Ñé ›̌Ñ Õ̌‹Ñ“è‰æ‡î “̄Óë œı ã ƒ‹æ ”óı

î ã̂ ƒ‹æÊ!œ“æƒá †æè ñı “ä ö‡äï  î á̂ûÊø “̂ù óû̊ Ñ“Ëî̄  Êóƒ‹æùûî  Ë›̌æ†æè®œá ƒçä œÑí œÍ “ù æû̊ ø –ÑÒœÊñı á Œçæ!›œäı “ó ³ ,²²²  – ³,³²²  “î âñ ëçË›̌æâ Œ›Ñ”â®

í œÍ Êó œÑË›̌æ‡è Òæã Ñ̌í œÍ “ù æû̊ “è‰æë Œæå˜́‡î ë̄õÊ“áï̂ õÊŒçâı ËçêñŒ‹Ñ ”óıèûÊñı “Òœ “è‰æ‡î â̄ǣËæ œá “ó ‰Êä ‹̂øõï Ñœî  “ñ̊ûæïûáäñÑÊóî  

ùæœäç̌  èó–Ê“è‰æ‡î è̄ñıá Œç ”óı “è‰æ‡î ñ̄ƒî ãææ‡áá̄ ̂

          รวงผึง้ î Ô̂̊‹ûø œî ŒØÍ û̊ Yellow star ”óı Ô̊‹ûõƒäï œö œøâñ́õ®œ Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm. 

†æõ Ñö ́TILIACEAE î Ô̂̊‹ûû‹̊æ … ‡á”̄Ê® æ!›œé ›̌Ñ )Êñ Ñ̃“äëÿ* ø œï æ!›œé ›̌Ñ ”óıáûÊæ!›œé ›̌Ñ )í œÍ “ù æû̊ * ó !œâ ǣ”âÊÊƒ‹Ñâ !‹œ Êƒ‹ÑÍ ®ûæËœ̄Ñ

“ó ‰Ê“ñ̊ûæïûá “è‰æë ®̃îî æ †ç “á ‹̂ï õ“ñ̂ï ÑøóŒç  ñ–è”é®æ†çøû ÑËœ̄Ñ‡î ®“ä ®œÊŒæ é ƒõ†çá œ̄æç æ“Ëï̂ õ á œ̄æó®œÑø æ̂!›œâ œóûî æõó “è‰æ‡î ¯

Êó œÑ” Ò̄Ñ Ôûç Ë›̌æ†æä ‹̂”ó Ñ̄‡î ®î æ̂!›œä ®õî ËŒÑÒ̌ÑÒıî á̂ûÊø “̂ùóû̊ Ñá Ê“â ‰î âǣ ”â®ù œÊ‡áǣ!›œî œÊù ñ̊ûË›̌æî ñä ‹̂Ỗ®î æ!›œÒıî á̂ûÊèñıè ñœï  áûÊî ˆ

Êóƒ‹æùûî âóûáä Œ›ÑõŒæ ç œæ‡áǣ œæ ×  – ³²  õŒæ Ô®ûáûÊáÊ“Êƒáâ œî ÕûÊ†ç “è‰æÔ®ûø Œ›æ „Í æÊóç̂ “ó ›̂ï Ñ“Ô̊‹ûî â ƒáÊŒæ èó œï ”ïÊûûÊ“è‰æ ¾ 

”ÓÊÍ ó œ̄ï ñ–èá œõ ‡î ®î Ê̂óç̂áûÊ î “̂Êø ñâ Œõé –̄Ò!œæõæî œÊ Õ̌‹Ñø®õæä ‹̂î û Ñ“ù ‰æ“è‰æø “̂ù óû̊ Ñ“ùî û̊æáûÊæŒ›æ “è‰æ“Êø ñâ Œõé –̄ñ®õî ÊŒæ“è‰æÊñı Ò̃Ê 

áûÊç œæ†æÔ®õ Ñ“á û̊æÊñÊÙœÍî -øƒÑù œÍî  “î ‹̊ûç œæ “â ‰î ä ‹̂áûÊî “̂øǣé®œö–æï Ếó œÑ ³ /¾ Õî /  î Ê̂óƒ‹æùûî  “î ‹̊ûî á̂ûÊáÊ”óıáûÊç œæë ñ̄ûî ÊŒæ

ä Œ›Ñâǣ Òı á –øõï Ñœî ûñ®œî â œ”óıø®ÑÊóƒ‹æùûî Ô̊‹æ†Òï ƒ‹Ñ ã Ñ̌”î ȭ®œñõ Ñé ›̌Ñ“è‰æ‡î “̄Óë œı ã ƒ‹æËû Ñ‡äï  ëçî œÊä œÑí œÍ “ù æû̊ ”â®è ŒÒÒ̃ç Œæ“è‰æä ‹̂

ñ–̄ÒŒÊÊŒææû̄ïó Ñ”óı Ò!œæõæóáó Ñ“è‰æûï ®œÑî œÊ Ê œñËï œï ë Œæå˜́„áï ÊœñâûæÊƒ‹Ñ“è‰æõƒåÊ̂œñä ‹̂“ùî œı øîùñ̊ûû œÒ†Ô̄Êœñ “ë œı “î ó ‰á‡á ̄

áȭï 

           “ù âä̃ ‹̂âǣñõ Ñé ›̌Ñ “è‰æë ññà ‡î è̄ñı Ò!œë ñı û ÑÍ ǿî “á ‰Òë ñıç ñî „ûñø œåƒñ œÔÿ øï œî î ÊÙ̃ñ œÔÊî̃ œñ æŒ›æ “æ‹̊û Ñá ȭïáûÊñõ Ñé ›̌Ñî ø̂ ˆ

ñõ Ñé ›̌Ñî ø̂ “̂ùóû̊ ÑÕ̌‹Ñ“è‰æøõ̂Œæ“øá ‰Òë ñı ñœÔøîíë ”óıáûÊñõÑé ›̌ÑÒı éóƒáûÊø “̂ù óû̊ Ñç œæøıë ñŒ‹Ñ†æñ œõ “áû̊æ ÊñÊÙœÍî  – øƒÑù œÍî  

øƒÑù œÍî  Õ̌‹Ñâ ñ ÑÊŒç Ô®õ ÑõŒæë ñı ñœÔøîíëëûá ̂ù œÊÍ ñ œ†áä ‹̂ëñıû ÑÍä́ ®œæ“øá ‰Òÿ  Êûè ñë ñı ñœÔÊñà ï̂ ÊƒÒâ œî øã œæä ‹̂â®œÑ… Ê‰Òıä ñÑ

Ê‰Òıä ñÑè ó–Êâǣñõ Ñé ›̌Ñë ñı ñœÔä œæ‡õ “̄ë ‹̊û “è‰æâ Œõ”ä æ”ù®Ñëñıû ÑÍä́ ®œæ”óı “ë ‹̊û “è‰æøƒñƒî ÑÍ ó”Ê®ñ œ÷ Ùñ 
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                                                                                       ดุจดั่งเหลอืงทองอร่าม                      พุ่มไซร้ 

                                                                                      ไม้ไทยถิ่นสยาม                                ช่ืนกลิน่ 

                                                                                      หอมยิง่งดงามให้                              ใคร่ได้ใหลหลง” 

  

Êõö̂ƒóè  ́Í !œõ ÑÍ  ́
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๑๔ 

 

วันภาษาไทยแหงชาติ 

 
 

ท่ีมาและความสําคัญ 

๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดําเนินไปทรง

เปนประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ ปญหาการใชคําไทย ” รวมกับผูทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการ

ของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความสน

พระราชหฤทัยหวงใยในภาษาไทย จนเปนท่ีประทับใจผูรวมประชุมครั้งนั้นเปนอยางยิ่ง
[1] [2] 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งความวา 

 เรามีโชคดีท่ีมีภาษาของตนเองแตโบราณกาล จึงสมควรอยางยิ่งท่ีจะรักษาไว ปญหาเฉพาะในดาน

รักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ใหออกเสียงให

ถูกตองชัดเจน อีกอยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในวิธีใช หมายความวา วิธีใชคํามาประกอบประโยค 

นับเปนปญหาท่ีสําคัญ ปญหาท่ีสาม คือ ความร่ํารวยในคําของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกวาไมร่ํารวย

พอ จึงตองมีการบัญญัติศัพทใหมมาใช...สําหรับคําใหมท่ีต้ังข้ึนมีความจําเปน ในทางวิชาการไมนอย 

แตบางคําท่ีงายๆก็ควรจะมี ควรจะใชคําเกาๆท่ีเรามีอยูแลว ไมควรจะมาต้ังศัพทใหมใหยุงยาก 
 

รัฐบาลไดประกาศใหวันนี้เปนวันสําคัญ ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2505
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542


๑๕ 

 

วัตถุประสงค 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันอังคารท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบใหวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปเปนวัน

ภาษาไทยแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
[3] 

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ผูทรงเปนนักปราชญ และนักภาษาไทย 

รวมท้ังเพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคท่ีไดทรงแสดงความหวงใย และพระราชทานแนวคิด

ตางๆ เกี่ยวกับการใชภาษาไทย 

๒. เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ 

ในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

๓. เพื่อกระตุนและปลุกจิตสํานึกของคนไทยท้ังชาติใหตระหนักถึงความสําคัญและคุณ คาของภาษาไทย 

ตลอดจนรวมมือรวมใจกันทํานุบํารุงสงเสริม และอนุรักษภาษาไทย ซึ่งเปนเอกลักษณและเปนสมบัติวัฒนธรรม

อันลํ้าคาของชาติใหคงอยูคูชาติ ไทยตลอดไป 

๔. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใชภาษาไทย ท้ังในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังเพื่อยกมาตรฐานการเรียน

การสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับใหสัมฤทธิ์ ผลยิ่งข้ึน 

๕. เพื่อเปดโอกาสใหหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐบาลและเอกชนท่ัวประเทศมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ี

หลากหลาย เพื่อเผยแพรความรูภาษาไทยในรูปแบบตางๆ ไปสูสาธารณชนท้ังในฐานะท่ีเปนภาษาประจําชาติ 

และในฐานะท่ีเปนภาษาเพื่อการส่ือสารของทุกคนในชาติ 

(อางอิง http://th.wikipedia.org/wiki/วันภาษาไทยแหงชาติ) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_53_%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B9%96_%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A_%E0%B9%95_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%92
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B9%96_%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A_%E0%B9%95_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%92


๑๖ 

 

 

เดือนกันยายน 

วันเยาวชนแหงชาติ 

 

  ประวัติความเปนมา  

        วันเยาวชนแหงชาติไดเริ่มมีข้ึนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2528 หลังจากท่ีองคการสหประชาชาติ

ไดกําหนดใหป พ.ศ. 2528 เปนปเยาวชนสากล ดังนั้น เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ

กําหนดใหวันท่ี 20 กันยายน ของทุกปเปนวันเยาวชนแหงชาติ เนื่องจากเปนวันคลายวันพระราชสมภพใน  

         พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว1 ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2396  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล1 ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2468 และ

พระมหากษัตริยท้ังสองพระองค ไดข้ึนครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว  

        นอกจากนี้ยังไดมีการสงเสริมใหเยาวชนท่ีกระจายกันท่ัวประเทศ ไดตระหนักวาเยาวชนตองเขามามีสวน

รวมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติใหมีความมั่นคงและเจริญรุงเรือง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองใหเปนผูมี

คานิยมท่ีถูกตอง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษไวซึ่งความเปนไทย อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย รูจักการอด

ออมและประหยัดรวมท้ังการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

        นอกจากหนวยงานของรัฐ หนวยงานภาคเอกชนก็มีสวนสําคัญในการชวยพัฒนาและสงเสริมใหเยาวชน

ของชาติเปนทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ และสถาบันทีมีความสําคัญเปนอันดับแรกในการพัฒนา คือ สถาบัน

ครอบครัว ซึ่งหากผูปกครองมีความเขาใจ เอาใจใส ดูแล ทะนุถนอม ใหความรักความอบอุนแกเยาวชนท่ีอยูใน

http://mahamakuta.inet.co.th/buddhism/rama/rama5.html
http://mahamakuta.inet.co.th/buddhism/rama/rama8.html
http://mahamakuta.inet.co.th/buddhism/rama/rama8.html
http://mahamakuta.inet.co.th/buddhism/rama/rama8.html


๑๗ 

 

ความปกครองอยางถูกตองแลว ก็จะมีสวนเปนอยางมากในการท่ีจะนําพาเยาวชนใหเปนบุคคลท่ีมีท้ังคุณภาพ

และคุณธรรม ซึ่งจะพาประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองตอไปในภายภาคหนา 

(อางอิง http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Datebook/20%20September/dayyoy.html )



๑๘ 

 

เดือนพฤศจิกายน 

วันลอยกระทง 

 

ประวัติวันลอยกระทงและประเพณีลอยกระทง  

การลอยกระทงมีวัตถุประสงคดวยกัน 2 ประการ คือ 

      1. เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา 5 บางทองท่ีถือวา 5ลอยกระทง 5เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจาเนื่องใน

โอกาสท่ีพระพุทธองคไดไปแสดงธรรมในนาคภิภพ และทรงประทับรอยพระบาทไวท่ีริมฝงแมน้ํานัมมทานที (1) 

เพราะฉะนั้นการท่ีบานเรามี 5ประเพณีลอยกระทง 5 ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองก็เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา

เนื่องในโอกาสนี้  

       สวนทางเหนือนั้นมีประเพณียี่เปง มีท้ัง 5ลอยกระทง 5และลอยโคมข้ึนไปบนทองฟาเพื่อบูชาพระเข้ียวแกว

ของพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งบรรจุอยูในจุฬามณีบนสวรรค 1ช้ันดาวดึงส เราจึงจุดประทีป ลอยโคม สงใจข้ึนไป

บูชาพระเข้ียวแกวรวมกับพระอินทรท่ีนําหมูเทวดา1บูชาพระเข้ียวแกวท่ีจุฬามณีในวันเพ็ญเดือนสิบสองนี้เชนกัน 

      ยี่เปงสันทราย ไดจัด5ประเพณีลอยกระทง5 และลอยโคม ซึ่งเปนภาพวัฒนธรรมไทยท่ีงดงามมากในสายตา

ของชาวโลก และยังไดมีการจัดลอยโคมท่ีมองโกเลีย และอินเดียเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางยิ่งใหญ

มาแลวดวย 

      2. เพื่อบูชาพระแมคงคา5 เปนการแสดงการขอบคุณน้ํา เพราะมนุษยเราอยูไดเพราะน้ํา ต้ังแตโบราณมา

ชุมชนท้ังหลายเวลาสรางเมือง ตางก็เลือกติดแมน้ํา ดังนั้นถึงเวลาในรอบ 1 ป ก็เลือกเอาวันเพ็ญเดือนสิบสอง 

ระลึกวาตลอดปท่ีผานมา เราไดอาศัยน้ําในการดํารงชีวิต  ขณะท่ี 5ลอยกระทง 5เราก็นึกถึงคุณของน้ํา ไมใชลอย

http://video.dmc.tv/programs/heaven_animation.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2


๑๙ 

 

เฉยๆ ตองรําลึกวาตองรูจักใชน้ําอยางถูกวิธี และใชน้ําอยางคุมคา ไมใชท้ิงขวาง  ไมทําใหน้ําสกปรก ไมปลอย

ของเสียลงแมน้ํา เปนการขอขมาและขอบคุณพระแมคงคา ไมใชเปนการไหวเทวดาพระแมคงคาแตอยางใด แต

เปนการแสดงการขอบคุณน้ํา ในฐานะท่ีเปนผูใหชีวิตเรา 

ความเปนมาของเทศกาลวันลอยกระทง   

5คติท่ีมาเก่ียวกับวันลอยกระทงมีอยูหลายตํานาน ดังนี้  

1. การลอยกระทง เพื่อขอขมาแกพระแมคงคา  

2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผูเปนเจาตามคติพราหมณคือบูชาพระนารายณซึ่งบรรทม สินธุอยูใน

มหาสมุทร  

3. การลอยกระทง เพื่อตอนรับพระพุทธเจา 1 ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไป จําพรรษาอยูบน

สวรรคช้ันดาวดึงสเพื่อทรงเทศนา1อภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา  

4. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระพุทธบาท ของพระพุทธเจา ท่ีหาดทรายริมแมน้ํานัมมทาน ทีเมื่อคราวเสด็จไป

แสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ  

5. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค ซึ่งเปนท่ีบรรจุพระเกศาของ พระพุทธเจา  

6. การลอยกระทง เพื่อบูชาทาวพกาพรหม บนสวรรคช้ันพรหมโลก  

7. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระอุปคุตตะเถระ ซึ่งบําเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยูในทอง ทะเลลึกหรือสะดือ

ทะเล 

การลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท  

      เมื่อเจาชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชจนไดบรรลุธรรมเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว หลังจากเผยพระธรรม

คําส่ังสอนแกสาธุชน1โดยท่ัวไปไดระยะหนึง่ จึงเสด็จไปจําพรรษาอยูบนสวรรคช้ันดาวดึงส เพื่อทรงเทศนาธรรม

โปรดพระพุทธมารดา ครั้งจําพรรษาจนครบ 3 เดือน พระองคจึงเสด็จกลับลงสูโลกมนุษยเมื่อทาวสักก

เทวราชทราบพุทธประสงค จึงเนรมิตบันไดทิพยข้ึน อันมี บันไดทอง บันไดเงิน และบันไดแกว ทอดลงสูประตู

เมืองสังกัสสนคร บันไดแกวนัน้เปนท่ีซึ่งพระผูมีพระภาคเจาเสด็จลง บันไดทองเปนท่ีสําหรับเทพยดาท้ังหลาย

ตามสงเสด็จ บันไดเงินสําหรับพรหมท้ังหลายสงเสด็จ ในการเสด็จลงสูโลกมนุษยครั้งนี้ เหลาทวยเทพและ

ประชาชนท้ังหลาย ไดพรอมใจกันทํา การสักการบูชาดวยทิพยบุปผามาลัย การลอยกระทงตามคตินี้ จึงเปน

การรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจากดาวดึงสพิภพ (เปนตํานานเดียวกับประเพณีการตักบาตร1เทโวรับเสด็จ

พระพุทธองคลงจากดาวดึงส)  

      รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา ท่ีไปปรากฏอยูริมฝงแมน้ํานัมมทานทีมีความเปนมาเกี่ยวของกับพุทธ

ประวัติ1 คือ ครั้งหนึ่งพญานาค1ทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจา ใหเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ เมื่อ

http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-00.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0-2000000-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B.html
http://video.dmc.tv/programs/lordbuddha_biography.html
http://video.dmc.tv/programs/lordbuddha_biography.html
http://video.dmc.tv/programs/naka.html


๒๐ 

 

พระองคจะเสด็จกลับ พญานาคทูลขออนุสาวรียไวกราบไหวบูชา พระพุทธองคจึงทรงประดิษฐานรอยพระพุทธ

บาทไวท่ีหาดทราย ริมฝงแมน้ํานัมมทานทีเพื่อใหบรรดานาคท้ังหลายไดสักการะบูชา  

  

(อางอิง http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันลอยกระทง.html) 



๒๑ 

 

ลอยพระประทีปตามพระราชพิธีสิบสองเดือน 

 

ประวัติ 

ภายหลังจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ1และพระบรมวงศานุวงศ ทรงแปรพระราชฐานมาประทับ

แรมยังพระตําหนักภูพานราชนิเวศน1เปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2518 ซึ่งเวลาท่ีพระองคทานเสด็จมาประทับแรม 

ณ พระตําหนักภูพานราชนิเวศน ในทุกปจะอยูในชวงลอยกระทง 1จึงนาจะมีการขอพระราชทานพระประทีปเพื่อ

รวมลอยกับพี่นองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 โดยในปพ.ศ. 2521 นายมงคล สุวรรณพงษ1 ผูอํานวยการโรงเรียน

สกลราชวิทยานุกูล1ในขณะนั้น ไดนําเรื่องดังกลาวไปหาหรือกับขาราชการช้ันผูใหญ คือ นายสายสิทธิ์ พรแกว1 

ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร1 พลเอกเปรม ติณสูลานนท1 แมทัพภาคท่ี 2 และหัวหนาสวนราชการในระดับ

จังหวัดในขณะนั้นเห็นพองตองกันวานาจะมีการ ขอพระราชทานพระประทีปเพื่อนําลงลอยเปนศิริมงคลแก

พสกนิกรในปถัดไป [1] 

ดังนั้นในป พ.ศ. 2522 ไดมีการขอพระราชทานพระประทีปเปนครั้งแรกประกอบดวยพระประทีปพระราชทาน

จาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ1และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี1 และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 1 ซึ่งขอพระราชทาน

เฉพาะพระองคท่ีเสด็จมาแปรพระราชฐาน ณ พระตําหนักภูพานราชนิเวศน1ในขณะนั้น จึงทําใหจังหวัด

สกลนครถือไดวาเปนจังหวัดแรกในประเทศไทยท่ีไดรับพระราชทานพระประทีปมาประกอบพิธีในเทศกาล

ลอยกระทง[2] ในปพ.ศ. 2536 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 1ไดตามเสด็จแปรพระราชฐาน

มายังพระตําหนักภูพานราชนิเวศน1 จึงไดมีการไดมีการขอรับพระราชทานเพิ่มเปน 5 พระองค และภายหลัง

ประชาชนจึงชาวจังหวัดสกลนคร1ไดทําการขอพระราชทานกระทงลงลอยรวมกับพสกนิกรชาวสกลนครรวม 12 

พระองคจวบจนกระท่ังปจจุบัน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AF
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2518
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2521
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5#cite_note-1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2522
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AF
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5#cite_note-2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2536
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3


๒๒ 

 

ประเพณี 

เทศกาลสิบสองเพ็งไทสกลหรือเทศกาลลอยกระทงจังหวัดสกลนคร จัดข้ึน ณ บริเวณสระพังทอง 1 โดยเปน

สระน้ําโบราณซึ่งกอสรางพรอมกนักับพระธาตุเชิงชุม1 เพื่อประกอบพิธีกรรมตางๆ ท้ังนี ้จังหวัดสกลนคร 1เปน

จังหวัดหนึ่งท่ีไดรับพระราชทานพระประทีปและกระทงพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ1ทุกป มีการเริ่มตน

ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานจากรอบตัวเมืองสกลนครไปยังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร1 โดย

ขาราชการช้ันผูใหญจะเปนผูนั่งบนรถขบวนแหอัญเชิญพระประทีป หลังจากนั้นจะมีการอัญเชิญกระทง

พระราชทานไปประดิษฐานท่ีแทนรองรับท่ีจัดไว หนาพระบรมฉายาลักษณทุกพระองค ณ บริเวณมลฑลพิธี

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร สกลนคร 1 มีการกลาวคําบูชาพระประทีปและกระทงและผูอัญเชิญจะ

อัญเชิญพระประทีปจากทุกพระองคลอยลงสระพังทอง ตามลําดับ 

นอกจากนี้ เทศกาลสิบสองเพ็งไทสกล จัดข้ึนตามสถานท่ีตางๆ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปนตน 

(http://th.wikipedia.org/wiki/เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน_สิบสองเพ็งไทสกล) 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


๒๓ 

 

เดือนธนัวาคม 

วันพอแหงชาติ/วันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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û œø œøî ŒÍ ñ”óı Ô®õï ÊœñöÊ̌÷ œ Íà̃ùØƒÑ“æ›̊ûë ƒäï ́“øî ñøẫø ŒØóŒÊ÷à ä́ ‹̂†Ô̄†æõŒæë ®û‡á”̄Ê® áûÊëä̃åñŒÊ÷ œÕ̌‹Ñî ˆ

ëä̃åñŒÊ÷ œÕ̌‹Ñî Ô̂̊‹ûûŒæ“è‰æî ÑÍ ó  

  

 
(อางอิง http://www.moe.go.th/PSD/Page%20Design/13_Father_Day/father2012/ )



๒๔ 

 

บทท่ี ๒ 

การใชภาษาไทยและรอบรูกับประชาคมอาเซียน 

 

กวีนิพนธ “หมานําเกวียน” 

 
 

กวีนิพนธ์  “หมานําเกวียน” 

ตะขลกุตะขลกัสะบกัสะบอมกระมอมกระแมม 

เม่ือไหร่หลงัคาจะโผลจ่ะแพลม 

หลอมแหลมรําไรสกัหลงัสองหลงั 
 
 

เจียนจะถึงคร่ึงของคร่ึงของทางหรือยงั 

เกวียนกระแทกก้นแทบจะพงั 

ลงุตอบวา่ยงัอีกหน่อยอีกร้อยหมาเย่ียว 
 
 

หมาตามเกวียนตามทางท่ีเคยเทียว 

แวะดมดมยิม้ยิม้แล้วก็เย่ียว 

ตะกยุกลบแล้วกรูเกรียวเป็นหมานํา 
 
 

ครูคนใหม่บน่อะไรอยู่พร่ําพลา่ม 



๒๕ 

 

มือพลางประคองรองเท้าคูง่าม 
 
 

ด้วยความวติกสงสารมนัทัง้คู ่

หมานําววั ววันําเกวียน เกวียนนําครู 

นําครูไปนําคนท่ีคอยครูอยู่ 

เดก็น้อยคอยดวูา่รองเท้าครูจะหรูยงัไง 
 
 

ถึงจะนานแตห่มูบ้่านก็อยู่ข้างหน้า 

หมานําเกวียนยงัเริงร่า 

แตค่รูสา่ยหน้าทําท่าเหมือนจะร้องให้ 
 
 

ครูบน่ซํา้ซํา้วา่กรรมของก ูกรรมของกู 

ลงุขบัเกวียนใจเห่ียวหดหู่ 

นํา้ใจของครูสู้หมาของกกู็ยงัไมไ่ด้ 
 
 

เด๋ียวพอ่ไลล่งเสียท่ีหวัดงทับทิม 

ให้เดนิสกัสบิห้าหมายิม้ซะเป็นไง.  

  

 อาจารยภาควิชาภาษาไทยไดนําบทกวีนิพนธเรื่องนี้ไปใชทดสอบการอานวิเคราะหและตีความของ 

นนร. เพื่อฝกให นนร. สามารถวิเคราะหและตีความเนื้อเรื่องท่ีผูแตงไมไดส่ือออกมาตรง ๆ แตแฝง

แนวความคิดและนัยบางประการ ดังเรื่อง หมานําเกวียน แสดงนัยเกี่ยวกับ รองเทาคูงาม วาหมายถึง ระบบทุน

นิยม ท่ีคนสมัยใหมมักใหความสําคัญกับขางของเครื่องใชท่ีมีราคา นําสมัย มากกวาความรูสึกของผูอื่น 

 

(อางอิง http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=6651161d91be4d1d) 

 

 



๒๖ 

 

คําทักทายอาเซียน 

 
 

คาํทักทายประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ 
 

1.èñı “äö‡äï   

Í !œä ŒÊä œï  – øõŒøá ̂

 

2.èñı “äöç ñ–‡æ 

Ô̊‹ûí œ÷ œä û̄ Ñã ƒ‹æ – “æÊ œñ œç ñ–‡æá œñø̃ Õœó œî  

Í !œä ŒÊä œï   - Õœó œî Œâ á œâ ŒÑ      

  

3.èñı “äöÊŒî ë –Ôœ ù ñ̊ûä ‹̂“ñ̂ï ÊÊŒæÑ®œï …õ®œ ““Ëî ñ” 

   Í !œä ŒÊä œï  – ÕŒõø “á  

  

4.èñı “äöûƒæ„áæ“̂Õ̂ï  

Ô̊‹ûí œ÷ œä û̄ Ñã ƒ‹æ – “æÊ œñ œ “Í Õœâ õæ “ñè –çóƒÊ ûƒæ„á “æ“Õ̂ï   

Í !œä ŒÊä œï  – Õœó œî Œâ “Õ̂ï Ñ  

 

  



๒๗ 

 

5.ó œõ  

Ô̊‹ûí œ÷ œä û̄ Ñã ƒ‹æ – ø œä œóı æı óŒâ èı Õœä ƒèı ‡â èı ÕœÕæó œõ 

Í !œä ŒÊä œï  – øıç œïá ̂ 

 

6.î œ“ó “Õ̂ï  

Ô̊‹ûí œ÷ œä û̄ Ñã ƒ‹æ – “è ñ́“ÕÊ–â œæ î œ“ó “Õ̂ï  

Í !œä ŒÊä œï  – Õœó œî Œâ á œâ ŒÑ  

 

  

7.ëî ®œ  

Ô̊‹ûí œ÷ œä û̄ Ñã ƒ‹æ – è‹̂“á®œÑ́Õ ̃î ïıùî ®œ ‡ù æ®ù ÑŒ‹æá®û 

Í !œä ŒÊä œï  – î ƒÑÊ œó œç œ  

 

  

8.ì ƒóƒèèƒæø ́ 

“Ê œı ä œÑâı õŒæûûÊËû Ñû œ“Õ̂ï æ ”â®õŒß æåññî ”óıö œø æ œÍ ®ûæË œ̄Ñâ®œÑÊŒç †æ“û “Ô̂ï  Òæ“Í ïî æ̂ŒÊ“á ƒæ“ñ̊û ÔœõûŒÑÊò÷â Œ›ÑÍ !œËõŒØ

õ®œ 

“èñı “äöì ƒóƒèƒæø “́è‰æø®õææ Ñ̌Ëû Ñóı â ƒæû “î ñƒÊ œä ‹̂„áæÍó‹̊æë Œáîœä œÑ“û “Ô̂ï ” 

Ô̊‹ûí œ÷ œä û̄ Ñã ƒ‹æ – “ñè –çóƒÊœ æŒÑ èƒóƒèƒæŒø 

Í !œä ŒÊä œï  – Ê–î ø̃â œ 

 

9.øƒÑÍ „è ñ́  

Ô̊‹ûí œ÷ œä û̄ Ñã ƒ‹æ í œ÷ œûŒÑÊò÷ -ñ̂ë ŒçóƒÊ ûûì  øƒÑÍ „è ñ́ 

í œ÷ œÒ̂æ – Õƒæ“Ò̂ï „ë  Ê®Ñ“ù ûÊŒfiõ 

Í !œä ŒÊä œï  – ùæù̂®œõ  

 

10.èñı “äö “õï̂áæœî  

Ô̊‹ûí œ÷ œä û̄ Ñã ƒ‹æ – Ê®Ñ ù Œ‹õ ø œ „ù®ï  Ò–® “ù Ñ̂ï æ “ù õï̂â æ œî  

Í !œä ŒÊä œï  – ÕƒæÒ®œõ  

 

ท่ีมา : http://www.triphathara.com/news.php?readmore=61 

 

http://www.triphathara.com/news.php?readmore=61


๒๘ 

 

ช่ือทางการของประเทศในอาเซียน 

 
 

1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)  

 

          ประเทศบรูไน มีช่ือเปนทางการวา "เนการาบรูไนดารุสซาลาม" มีเมือง "บันดารเสรีเบกาวัน" เปน 

เมืองหลวง ถือเปนประเทศท่ีมีขนาดไมใหญนัก เพราะมีพื้นท่ีประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครองดวย

ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีประชากร 381,371 คน (ขอมูลป พ.ศ.2550) 

โดยประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม และใชภาษามาเลยเปนภาษาราชการ 

 

2.ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) 

 

          เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เปนประเทศท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทยทางทิศเหนือ และทิศ

ตะวันตก มีพื้นท่ี 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มีประชากร 14 ลาน

คน (ขอมูลป พ.ศ.2550) โดยประชากรกวา 80% อาศัยอยูในชนบท 95% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ใช

ภาษาเขมรเปนภาษาราชการ แตก็มีหลายคนท่ีพูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเวียดนามได 

 

3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 

 

          เมืองหลวงคือ จาการตา ถือเปนประเทศหมูเกาะขนาดใหญท่ีสุดในโลก โดยมีพื้นท่ี 1,919,440 ตาราง



๒๙ 

 

กิโลเมตร และมีประชากรมากถึง 240 ลานคน (ขอมูลป พ.ศ.2553) โดย 61% อาศัยอยูบนเกาะชวา สวนใหญ

นับถือศาสนาอิสลาม และใชภาษา Bahasa Indonesia เปนภาษาราชการ 

 

4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People's Democratic Republic of 

Lao PDR) 

 

          เมืองหลวงคือ เวียงจันทน ติดตอกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก โดยประเทศลาวมีพื้นท่ีประมาณ

ครึ่งหนึ่งของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีกวา 90% เปนภูเขาและท่ีราบสูง และไมมีพืน้ท่ี

สวนใดติดทะเล ปจจุบัน ปกครองดวยระบอบสังคมนิยม โดยมีประชากร 6.4 ลานคน ใชภาษาลาวเปนภาษา

หลัก แตก็มีคนท่ีพูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  

 

5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) 

 

          เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร เปนประเทศท่ีต้ังอยูในเขตศูนยสูตร แบงเปนมาเลเซียตะวันตกบ

คาบสมุทรมลายู และมาเลเซียตะวันออก ต้ังอยูบนเกาะบอรเนียว ท้ังประเทศมีพื้นท่ี 329,758 ตารางกิโลเมตร 

จํานวนประชากร 26.24 ลานคน นับถือศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ ใชภาษา Bahasa Melayu เปน

ภาษาราชการ 

 

6.สาธารณรัฐฟลิปปนส (Republic of the Philippines) 

 

          เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา ประกอบดวยเกาะขนาดตาง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพื้นท่ีดิน 298.170 

ตารางกิโลเมตร มีประชากร 92 ลานคน (ขอมูลป พ.ศ.2553) สวนใหญนับถือศาสนาคริสต และเปนประเทศท่ี

มีประชากรนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกเปนอันดับ 4 ของโลก มีการใชภาษาในประเทศมากถึง 170 

ภาษา แตใชภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก เปนภาษาราชการ 

 

7.สาธารณรัฐสิงคโปร (The Republic of Singapore) 

 

          เมืองหลวงคือ กรุงสิงคโปร ต้ังอยูบนตําแหนงยุทธศาสตรท่ีเปนศูนยกลางคมนาคมทางเรือของอาเซียน 

จึงเปนประเทศท่ีมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจมากท่ีสุดในยานนี้ แมจะมีพื้นท่ีราว 699 ตารางกิโลเมตรเทานั้น 

มีประชากร 4.48 ลานคน ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาทางการ แตมีภาษามาเลยเปนภาษาประจําชาติ ปจจุบันใช

การปกครองแบบสาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) 

 



๓๐ 

 

8.ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 

 

          เมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ี 513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 77 จังหวัด มี

ประชากร 65.4 ลานคน (ขอมูลป พ.ศ.2553) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และใชภาษาไทยเปนภาษาราชการ 

ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเปนองคประมุขของประเทศ 

 



๓๑ 

 

9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) 

 

          เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพื้นท่ี 331,689 ตารางกิโลเมตร จากการสํารวจถึงเมื่อป พ.ศ.2553 มี

ประชากรประมาณ 88 ลานคน ประมาณ 25% อาศัยอยูในเขตเมือง สวนใหญรอยละ 70 นับถือศาสนาพุทธ

นิกายมหายาน ท่ีเหลือนับถือศาสนาคริสต ปจจุบัน ปกครองดวยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต  

 

10.สหภาพพมา (Union of Myanmar) 

 

          มีเมืองหลวงคือ เนปดอว ติดตอกับประเทศไทยทางทิศตะวันออก โดยท้ังประเทศมีพื้นท่ีประมาณ 

678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ลานคน กวา 90% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือหินยาน และ

ใชภาษาพมาเปนภาษาราชการ  

 

(อางอิง http://hilight.kapook.com/view/67028 )



๓๒ 

 

 

 

โวหารภาพพจนในบทกลอนสนุทรภู 

 
 

  ภาพพจนแบบอุปมา คือ การใชถอยคําเชิงเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งกับอีกส่ิงหนึ่ง ทําใหผูอานนึกภาพตาม

ผูเขียนหรือผูพูดไดงายข้ึน 

  ภาพพจนแบบสัทพจน คือ การใชถอยคําเลียนเสียงธรรมชาติ ทําใหผูอานไดยิน รูสึก หรือจินตนาการ

ภาพไดตามท่ีผูเขียนบรรยายไว 

 ภาพพจนแบบอติพจน คือ การใชถอยคําท่ีเกินความจริง เพื่อใหผูอานเขาใจถึงความรูสึกของ

ผูประพันธวา ผูประพันธรูสึกกับเรื่องราวนั้น ๆ มากกวาปกติ 



๓๓ 

 

 

 

พระอัจฉริยภาพดานการประพันธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 
 

1. เมือ่ข้าพเจ้าจากสยามสู่สวสิแลนด์, ๒๔๘๙5  

                ëñı ñ œÔæƒë æå “́ñ̊‹û Ñ”ñÊ ““î ‹̊ûËœ̄ë “Ò̄œÒœÊøïœî î œø –®øõƒä “Õûñ́”óæá”́ „áïë ñı ñœÔæƒë æå “́ñ̊‹û Ñæ›̂‡áâ̄ë̂ ƒîëÍ́ ñŒ›Ñ” ñÊ†æ

ùæŒÑøû̊ñ œï “áû̊æ õ Ñõññà Íá ̂Óç Œçèñı Ò!œ“á û̊æøƒÑù œÍî  ë /ö/2490 “è‰æâûæ”ñÊ „áïë ñıçñî ñœÔœæØ̃ œâë ƒ“ö÷ “Óë œıù æŒÑø û̊ “ó®î æ›̂

“ä ®œæŒ›æ †æËà ı æŒ›æãû̊‡áȭ®œù æŒÑøû̊õ Ñõññà Íá ̂ÒŒá õ®œ“è‰æùæŒÑøû̊ä ‹̂á”̂óıî “̂æ›̊ûù œø œñıä ‹̂î Í̂à̃Í ®œûï ®œÑî œÊ†æøî ŒïæŒ›æ 

                ëñı ñ œÔæƒë æå ́ ““î ‹̊ûËœ̄ë “Ò̄œÒœÊøï œî ø –®øõƒø”óæá”́ “è‰æç Œæä Ê̌Ëû Ñë ñıç œäøî “á ‰Òë ñı “Ò̄œûï –®ù Œõ ‡áë̄ ñı ñœÔæƒë æåË́›̌æ†æ

Ô®õ Ñ“õó œ“øá ‰Òë ñı ñœÔá !œ“æƒæ“ë ‹̊ûÊóŒç ‡èöÊ̌÷ œâ®ûä ‹̂èñı “äöøõƒâ “Õûñ́”óæáû́Ê̂Í ñŒ›Ñ “î ‹̊ûõŒæä ‹̂ 19 øƒÑù œÍî  ë /ö/2489 ùóŒÑÒœÊä ‹̂

ëñıû ÑÍä́ ®œæä ñÑ“øá ‰ÒË›̌æÍ ñû Ññ œÔï “́è‰æë ñıîù œÊ÷Œâñƒï ó́ !œá Œçä ‹̂ 9 †æñ œÔõ Ñö Ò́ŒÊñ̂ “î ‹̊ûõŒæä ‹̂ 9 î ƒãæ̃œï æ ë /ö/2489  ëñıûÑÍ ‡́áǟ ñÑ

ç Œæä Ê̌é®œæë ñı ûŒÊ÷ñ“è‰æ“ñ̊‹û Ññ œõÊ œñ “á ƒæä œÑ ”øá Ñã Ñ̌Í õ œî ñ–̄ø Ê̌Ëû Ñë ñı û ÑÍ  ́âóûáã Ñ̌“ùâ Ễœñà ä́ ‹̂äñÑ‡áè̄ ñıøçëç “Òû á ŒÑËû

ûŒØ“ÔƒØ Í õ œî âûæù æ‹̌Ñ†æë ñı ñœÔæƒë æå “́ó®î æ›̂ä ‹̂ëøÊæƒÊñÔœõ‡äï ñ–̄ø Ê̌è ñıä Œç †Ò†æ ë ñı “Ò̄œûï –®ù ŒõËû Ñ“ñ œ 

 

5อญัเชิญ ความตอนหน่ึงในพระราชนิพนธ์เร่ือง “เมือ่ข้าพเจ้าจากสยามสู่สวสิแลนด์” 

 “ õŒæä ‹̂ 19 øƒÑù œÍî  ë /ö/ 2489 - õŒææ›̂ã Ñ̌õŒæä ‹̂“ñ œÒı âû̄ ÑÒœÊ‡è ”óȭ///ë ûã Ñ̌“õó œÊ‰ó ÑÒœÊñãë ñıä ‹̂æŒ‹Ñë ñ̄ûî ÊŒç ”î ® ó œ“Ò̄œæ œï ê®œï



๓๔ 

 

ê®œï †æ à  ë ñıä ‹̂æŒ‹ÑÔŒ›æó®œÑ ”óȭÊ‰‡èï ŒÑõŒáë ñı”Êȭ “ë ‹̊ûæî ŒøÊœñó œë ñı ”Êȭî ñÊâ”óıë ñıí ƒÊ÷ø̃ ÑÏ  ́ó œ“Ò̄œæ œï ê®œïù æœ̄ óœ

Ë œ̄ñ œÔÊ œñä Œ›Ñ‡äï”óıêñŒ‹Ñ ”óȭÊ‰‡è Ë›̌æñãï æâ  ́ëûñã”ó®æûûÊ‡è ‡á‡̄î ®ã Ñ̌ 200 “î âñ î ù̂ØƒÑÍ æù æ‹̌Ñ“Ë œ̄î œùïá̃ñã”óȭø®ÑÊñıè�û Ñ†ù “̄ñ œ

Êñıè�û Ñ†ù “̄ñ œÍ æóı †ç  ñ œÔû ÑÍ ñŒÊ÷‡́î ®”æ®†Òõ®œÒıî û̂ı ‡ñûï –®†ææŒ›æ ç œÑä Ò̂ı “è‰æó–Êñı “ç ƒá " “î ‹̊ûî œ“èƒáá –í œïùóŒÑè ñ œÊÚõ®œ“è‰æäûìì ‹̂ä ‹̂

“è‰æäûìì ‹̂ä ‹̂ûñ®ûïî œÊ â œî ãææé –̄Í æÔ®œÑî œÊî œï “øï̂ ÒñƒÑ… ä ‹̂ãææñ œÔá !œ“æƒæÊó œÑ ñ œ÷ Ùñ“Ë œ̄î œ†Êó Ô̄ƒá ñãä ‹̂“ñ œæŒ‹Ñ ÊóŒõ

“ù óû̊ “Êƒæõ®œóû̄ñãËû Ñ“ñ œÒı ‡èä Œç”ËÑ̄ä Œç Ëœ†Í ñ“Ë œ̄ç œ̄Ñ ñã”ó®æê®œê –ÑÔæ‡è ‡áû̄ï ®œÑÔ̄œä ‹̂øá̃  ã Ñ̌õŒá “ç ØÒî çë ƒâñ ñã”ó®æ“ñ‰õË›̌æ

Ë›̌æ‡áç̄ œ̄Ñ â œî ä œÑä ‹̂é®œæî œ‡áï̄ ƒæ“øï̂ Ñ †Í ñÍ æù æ‹̌Ññ̄û ÑË›̌æî œá ŒÑ… õ®œ5  “อย่าละทิง้ประชาชน” ûï œÊÒı ñ̄û Ñç ûÊ“Ë œø®Ñ‡è õ®œ5 

“ถ้าประชาชนไม่ทิง้ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิง้ อย่างไรได้” ”â®ñãõƒ‹Ñ“ñ‰õ”óı “óï ‡è ‡Êó “øï̂”óȭ 

 

  

2. นายอนิทร์ ผู้ปิดทองหลงัพระ (แปล), ๒๕๓๗5  

  

                                     

 

                “æ œï  ûƒæä ñ́é –̄èƒáäû Ñù óŒÑë ñı”  äñÑ”èó ÒœÊâ ǣÓç Œçí œ÷ œûŒÑÊò÷ “ñ̊‹û Ñ “A MAN CALLED INTREPID” çäèñıë Œæå´

èñıë ŒæåË́û Ñ “Õûñ́õƒó “óï̂î  øâ “̂ì æø Œæ )William Stevenson) “è‰æù æŒÑøû̊ä ‹̂‡áñ̄ŒçÍ õœî æƒïî ”óıî ˆïûá Ò!œù æ®œï Êõ®œøû Ñó œ̄æ “ó®î  ëñıû ÑÍ ´

“ó®î  ëñıû ÑÍä́ ñÑ†Ô̄ñıïı “õó œ†æÊ œñ”èóã Ñ̌  3 è ̂ “ñƒ‹î â Œ›Ñ”â®“áû̊æî ƒãæ̃œï æ ë /ö/ 2520 ”óı “ø ñ‰Ò“î ‹̊û “áû̊æî æ̂œÍî  ë /ö/ 2523 „áïùæŒÑøû̊

„áïùæŒÑøû̊ “ó®î æ›̂î Ò̂!œæõæã Ñ̌ 501 ùæœ̄ ”øá Ñ†ù “̄ù ‰æõ®œä ñÑî ë̂ ñı ñœÔûẫø œùı †æÊ œñ”èó “è‰æûï ®œÑî œÊ  ”óı †æ“áû̊æåŒæõ œÍî  ë /ö/

åŒæõ œÍî  ë /ö/2536  äñÑë ñı Êñà̃ œ„è ñá “Êó œ̄ÿ  †ùç̄ ñƒ÷Œäûî ñƒæä ñ́ë ñƒ›æâ ƒ›Ñ”ûæáë́ ŒçóƒÔÔƒ‹Ñ Ò!œÊŒá  )î ù œÔæ * ÒŒáë ƒîë”́óı ÒŒá Ò!œù æ®œïä Œ‹õ

Ò!œù æ®œïä Œ‹õè ñı “äö †æè  ̂ë /ö/ 2537 „áïî ûçñœï ‡á Ò̄œÊÊ œñÒŒá Ò!œù æ®œï øîäçî –óæƒåƒÔŒïë Œß æœ 

                "æ œï  ûƒæä ñ́é –̄èƒáäû Ñù óŒÑë ñı # “è‰æ“ñ̊‹û Ññ œõ “Ê‹̂ï õÊŒç  æ œï ûƒæä  ́ù ñ̊û INTREPID “è‰æÔ̊‹ûñù ŒøËû Ñ “Õûñ́õƒó “óï̂î  øâ “̂ì æø Œæ 

øâ “̂ì æø Œæ Õ̌‹Ñ“è‰æù Œõù æœ̄ù æ®õï ñ œÔÊ œñóŒçû œø œøî ŒÍ ñËûÑûŒÑÊò÷ †æñıùõ®œÑø ÑÍ ñ œî „óÊÍ ñŒ›Ñä ‹̂ 2 îù̂æœ̄ä ‹̂óȭ ÑÍ õ œî óŒçä œÑäù œñ

ä œÑäù œñËû Ñ“ï ûñî Œæ “ë ‹̊ûñ œï Ñœæâ®û  æ œï “Õûñ́õƒæøâ Œæ “Ôûñ́Ôƒóæ œï ÊñŒÛî æâñ̂ûŒÑÊò÷ ”óıèñıå œæ œåƒçáñ̂–ø “õóä  ́”ù®Ñ

øùñŒÛû “î ñƒÊ œ “ë ‹̊ûñ®õî ÊŒæâ®ûâ œ̄æÊ œñËï œï û !œæ œÒËû ÑæœÕ̂ù ñ̊û”éæñ̄ œï Ëû Ñüƒâ “óûñ́ä ‹̂ùõŒÑ”é® û !œæ œÒ“Ë œ̄î œÍ ñûçÍñû Ñ„óÊ„áï

„áïî ˆ  “æ œï ûƒæä ñ́” ”óıé –̄ñ®õî †æÑœææ›̂“è‰æâ Œõûï ®œÑËû Ñé –̄Êóœ̄ù œØä ‹̂ïûî ûä̃ ƒöÔ̂õƒâ “ë ‹̊ûÍ õœî ã –Ê âû̄ Ñ ï ẫ ƒåññî  “ø ñ̂í œë  ”óıø Œæâ ƒí œë  „áï ‡î ®

ø Œæâ ƒí œë  „áï ‡î ®ùõŒÑó œí ïöøññ“ø ñƒØ†á … 



๓๕ 

 

 

 

3. ตโิต (แปล), ๒๕๓๗5 

  

                                

                ëñı ç œäøî “á ‰Òë ñı “Ò̄œûï –®ù Œõä ñÑ”èó “ñ̊‹û Ñ â ƒ„â ÒœÊâ ǣÓç Œç “ñ̊‹û Ñ TITO Ëû Ñ Phyllis Auty “î ‹̊ûè  ̂ë /ö/2519 “ë ‹̊û†Ô̄†æ

öÊ̌÷ œ”óı “ñ̂ï æñ–̄çÍ̃Íóä ‹̂æ®œø æ†ÒËû Ñ„óÊÍ æù æ‹̌Ñ ñõî ã Ñ̌é –̄øæ†Ò†æè ñı õŒâ ƒö œøâñ́‡áñ̄–̄ÒŒÊ â ƒ„â ûï ®œÑÊõ œ̄ÑËõ œÑî œÊË›̌æ Ò̌Ñä ñ Ñ

ëñı Êñà̃ œ„è ñá “Êó œ̄ÿ †ùç̄ ñƒ÷Œäûî ñƒæä ñ́ë ñƒ›æâ ƒ›Ñ”ûæáë́ ŒçóƒÔÔƒ‹Ñ Ò!œÊŒá  (îù œÔæ* ÒŒáë ƒîë”́óı ÒŒá Ò!œù æ®œïä Œ‹õè ñı “äö †æè  ̂ë/ö/ 2537 „áï

î ûçñœï ‡á Ò̄œÊÊ œñ ÒŒá Ò!œù æ®œï øîäçî –óæƒåƒÔŒïë Œß æœ 

5เร่ืองราวในพระราชนิพนธ์ ตโิต มใีจความโดยสรุปดังนี5้ 

 

               â ƒ „â ñ–̄ÒŒÊÊŒæ†ææ œî Ëû ÑÒûî ëóâ ƒ„â “á ƒî Ô̊‹û „ÒÕƒç  „ç ñÕ )Josip Broz) ë /ö/ 2435-2523  æ œï ÊñŒÛî æâñ̂Íûîî ƒõæƒøâÍ́ æ”ñÊ 

Íûîî ƒõæƒøâÍ́ æ”ñÊ )ë /ö/ 2488) ”óıèñıå œæ œåƒçáË̂û Ñè ñı “ä öï –„Êøó œ“õï̂  )ë /ö/ 2496-2523) “Êƒáä ‹̂“î û̊ ÑÍî̃ „ñ“õÍ  „Í ñ“û “Ô̂ï   

„Í ñ“û “Ô̂ï   

  

               †æè  ̂2491 â ƒ„â‡á”̄ï Êè ñı “ä öûûÊÒœÊ„Õ“õï̂â ä !œÊ œñë Œß æœè ñı “ä ö”óıâ Œ›Ñâæ“è‰æè ñı “ä öÍûîî ƒõæƒøâû́ƒøñı  )óŒäåƒâ ƒ„â * “è‰æé –̄

)óŒäåƒâ ƒ„â * “è‰æé –̄Ê®ûâ Œ›Ñøî œÍîèñı “äöé –̄‡î ®êŒÊ‡ê®ê®œï †á  â ƒ„â “è‰æñŒÛç ñ̃÷̃Ëû Ñè ñı “ä öï –„Êøó œ“õï̂  Õ̌‹Ñè ñı Êûçáȭïùó œï ÔæÔœâ ƒ î ˆÍõœî

Ôœâ ƒ î ˆÍõœî ”âÊâ®œÑä œÑá œ̄æ “Ô̊›û Ôœâ ƒ ö œø æ œ õŒß æåññî  ”óıèñı õŒâ ƒö œøâñ́ “î ‹̊û†æï œî õƒÊòâ ƒè ñı ÔœÔæÊóŒçî œñõî ÊŒæ“è‰æè Ê̌”é®æ 

è Ê̌”é®æ ø œî œñãñŒÊ÷ œÍ õ œî øîç –ñà ”́óı “ë ƒ‹îë –æÍ õ œî “ÒñƒØËû Ñèñı “ä öâóûá Ô̂õƒâËû Ñ“Ë œ †æè  ̂ë /ö/2523 â ƒ„â “øï̂ Ô̂õƒâî û̂ œï  ̃88 è  ̂

88 è  ̂ùóŒÑÒœÊæŒ›æè ñı “ä öï –„Êøó œ“õï̂ Ê‰Í ®ûï … øó œï ó Ñ ÒæÊñıä Œ‹Ñ î Í̂ õœî ”âÊ”ï Ê Òæï œÊä ‹̂Òı ”Ê‡̄Ë‡á  ̄á ŒÑä ‹̂“è‰æûï –®†æè ŒÒÒ̃ç Œæ 

è ŒÒÒ̃ç Œæ 

                

                "Í !œõ®œ Ê œñâ®ûø –̄“ë ‹̊û “ûÊñ œÔËû ÑÔœâ ƒç œ̄æ “î û̊Ñ â û̄ Ñùî œïâóûáã Ñ̌“ø ñ̂í œë Ëû ÑÔœõ„Í ñ”ûâ ø„óõæ̂ “Õƒñ́ç  î œñ́“Õ„á



๓๖ 

 

“æï̂ æ Ôƒèâ œ̄ñ́ î ø̃óƒî  ë ñ̄ûî ÊŒæùî á âû̄ Ñùî œï õ®œÊ œñâ®ûø –̄Òı æ!œî œÕ̌‹Ñûƒø ñıí œë  “øî ûí œÍ  ”óıí œñáñí œë  ø !œù ñŒçä ỄÔæÔœâ ƒ†æï –„Ê

Ôœâ ƒ†æï –„Êøõ œ“õï̂ ûï ®œÑ”ä Ò̄ñƒÑ æ‹̂Í û̊ø œñŒâãǿ !œÍ ŒØËû ÑÊœñâ®ûø –̄“ë ‹̊û “ûÊñ œÔËû ÑÔœâ ƒ# â ƒ„âÊó®œõ†æè  ̂1942  ( â ƒ„â ë ñı ñœÔ

æƒë æå”́èó ù æ œ̄ 62 - 63 ) 

  

               â ƒ„â é –̄ä ‹̂ì Œæê®œûè̃øññÍ †æä Ễõƒãä̂ œÑ“ë ‹̊ûø ñ̄œÑÍ õ œî “è‰æ‡ä  †ù ”̄Ê®è ñı “ä öËû Ñ“Ë œ Ëû̄ø ŒÑ“Êâ †æÊ œñ”èó “ñ̊‹û Ñæ›̂Ê‰Í û̊ ä ñÑ†Ô̄

äñÑ†Ô̄í œ÷ œä ‹̂ø œî ŒØÔæ“Ë œ̄†ÒÑ®œï  ñõî ä Œ›ÑÊ œñ†Ô̄„õù œñ“è ñ̂ïç “äï̂çä ‹̂ÍîÍ œï  

5ความสามคัคจีะเกดิขึน้ได้ ส่วนหน่ึงมาจากการมไีด้ผู้นําทีด่ีและมคึวามยุตธิรรม 

4. พระมหาชนก, ๒๕๓๙5  

                ëñı ñ œÔæƒë æå “́ñ̊‹û Ñ ë ñıîù œÔæÊ îä̂ Œ›Ñí œÍí œ÷ œ‡äï”óıí œ÷ œûŒÑÊò÷ûï –®†æ“ó®î “áï̂ õÊŒæ  ëñıç œäøî “á ‰Òë ñı “Ò̄œûï –®ù Œõä ñÑ

”èóë ñıîù œÔæÊÔœá Ê“ø ñ‰Òøî ç –ñà  ́“î ‹̊û ë /ö/ 2531 ”óıäñÑë ñı Êñà̃ œ„è ñá “Êó œ̄ ÿ ÒŒáë ƒîë ́†æ„ûÊ œø “Óóƒî Óóû ÑÊ œØ Òæ œí ƒ“÷Ê”ù®Ñ

ñŒÔÊ œó  “î ‹̊ûè  ̂ë /ö/2539 ëñı ñœÔæƒë æåë́ ñıîù œÔæÊæ›̂ î ˆí œëõ œá„áïöƒóèƒæä ‹̂î Ô̂̊‹û “øï̂ùó œïä ®œæ ä ‹̂ø !œÍ ŒØä ‹̂øá̃Í û̊î ˆí œëêë̂ ñıù ŒâãË́û Ñ

ëñıç œäøî “á ‰Òë ñı “Ò̄œûï –®ù Œõû œä ƒ“Ô®æ  í œë õŒæä ‹̂“ñ̊ûó®î  „áïî ”̂éæä ‹̂û œÊ œö”øá Ñ“ø ǣä œÑë œï Ò̃ñƒÑ…  ”óıí œëë ñıîù œÔæÊäñÑõ®œï æ!›œ 

„áïî æ̂œÑî à “̂î Ëó œ“ù œı ûï –®“ç ›̊û Ñç æ “è‰æâǣ ëñı ñœÔæƒë æå “́ñ̊‹û Ñë ñıîù œÔæÊÊ‰Òı Ô®õï †ùǟ ỄÍ æø œî œñãë ƒÒœñà œ”æõá !œ“æƒæÔ̂õƒâ  ä ‹̂

“è‰æî ÑÍ ó 

                

               “õó œæ›̂ë ñı ñœÔæƒë æå ́ "ëñıîù œÔæÊ#  ‡áë̄ ƒîë “́éï”ë ñ®ûûÊø –®ø œïâ œé –̄û®œæ Ò!œæõæî œÊ ÒŒáë ƒîë „́áïçñƒ÷ŒäûŒî ñƒæä ñ́ ë ñƒ›æâ ƒ›Ñ

”ûæá ́ ë ŒçóƒÕÕƒ‹Ñ Ò!œÊŒá  )î ù œÔæ *  æûÊÒœÊ “æ›̊ûù œä ‹̂ä ñÑÍà̃Í ®œ”óȭï ŒÑî ˆí œë õ œáè ñı Êûç Ëû ÑÒƒâ ñÊñÔ̊‹ûá ŒÑ  8  Íæ 

Íû̊  Òƒæâ æ œ  “è‹̂ïî öƒñƒ,  èñıùï Œá  ë Ñ÷á́ !œ,  ë ƒÔŒï  æƒñŒæâ ,́  è ñ̂Ôœ  “ã œä û Ñ,  “Óóƒî ÔŒï   „Ï ÷ƒâë ƒë Œß æ,́ è ŒØØ œ õƒÒƒæåæø œñ, åñ̂ı õŒß æ ́ Íıæıîı, 

“æâ ƒÊñ  Ôƒæ„ï   ë ƒîëó́ œïøø̂õïøá†ø  ä !œ†ùù̄ æŒÑøû̊æ®œû®œæ”óı æ®œ“Ê‰ç ñŒÊ÷ œ‡õ  ̄

 

                                       

 



๓๗ 

 

5เร่ืองราวในพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” มใีจความโดยสรุปดังนี5้ 

  

               ëñı îù œÔæÊ “è‰æÊ÷Œâñƒï ”́ù®ÑÊñ Ñ̃î ƒã ƒó œ ”Í õǣõƒ“ä ùı  ä ñÑî ë̂ ñı ñœÔ„ûñø  2 ëñıû ÑÍ  ́Í û̊ “ëñıûñƒÙÛÔæÊ”  ”óı  “ëñı„èó

ÔæÊ” ùóŒÑÒœÊë ñıîù œÔæÊøõññÍâ ëñıûñƒÚÛÔæÊ‡á Ë̄›̌æÍñû Ññ œÔï ǿîç Œâ ƒ ”óıäñÑ”â®Ñâ Œ›Ñë ñı „èóÔæÊ“è‰æûè̃ ñœÔ â®ûî œ‡á “̄Êƒá

“ù âø̃ –̄ñç ÊŒæñıùõ®œÑë ñı ûñƒÚÛÔæÊ”óıë ñı „èóÔæÊûŒæ“æ‹̊ûÑî œÒœÊÊ œñ  ï”̃ùï ®Ëû Ñ“ù ó®œûî œâï †́Êó Ô̄ƒá  ë ñı ûñƒÚÛÔæÊ ‡á¯

øƒ›æë ñı Ôæî Ố̂ë †æøæ œî ñç  ëñı “ä õÕ̂̌‹Ñ“è‰æë ñı ûŒÍ ñî “ùøÊ̂!œóŒÑä ñ Ñë ñıÍ ññí û́ï –®Ò̌Ñ‡áù̄óçùæû̂ûÊÒœÊÊñ Ñ̃î ƒ ã ƒó œî ®̃Ñù æ œ̄ø –®æÍ ñÒŒî è œÊı

”óıâ®ûî œ‡áè̄ ñıø –â ƒë ñı „ûñø Õ̌‹Ñî õ̂ññà ıá Œ‹Ñäû Ñ ëñı “ä õ‡̂á Ë̄æ œææ œî ë ñı „ûñø “ùî û̊æë ñıûŒï Êœõ®œ “îù œÔæÊÊî̃ œñ” 

                

                ëñı îù œÔæÊä ñÑä ñ œç “ñ̊‹û Ñ“Ê‹̂ï õÊŒçë ñıç ƒá œâ Œ›Ñ”â®ï ŒÑä ñÑë ñı “ï œõ Ò́̌Ñâ Œ›Ñë ñıä Œï “øá ‰Òÿ Í œ̄Ë œïï ŒÑ“î û̊ Ñø õ̃ññàí –î ƒ “ë ‹̊û†ù ‡̄á¯

äñŒëï “́ë ‹̊ûä !œÊ œñä õ Ñøî ç Œâ ƒÍ æ̊ Ò̌Ñä ñ Ñæ!œë õÊë œà ƒÔè ñıî œà  700 ÍæË›̌æ“ñ̊û “á ƒæä œÑûûÊø –®î ù œøî ä̃ñ Õ̌‹Ñ“è‰æõŒæ“áï̂ õÊŒçä ‹̂ëñı „èóÔæÊ

äñÑè ñı Ôõñ “î ‹̊û “ñ̊û”ó®æ‡è ‡á  ̄7 õŒæ ‡Êóè ñıî œà  700 „ï Ôæ ́Ê‰“ÒûÍ ó‹̊æï ŒÊ÷ Ò́æ “ñ̊ûûŒçè œÑ ”óı õŒææŒ›æÊ‰“è‰æõŒæä ‹̂ë ñı „èóÔæÊøõññÍâ 

                ëñıîù œÔæÊä ñÑ õ®œï æ!›œË œ̄î î ù œøî ä̃ñûï –® 7 õŒæ “äëåƒÊœÔ̊‹û “îà “̂î Ëó œ” é –̄á –”óñŒÊ÷ œø Œâõä́ Œ›Ñù ó œï é –̄è ñı ÊûçáȭïÍà̃Íõœî á ̂

‡î ®†ùâ̄ œî †æî ù œøî ä̃ñÊ‰âñõÒâ ñ œëç  Ò̌Ñ“ù œıî œäáóû ÑÍ õ œî “ë ï̂ ñ„áïã œî ë ñıîù œÔæÊõ®œ“î ‹̊ûî û Ñ‡î ®“ù ‰æêŒ‹Ñ”óȭÒıëï œï œî  õ®œï ûï –®ä !œ‡î

ëñıîù œÔæÊâñŒøâûçõ®œ 

                

                ““ñ œ ‡âñ®âñû Ñ“ù ‰æè Úƒèä œ”ù®Ñ„óÊ ”óıû œæƒøÑø  ́”ù®ÑÍ õ œî “ëï̂ ñ “ë ñ œı Óı æŒ›æã Ñ̌Òıî û Ñ‡î ®“ù ‰æêŒ‹Ñ “ñ œÊ‰âû̄ Ñëï œï œî õ®œï

ûï –®ä ®œæÊó œÑî ù œøî ä̃ñ ”óı  ““ñ œä !œÍ õ œî ëï œî ï œî ”î â̄ œï Ê‰ÒŒÊë ǣÍ ñù œ çÍ̃Íó“î ‹̊ûÊñıä !œÍ õ œî “ëï̂ ñ ”î Ò̄ıâ œï Ê‰Ô̊‹ûõ®œ‡î ®“è‰æùæ›̂†æ

ñıùõ®œÑùî –® Ø œâ ƒ “ä õá œ ”óıç ƒá œ î œñá œ ûæ‹̌Ñ çÍ̃Íó“î ‹̊ûä !œÊƒÒûï ®œÑó–Êé –̄Ôœï  ï ®ûî ‡î ®“áû̊áñ̄ûæ†æí œïùóŒÑ” 

               æ œÑ îà “̂î Ëó œï ŒÑ‡á  ̄Êó®œõäáóû ÑÍ õ œî “ëï̂ ñËû Ñëñıîù œÔæÊûÊ̂ùó œïè ñı Êœñ Òæ‡áè̄ ñı ÒŒÊ÷†́æÍ õ œî “ëï̂ ñËû Ñë ñı û ÑÍ  ́

Ò̌Ñ‡áû̄ ˜̄î ë œ“ù œı ‡è †æû œÊ œö Òæã Ñ̌“î û̊ Ñî ƒã ƒó œ 

                áȭïÍ õœî  “ë ï̂ ñ”óıè ŒØØ œ ä !œ†ùë̄ ñıîù œÔæÊø œî œñãâûçè ŒØù œ 4 Ëû̄ ä ‹̂ëñı „èóÔæÊä ƒ›Ñ‡õÊ̄®ûæøõññÍâ‡á  ̄”óı‡áû̄í ƒ“÷Ê ÊŒç  

“øõ̂ó “̂ä õ”̂ ëñıåƒá œû ÑÍ “́áï̂ õËû Ñë ñı „èóÔæÊ âóûá Òæ‡áÍ̄ ñû ÑÊñ Ñ̃î ƒã ƒó œ ”óıâ®ûî œ‡áǟ ñÑâ Œ›Ñøã œç ŒæÊ œñöÊ̌÷ œË›̌æ Ô̊‹ûõ®œ “è –äı “óï ´

îù œõƒÔÔœóŒï ” 

(õñæỖ û÷̃à Êñ/ †æùóõ Ñé –̄ä ñÑë ñı ûŒÒÓñƒïí œë / ë ƒîëÍ́ ñŒ›Ñä ‹̂ 1, ë /ö/ 2544 ,„û “áï̂ æø„âñ́, Êñ Ñ̃“äë * 
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๓๘ 

 

5. พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน, ๒๕๔๒5  

  

                                        

 

 

                †æ „ûÊ œøî ù œî ÑÍ ó “Óóƒî ë ñı Ôæî ëññ÷ œÍ ñç  6 ñûç  “î ‹̊ûè  ̂ë /ö/2542 ëñıû ÑÍä́ ñÑ„è ñáÿ †ù Ò̄Œáë ƒîë  ́ë ñıîù œÔæÊ “è‰æÓç Œç

îù œÔæÊ “è‰æÓç Œç Êœñ́â –æ“ë ‹̊ûøıáõÊ”Ê®Ê œñöÊ̌÷ œä !œÍ õ œî “Ë œ̄†ÒËû Ñ“á ‰Ê”óı “ï œõÔæ ûÊ̂ä Œ›Ñï ŒÑî Ê̂œñ ÒŒáë ƒîë “́è‰æ Óç ŒçûŒÊ÷ñ“ç ñóó ́

“ç ñóó ́“ë ‹̊û “éï”ë ñ®”Ê®Í æâ œç ûáûÊ̂áȭï 

                 ëñıîù œÔæÊÓç Œç Êœñ́â –æ æ›̂é –̄“Ëï̂ æÊ œñ́â –æè ñı Êûç  Í û̊ ÔŒï  ñ œÔõŒâñ Õ̌‹ÑÒı “ù ‰æ‡áȭ®œä ñÑî ë̂ ñı ñœÔá !œñƒ†æÊœñ†ù †̄Ô̄

†Ô̄ó œï “ø ǣ”çç‡äï … “ë ‹̊û”øá Ñã Ñ̌Í õ œî “è‰æ‡äï  

6. เร่ืองทองแดง, ๒๕๔๕5  

                 ëñı ç œäøî “á ‰Òë ñı “Ò̄œûï –®ä ñÑë ñı ñœÔæƒë æå ́“ñ̊‹û Ñ ä û Ñ”á Ñ )The Story of Tongdaeng) “éï ”ë ñ®“è‰æí œ÷ œ‡äï”óı

”óıí œ÷ œûŒÑÊò÷†æ“ó®î “áï̂ õÊŒæ “ñ̊‹û Ñä û Ñ”á Ñ“è‰æù æŒÑøû̊ëñı ñœÔæƒë æåä́ ‹̂â ƒáûŒæá Œç Ëœï áä̂ ‹̂øá̃Ëû Ñè ñı “ä ö†æè  ̂ë /ö/2545  

  

                                   

  

                “Ê‹̂ï õ ÊŒç  #Íà̃ äû Ñ”á Ñ# ø æ̃ŒËåññî á œä ‹̂‡î ®åññî á œ “ë ñ œıî ó̂ŒÊ÷à ıë ƒ“ö÷ä Œ›Ñá œ̄æÊ œïí œë ”óıûè̃æƒø Œï  ”øæñ–̄ “Óóï̂ õÓó œá  “è‰æ



๓๙ 

 

“Óóï̂ õÓó œá  “è‰æøæ̃ŒËâ Œõ„è ñáËû Ñë ñı û ÑÍ ä́ ®œæä ‹̂î Ô̂̊‹û “øï̂ Ñ„á®Ñá ŒÑ “è‰æä ‹̂èñıä Œç †ÒËû Ñè ñı ÔœÔæÔœõ‡äïä ỄÍ æ Íà̃ äû Ñ”á Ñ ø æ̃ŒË

äû Ñ”á Ñ ø æ̃ŒËä ñÑ“ó ›̂ï Ñø æ̃ŒËâ Œõä ‹̂ 17 †æë ñıç œäøî “á ‰Òë ñı “Ò̄œûï –®ù Œõ “è‰æøæ̃ŒËä ñÑ“ó ›̂ï Ñä ‹̂â ƒáâ œî ãõ œï ÑœæñŒç †Ô̄ë ñıç œäøî “á ‰Òë ñı

ëñıç œäøî “á ‰Òë ñı “Ò̄œûï –®ù Œõä Ễ Í ñŒ›Ñ ‡î ®õ®œÒı “øá ‰Òë ñı ñœÔá !œ“æƒæ‡èä ‹̂†á 

                

                “æ›̊ûù œ ùóŒÊ“è‰æ“ñ̊‹û ÑÍ õ œî Êâ ŒØµ –ñ–̄Íà̃ Ëû ÑÍà̃äûÑ”á Ñ ñõî ä Œ›ÑÍ õ œî ÒÑñŒÊí ŒÊá ̂Íõœî î ˆî œñï œä  ”óı Êœñø Œ‹Ñøûæó–ÊËû ÑÍà̃

ó–ÊËû ÑÍà̃äû Ñ”á Ñ ”óı †æë ñı ñœÔæƒë æå‡́áǟ ñÑï Êï ®û ÑÍà̃äûÑ”á Ñ†æ “ñ̊‹û ÑÍ õ œî Êâ ŒØµ –ñ–̄Íà̃ Ëû ÑÍà̃äû Ñ ”á Ñä ‹̂î â̂®û”î ®îıóƒ  "é ƒáÊŒçÍ æû‹̊æä ‹̂

îıóƒ  "é ƒáÊŒçÍ æû‹̊æä ‹̂“î ‹̊ûÊó œïî œ“è‰æÍ æø !œÍ ŒØ”óȭî ŒÊÒı óî̊ â Œõ ”óıá –ùî ƒ‹æé –̄î ë̂ ñıÍà̃ Õ̌‹Ñ“è‰æÍ æâ !‹œâû̄ï # ûŒæ“è‰æè ñı „ï Ôæấ®ûÊœñá !œñ ÑÔ̂õƒâ    

â®ûÊœñá !œñ ÑÔ̂õƒâ    

                ëñı ç œäøî “á ‰Òë ñı “Ò̄œûï –®ù Œõ ä ñÑî ë̂ ñı ñœÔá !œñƒõ®œ äû Ñ”á Ñ“è‰æøæ̃ŒËåññî á œä ‹̂‡î ®åññî á œ î Ô̂̊‹û “øï̂ Ñ“è‰æä ‹̂ñ–̄ÒŒÊÊŒææŒç õ®œ

ÊŒææŒç õ®œÊõ œ̄ÑËõ œÑî é̂ –̄“Ëï̂ æ“ñ̊‹û Ñä û Ñ”á ÑÊ‰ù ó œï  “ñ̊‹û Ñ”â®æ®œ“øï̂á œï õ®œ“ñ̊‹û Ñä ‹̂“ó®œ î ŒÊî Í̂ õœî Íó œá “Í ó‹̊ûæÒœÊÍ õ œî  “è‰æÒñƒÑ 

”óı Ëœá Ëû̄î –óø !œÍ ŒØùó œïè ñı Êœñ „áï “Óë œı  “Ê‹̂ï õÊŒçÍ õœî Êâ ŒØµ –ñ–̄Íà̃ Ëû Ñä û Ñ”á Ñä ‹̂î â̂®û “ ”î ®îıóƒ  ä ‹̂ëñıç œäøî “á ‰Òë ñı “Ò̄œûï –®ù Œõä ñÑï Ê

ëñı “Ò̄œûï –®ù Œõä ñÑï Êï ®û Ñõ®œ”  é ƒáÊŒçÍ æû‹̊æä ‹̂“î ‹̊ûÊó œïî œ“è‰æÍæø !œÍ ŒØ”óȭ î ŒÊÒı óî̊ â Œõ”óıá –ùî ƒ‹æé –̄î ë̂ ñıÍà̃ä ‹̂“è‰æÍ æâ !‹œâû̄ï 

âû̄ï 

         ø !œù ñŒçùæŒÑøû̊ë ñı ñœÔæƒë æå ́#“ñ̊‹û Ñ ä û Ñ”á Ñ# “ó®î æ›̂ ÒŒáë ƒîë “́è‰æù æŒÑøû̊è Ê”Ë‰Ñ ù æ œ84ùæœ̄ Ëæ œá 17 Í –à  26 Õ/î / ë ƒîëá́ȭï

Êñıá œ÷û œñ́âî Œæûï ®œÑá  ̂í œëè ñı Êûçø ‹̂øâ̂óûá 

)û œ̄ÑûƒÑ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=�� � * 

 

 

 

 



๔๐ 

 

บทท่ี ๓ 

ขาวสารเก่ียวกับผูท่ีประสบความสําเร็จในการใชภาษาไทย 

 

นวนิยายท่ีผานเขารอบสุดทายของวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน หรือซีไรต (S.E.A. Write) 

ประจําป ๒๕๕๕ 

 
 

5ลาสุดคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลซีไรต ประกาศผลการคัดเลือกนวนิยายรอบสุดทาย 7 เร่ือง  จาก

ท้ังหมด 75 เร่ือง โดยผลงานของนักเขียนท่ีไดรับรางวัลซีไรตใน ป 2552 เขาชิงดวย  

  

คณะกรรมคัดเลือกรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน หรือ ซีไรต ประจําป 2555 ประกาศ

ผลนวนิยาย 7 เรื่องท่ีผานเขารอบสุดทาย จากท้ังหมด 75 เรื่อง  โดยอดีตเจาของรางวัลซีไรต อยางนายอุทิศ 

เหมะมูล ไดสงหนังสือเรื่อง ลักษณอาลัย เขารวมคัดเลือก และผานเขารอบสุดทายดวย   

  

นวนิยายเรื่อง ลักษณอาลัย  ของนายอุทิศ เหมะมูล เปน 1 ใน 7 นวนิยายท่ีผานเขารอบสุดทาย  จึงเปนท่ีจับ

ตามองท้ังจากเพื่อนนักเขียนและนักอานนวนิยาย  เพราะมีความโดดเดนท้ังดานเนื้อหา รูปแบบ และกลวิธี

นําเสนอ สะทอนเรื่องราวของครอบครัว ท่ีเต็มไปดวยความซับซอน  คลุมเครือ ท้ังในแงดีและไมดี  ตาม

มาตรฐานสังคม  ซึ่งในคน ๆ เดียวกัน  มีหลายมุมท่ีนาคนหา  



๔๑ 

 

  

สวนนวนิยายอีก  6  เรื่องท่ีผานเขารอบสุดทาย ไดแก เรื่อง คนแคระ ของวิภาส  ศรีทอง , เดียวดายใตฟาคล่ัง 

ของแดนอรัญ  แสงทอง , ในรูปเงา ของเงาจันทร , รอยแผลของสายพิณ ของสาคร  พูลสุข , เรื่องเลาในโลก

ลวงตา ของพิเชษฐศักด์ิ โพธิ์พยัคฆ  และเรื่อง โลกประหลาด ของศิริวร แกวกาญจน ซึ่งเปนนักเขียนอีกคนท่ี

นาจับตามอง  เนื่องจากมีผลงานผานเขารอบสุดทายมากถึง 7 ป  จากการจัดงานซีไรตท้ังหมด 34 ป 

  

ดานคณะกรรมการ  เปดเผยวาผลงานนวนิยายท่ีผานเขารอบในปนี้  ลวนเต็มไปดวยคุณคา อัดแนนดวยเนื้อหา 

และเช่ือวาหากผูอานเรียนรูและศึกษานวนิยายอยางดีแลว  ก็สามารถนําขอคิดท่ีนักเขียนสอดแทรกไว  มาปรับ

ใชในชีวิตประจําวันได 

  

และในวันท่ี  30  กรกฎาคมนี้  สมาคมภาษาหนังสือแหงประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคม

นักเขียนแหงประเทศไทย  จะจัดงานพบปะนักเขียนท่ีผานเขารอบสุดทายรางวัลซีไรตประจําป 2555 ท่ีคณะ

มนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อใหนักอานและส่ือมวลชนไดพูดคุยกับนักเขียนท้ัง 7 คน 

 

(อางอิง http://news.voicetv.co.th/thailand/45795.html )



๔๒ 

 

ขาว นนร. ไดรับรางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจนระดับประเทศ 

 
 

ผลการประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งท่ี ๑๓ ประจําป ๒๕๕๕ 

รอบชิงชนะเลิศ หัวขอ “รอยพระบาทยาตรา ท่ัวหลารมเย็นเปนสุข” 

วันเสารท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

มีผูเขาแขงขันท้ังส้ิน ๒๔ คน จาก ๒๑ สถาบัน 

ผลมีดังนี้ 

 

รางวัลชนะเลิศ  นรต.อมรพันธุ  ฉิมอิ่ม 

    โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

 

รางวัลรองชนะเลิศ ๑. นายพรหมมินทร  ประไพพงษ 

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ 

   ๒. นางสาวธนภรณ  ทองเจริญดี 

    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

รางวัลชมเชย  ๑. นนร.วรุฒ  ยูถะสุนทร 



๔๓ 

 

    รร.จปร. 

   ๒. นางสาวนัจมี  หลีสหัด 

    มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

   ๓. นายพงศกร  จันทพิพัฒนพงศ 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

รางวัลพอใจ ชัยเวฬุ ๑. นายวีระสิทธิ์ จึงประสบการคา 

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 

   ๒. นายชลธี  ใยงูเหลือม 

    มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   ๓. นายคุณาธิป  จําปานิล 

    มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   ๔. นางสาวเจนจิรา  กันแกว 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

หมายเหตุ  รางวัล “พอใจ ชัยเวฬุ” คือ รางวัลพิเศษใหแกผูท่ีมีความเพียรพยายามเขาประกวดสุนทรพจน จน

ไดเขาชิงชนะเลิศถึง ๓ ครั้ง แตยังไมไดรับรางวัลใด ๆ ในรอบชิงชนะเลิศ 

 



๔๑ 
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http://hilight.kapook.com/view/36357
http://th.wikipedia.org/wiki/พุทธชยันตี_2600_ปี_แห่ง
http://www.royalparkrajapruek.org/main3/group3_detail.php?id=41
http://www.triphathara.com/news.php?readmore=61


แบบฟอรมท่ี ๑ การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ช่ือสวนราชการ : กอศ. สกศ. รร.จปร.  

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํา

รับรอง 

เปาหมายของตัวช้ีวัด องคความรูท่ีจําเปนตอการ

ปฏิบัติงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร 

การพิทักษรักษาและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย 

   การจัดปายนิเทศภาควิชาภาษาไทย 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 

 

แผนการจัดการความรู ประเด็นยุทธศาสตร : การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

(มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของ ทบ. : การสรางความนิยมและทัศนคดีท่ีดีของ

องคกร)  

 

แผนท่ี ๑ องคความรูท่ีจําเปน : การจัดปายนิเทศภาควิชาภาษาไทย 

 เหตุผลท่ีเลือกองคความรู :  

- นนร. ขาดทักษะและความรอบรูเกี่ยวกับภาษาไทย 

- นนร. ขาดความรอบรูเรื่องวันสําคัญของไทย โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย 

- นนร. ไมทราบขาวสารเกี่ยวกับผูท่ีประสบความสําเร็จในการใชภาษาไทย 

 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายท่ีเลือกใชวัดการทํา KM : 

 



แบบฟอรมท่ี ๒แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ช่ือสวนราชการ : กอศ.สกศ.รร.จปร.  

ประเด็นยุทธศาสตร : การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

องคความรูท่ีจําเปน : การจัดปายนิเทศภาควิชาภาษาไทย 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๑ การบงช้ีความรู 

-สมาชิกกลุมไดรวมกันระดมสมองเพ่ือคนหา

ความรูท่ีพึงประสงค 

-ความรูเกี่ยวกับทักษะการใชภาษาไทย 

โดยเฉพาะขอบกพรองท่ีพบในการใชภาษาไทย

ของ นนร. 

-ความรูเกี่ยวกับวันสําคัญของไทย 

-ขาวสารสําคัญท่ีเกี่ยวกับผูประสบความสําเร็จ

ในการใชภาษาไทย 

เม.ย.๕๕ 

 

จํานวนสมาชิก 

ของKM Team 

คณาจารย

ภาควิชา

ภาษาไทย 

๔ คน KM team - ฐานความรู 

- ชุมชนนัก

ปฏิบัติ(CoP) 

- รร.จปร. ๑, ๒,๓ 

๒ การสรางและแสวงหาความรู 

-คนควาขอมูลจากระบบสารสนเทศ 

-รวบรวมขอมูลการใชภาษาไทย และ

ขอบกพรองในการใชภาษาไทยของ นนร. จาก

ชั้นเรียน 

-รวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบุคคลท่ีประสบ

ความสําเร็จในการใชภาษาไทย 

 

ตลอดป 

(เน่ืองจาก

ขอมูลขาวสาร

บางสวนตอง

ทันเหตุการณ) 

 

จํานวน

แหลงขอมูล ท่ี

สอบทานกันได 

ไมนอยกวา ๓ 

แหลงขอมูล 

-อินเทอรเน็ต 

-คณาจารย

ภาควิชาภาษาไทย 

-ขาวสารทาง

หนังสือพิมพและ

สื่ออ่ืนๆ 

- ฐานความรู 

-ระบบพ่ีเลี้ยง 

 

- รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔ 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๓ การจัดความรูใหเปนระบบ 

-ความรูเกี่ยวกับทักษะการใชภาษาไทย 

-ความรูเกี่ยวกับวันสําคัญของไทย 

-ขาวสารเกี่ยวกับผูประสบความสําเร็จในการใช

ภาษาไทย 

พ.ค. – ธ.ค. 

๕๕ 

 

ความชัดเจน

เขาใจและเขาถึง

ขอมูล 

รอยละ ๑๐๐ -ความรูเกี่ยวกับ

ทักษะการใช

ภาษาไทย 

-ความรูเกี่ยวกับ

วันสําคัญของไทย 

-ขาวสารเกี่ยวกับผู

ประสบความสําเรจ็

ในการใชภาษาไทย 

- ฐานความรู 

 

 

- รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู 

-นํารางคูมือท่ีจัดทําข้ึนใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

เชน ผูเชี่ยวชาญ จากสกศ.รร.จปร., ยศ.ทบ.,

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฯ 

ก.ค.๕๕ 

 

-จํานวน

ผูเชี่ยวชาญท่ี

ตรวจสอบ 

ไมนอยกวา ๓ 

คน 

ผูเชี่ยวชาญในแต

ละสายงาน  

-ระบบพ่ีเลี้ยง 

 

- รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔,๕ 

๕ การเขาถึงความรู 

-นํารางคูมือท่ีใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลว ให

กําลังพลในแตละหนวยของ ทบ. ทดลองศึกษา

และสะทอนผลกลับ 

ส.ค.๕๕ 

 

จํานวนชองทาง ไมนอยกวา ๒ 

ชองทาง 

- อินทราเน็ต 

-ปายนิเทศกอง

วิชา 

 

- อินทราเน็ต 

-ปายนิเทศ

กองวิชา 

 

- รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 

-นําขอมูลท่ีไดจัดทําเปนคูมือ 

-นําขอมูลท่ีไดจัดทําปายนิเทศ 

พ.ค. - ธ.ค. 

๕๕ 

 

คณาจารย นนร. 

และผูท่ีมาเย่ียม

ชมกองวิชา 

ประมาณไม

นอยกวา 

๒๐๐ คน/

สัปดาห 

คณาจารย นนร. 

และผูท่ีมาเย่ียมชม

กองวิชา 

-คูมือ 

-ปายนิเทศ 

-อินทราเน็ต 

 

- รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ การเรียนรู 

-จัดปายนิเทศ 

-เผยแพรในระบบสารสนเทศ 

-จัดทําเปนเอกสารแจกจาย 

 

พ.ค. - ธ.ค. 

๕๕ 

 

คณาจารย นนร. 

และผูท่ีมาเย่ียม

ชมกองวิชา 

ประมาณไม

นอยกวา 

๒๐๐ คน/

สัปดาห 

คณาจารย นนร. 

และผูท่ีมาเย่ียมชม

กองวิชา 

-คูมือ 

-ปายนิเทศ 

-อินทราเน็ต 

 

- 

 

 

 

 

รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔,๕ 

 

 

 

 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

 

- 

 

๗.๒ การยกยองชมเชย ม.ค. ๕๖ 

 

จํานวนรางวัล ๒ รางวัล คณาจารย นนร. 

และผูท่ีมาเย่ียมชม

กองวิชา 

การ

ประเมินผล 

  ๖ 
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