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คำนำ 

เอกสารการจัดการความรู้ เรื่อง บทพิธีกรงานพิธีสำคัญใน รร.จปร. ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฉบับนี้ 
จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมและจัดเก็บบทพิธีกรในงานวันสำคัญต่างๆ ของ รร.จปร. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้
อย่างเป็นระบบและง่ายต่อการสืบค้น และเพื่อถ่ายโอนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่พิธีกรจากประสบการณ์ตรง
ของผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรจริงให้กับบุคลากรของหน่วยและนักเรียนนายร้อย โดยทั้งนี้ รร.จปร. มีงานพิธีสำคัญ
หลายงาน โดยแต่ละงานนั้นล้วนต้องมีพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายงานเพ่ือให้งานพิธีการดำเนินการไปได้ตั้งแต่ต้นจน
จบ ดังนั ้นบทพิธีกรจึงมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับพิธีกรเป็นอย่างมาก กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้เห็น
ความสำคัญของการจัดเก็บเอกสารที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่พิธีกรให้เป็นระบบและเห็นคุณค่าของความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่พิธีกรที่ถ่ายโอนมาจากประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรจริง จึงได้จัดทำโครงการ 
เรื่อง บทพิธีกรงานพิธีสำคัญใน รร.จปร. ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือสานต่อการดำเนินงานของโครงการใน
ปีทีผ่่านมาและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการดำเนินงานของโครงการในอนาคตต่อไป 

หากมีข้อเสนอแนะประการใด คณะผู้จัดทำขอรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง 
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  หน้าท่ี 1 

แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้ของ ทบ. 
1. ชื่อโครงการ บทพิธีกรงานพิธีสำคัญใน รร.จปร. ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
    ประเภทโครงการ   √  โครงการต่อยอด     
2. หน่วย กอศ.สกศ.รร.จปร.               
3. สมาชิกกลุ่ม                                      
    3.1 พ.อ. หญิง บุษยะมาส    ทรรทรานนท์       
    3.2 พ.อ. หญิง จิดาภา        ธรรมวิหาร  
    3.3 พ.ท.หญิง คนึงนิจ        จิตตรง 
    3.4 ร.อ. หญิง อำภา          ช่างเกวียน  
    3.5 ร.ท. หญิง ชุติมา          ว่านเครือ 

4. ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ  
        กองวิชาอักษรศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีภารกิจในการให้การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่นักเรียนนายร้อย ด้วยความรู้ด้านภาษาเป็นความรู้พื้นฐานที่
สำคัญด้านวิชาการที่ช่วยเสริมสร้างนักเรียนนายร้อยให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ ทั้งฝึกให้สามารถสื่อความหมายได้อยา่ง
ชัดเจนด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถแสดงความคิดเห็นต่ างๆ ได้อย่างเฉลียวฉลาด และสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู ้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ณ กองวิชาอักษรศาสตร์ ทำการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ มีภาระงาน
สอนด้านภาษาแก่นักเรียนนายร้อย ทั้ง ๕ ชั้นปีและให้บริการงานวิชาการด้านภาษาทั้งในและนอกโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า และด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของคณาจารย์ในกองวิชาอักษรศาสตร์ในด้านการใช้ภาษา ทำให้ผู้บังคับบัญชา
ให้ความไว้วางใจในการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านภาษา โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่
พิธีกรในงานวันสำคัญต่างๆ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมพิธี และงานวันสำคัญอื่นๆ ที่มีผู ้บังคับบัญชา
ระดับสูงของกองทัพร่วมพิธี ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่พิธีกรของคณาจารย์กองวิชาอักษรศาสตร์จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่
สำคัญที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  
        การปฏิบัติหน้าที่พิธีกรที่ดไีด้ต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถ ทักษะที่สร้างสมจากการฝึกฝน และประสบการณ์จาก
การเรียนรู้ด้วยตนเองและจากผู้อื่น พิธีกรที่ดีต้องมีการเตรียมบทพิธีกรที่มีคุณภาพ เตรียมความพร้อมตั้งแต่ภาพลักษณ์
ในเรื่องสุขภาพ การแต่งกาย การใช้น้ำเสียงและท่าทาง รวมทั้งการควบคุมอารมณ์ ความคิดและทัศนคติ บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่พิธีกรสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นได้ ซึ่งความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรสามารถเรียนรู้ได้ทั้งจากทฤษฎีที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในการถ่ายทอด หรือ
ความรู ้ช ัดแจ้ง (Explicit knowledge) และเป็นความรู ้ที่ เกิดจากการฝึกฝนเพื ่อทำให้เกิดความชำนาญหรือเป็น
ความสามารถเฉพาะตน ซึ่งถ่ายทอดหรือถ่ายโอนความรู้ให้ผู้อื่นได้ยากหรือความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) จึงเป็น
ความรู้ที่ละเอียดอ่อนและมีคุณค่ายิ่ง ทั้งนี้ ผู้เรียนรู้สามารถสร้างเสริมประสบการณ์ทางอ้อมของตนเองให้กว้างขวางขึ้น
ได้ในระยะเวลาอันสั้นด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์ทางตรงของผู้อื่น แต่ปัญหาที่มักพบคือ
ประสบการณ์ทางตรงที่มีคุณค่ายิ่งดังกล่าวไม่มีโอกาสได้ถูกถ่ายทอดหรือถ่ายโอนความรู้ไปให้ผู้อ่ืน กระทำได้ยากหรือไม่
มีวิธีการที่ดีพอในการถ่ายโอนความรู้ ดังนั้นจึงไม่เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ และต่อยอดองค์ความรู้เดิม
ได ้
        กองวิชาอักษรศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาและสามารถปฏิบัติหน้าที่พิธีกร ได้เป็น
อย่างดี จนถือเป็นพรสวรรค์และคุณสมบัติที่โดดเด่นของอาจารย์กองวิชาอักษรศาสตร์หลายคน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร
ในงานวันสำคัญต่างๆ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แต่กองวิชาอักษรศาสตร์ยังขาดระบบการจัดเก็บเอกสาร



 

  หน้าท่ี 2 

สำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่พิธีกร ได้แก่ บทพิธีกร และขาดระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดความรู้จากคณาจารย์
ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่พิธีกร โดยเฉพาะการถ่ายโอนความรู้ฝังลึกที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ
ความรู้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ความรู้ฝังลึกที่มีอยู่ในเฉพาะตัวบุคคลสามารถแปลงให้เป็นความรู้แบบชัดแจ้งโดยการ
สื่อสารคำพูด และนำมาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจัดเก็บให้เป็นระบบไว้เป็นคลังข้อมูลสำหรับเผยแพร่ให้กับ
บุคลากรในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งนักเรียนนายร้อย ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรได้เรียนรู้
และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2560 -2564 ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยใช้กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร 
        ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กองวิชาอักษรศาสตร์ได้เห็นความสำคัญของการจัดเก็บเอกสารที่จะใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่พิธีกรให้เป็นระบบและเห็นคุณค่าของความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่พิธีกรที่ถ่ายโอนมาจากประสบการณ์ตรงของผู้
ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรจริง จึงได้จัดทำโครงการ เรื่อง บทพิธีกรงานพิธีสำคัญในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่อสานต่อการดำเนินงานของโครงการในปีที่ผ่านมาและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการดำเนินงาน
ของโครงการในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
    วัตถุประสงค์ 
           1) เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บบทพิธีกรในงานวันสำคัญต่างๆ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไว้อย่างเป็นระบบและง่ายต่อการสืบค้น 
           2) เพื่อถ่ายโอนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่พิธีกรจากประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรจริงให้กับ
บุคลากรและนักเรียนนายร้อยในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
    ตัวช้ีวัด 
           ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร  
    ค่าเป้าหมาย 
           ร้อยละ 80 
6. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                      

เทคโนโลยี 

ขาดแหล่งจดัเก็บและ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นระบบ 
ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย 

บทพิธีกรงานพิธี
สำคัญใน รร.จปร. 

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

บุคลากร 

เครื่องมือ 

กระบวนการ 

ขาดการเผยแพรข่้อมูลหรือถ่ายโอน
ความรู้ในการปฏิบตัิหน้าที่พิธีกร 

บทพิธีกรในฐานข้อมูลมีไม่
เพียงพอและไม่หลากหลาย 

ขาดการจัดเกบ็ข้อมูลที่เป็น
ระบบและเขา้ถึงได้งา่ย 

เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บบทพิธีกรไดย้าก
และขาดบทพิธีกรที่ต้องการใช้งานจริง 
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สาเหตุหลัก สาเหตุ 
1. บุคลากร 1.1 ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บบทพิธีกรได้ยากและขาดบท

พิธีกรที่ต้องการใช้งานจริง 
1.2 ขาดการเผยแพร่ข้อมูลหรือถ่ายโอนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่พิธีกร 

2. กระบวนการ ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและเข้าถึงได้ง่าย 
3. เครื่องมือ บทพิธีกรในฐานข้อมูลมีไม่เพียงพอและไม่หลากหลาย 
4. เทคโนโลยี ขาดแหล่งจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นระบบ ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย 

7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ  
สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา 

1. บุคลากร 1.1 ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร
เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บบทพิธีกรได้ยาก
และขาดบทพิธีกรที่ต้องการใช้งานจริง 

-รวบรวมบทพิธีกรงานพิธีสำคัญใน รร.จปร. ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่
สร้างข้ึนเพื่อเข้าถึงได้ง่ายและประชาสัมพันธ์ให้ผู้
ที่ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรได้ทราบอย่างทั่วถึง 

1.2 ขาดการเผยแพร่ข้อมูลหรือถ่ายโอน
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่พิธีกร 

-สร้างองค์ความรู้จากการถอดบทเรียน (Lesson 
Learned: LL) จากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร 

2. กระบวนการ ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและเข้าถึง
ได้ง่าย 

-อัปโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์ กอศ.สกศ.รร.จปร. 
- สร้าง LINE Official Account เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือบทพิธีกรงานพิธีสำคัญ
ใน รร.จปร. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. เครื่องมือ บทพิธีกรในฐานข้อมูลมีไม่เพียงพอและไม่
หลากหลาย 

-รวบรวมบทพิธีกรงานพิธีสำคัญใน รร.จปร. ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีการปรับปรุงและ
พัฒนาให้ทันสมัย ถูกต้องสมบูรณ์ จากผู้ปฏิบัติ
หน้าที่พิธีกรจริง 

4. เทคโนโลยี ขาดแหล่งจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ระบบ ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย 

-อัปโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์ กอศ.สกศ.รร.จปร. 
- สร้าง LINE Official Account เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือบทพิธีกรงานพิธีสำคัญ
ใน รร.จปร. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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7.1 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการในปี 2562 มีดังนี้ 
   1. รวบรวมบทพิธีกรงานพิธีสำคัญใน รร.จปร. 
   2. ปรับปรุงและพัฒนาบทพิธีกรงานพิธีสำคัญใน รร.จปร. ให้ทันสมัยและสมบูรณ์ 
7.2 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการในปี 2563 มีดังนี้ 
        7.2.1 ดำเนินการปรับปรุงเหมือนปี 2562 โดยการรวบรวมบทพิธีกรงานพิธีสำคัญใน รร.จปร. รวมทั้งปรับปรุง
และพัฒนาให้ทันสมัย ถูกต้องสมบูรณ์ จากผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรจริง อีกท้ังได้เพ่ิมบทพิธีกรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
        7.2.2 จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลทางแอพพลิเคชั่น LINE 
จากการสร้าง LINE Official Account เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือบทพิธีกรงานพิธีสำคัญใน รร.จปร. ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร บุคลากรและนักเรียนนายร้อยของ รร.จปร. ได้ทราบอย่างทั่วถึง 
        7.2.3 ดำเนินการถอดบทเรียนจากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรจริง เพื่อทบทวนประสบการณ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่พิธีกรที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพ่ือให้เข้าถึงความรู้ที่ฝังลึก (Tacit knowledge) ที่ถ่ายโอนจากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรจริง 
โดยมีขั้นตอนการถอดบทเรียน ดังนี้ 
               7.2.3.1 กำหนดประเด็นในการถอดบทเรียนและร่างแนวคำถามสำหรับการถอดบทเรียน ดังนี้ 
                         (1) หลังจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 
                         (2) ขณะปฏิบัติหน้าที่พิธีกร ประสบปัญหาอะไรบ้าง และมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร 
                         (3) หลังปฏิบัติหน้าที่พิธีกร ได้รับผลตอบกลับ (Feedback) หรือมีการประเมินการปฏิบัติงานด้วย
ตนเองหรือจากผู้อ่ืนอย่างไรบ้าง 
                          (4) ในการดำเนินงานของโครงการครั้งต่อไป ถ้า กอศ.สกศ.รร.จปร. จะจัดการอบรมผู้ปฏิบัติ
หน้าที่พิธีกร ควรมีหัวข้อใดบ้างที่ผู้เข้ารับการอบรมควรทราบ และ/หรือ ควรทราบมากที่สุด 
                7.2.3.2 ถอดประสบการณ์เจ้าของบทเรียน (ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร) จำนวน 7 คน จากการสัมภาษณ์ 
                7.2.3.3 วิเคราะห์บทเรียน โดยใช้ตารางวิเคราะห์เนื้อหา 
                7.2.3.4 บันทึกบทเรียนและเขียนรายงาน 
8. ผลลัพธ์การดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 
ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร 80 95 95 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ (ทางตรง-ทางอ้อม) 
   1. ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บบทพิธีกรได้ง่ายและมีบทพิธีกรที่ต้องการใช้
งานจริง 
   2. ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรมีบทพิธีกรที่ทันสมัย ถูกต้องสมบูรณ์ และมีความหลากหลาย 
   3. สร้างองค์ความรู้จากการถอดบทเรียน (Lesson Learned: LL) จากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร 
   4. เพ่ิมช่องทางเข้าสู่ข้อมูลบทพิธีกร ผ่านทาง LINE Official Account เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลบทพิธีกรงานพิธี
สำคัญใน รร.จปร. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

9. การกำหนดมาตรฐาน  

   บทพิธีกรได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการและคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย กอศ.สกศ.รร.จปร. 

10. การขยายผลโครงการ และสิ่งท่ีจะดำเนินการต่อไป  

     กอศ.สกศ.รร.จปร. ดำเนินโครงการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร  
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ลงชื่อ ประธานกลุ่ม :   
พ.อ. หญิง บุษยะมาส  ทรรทรานนท์ 
            (บุษยะมาส  ทรรทรานนท์) 
     วันที่ : ………..................…………… 

 
ลงชื่อ ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วย :  
               พ.อ. วีระพงศ์  ตั้นเจริญ                               
                     (วีระพงศ์  ตั้นเจริญ) 
            วันที่ : ...................................... 

 
                                   ลงชื่อ ผู้บริหารที่กำกับดูแล : พ.อ. มนัส  ธนวานนท์ 
                                                                           (มนัส  ธนวานนท์) 
                                                                วันที่ : ………………………………. 

 

หมายเหตุ : ผู้บริหารที่กำกับดูแล หมายถึง ผู้บังคับหน่วย, ผู้บริหารจัดการความรู้ของหน่วย 
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บทพิธีกรงานพิธีสำคัญใน รร.จปร. ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
 

บทพิธีกร พิธีถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช 
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2562 

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ลานหน้ากองบัญชาการ รร.จปร. 

เวลา การปฏิบัติ พิธีกร 
0715 ผบ.รร.จปร. และคณะผู้บังคับบัญชา, ที่ปรึกษา 

รร.จปร., ผบ.นขต.รร.จปร. และ ผอ.กอง 
ฝสธ.รร.จปร. ถวายราชสักการะพระบรมรูป ร.5  
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า 

 

0720 ผบ.รร.จปร., รอง ผบ.รร.จปร. (1)+(2), 
เสธ.รร.จปร., ผอ.สวท.รร.จปร., ผอ.สก
ศ.รร.จปร. และ รอง เสธ. รร.จปร. (1)+(2) 
ถวายราชสักการะและคล้องมาลัยฐานพระบรม
ราชานุสาวรีย์ ร.5, คล้องมาลัยปืนใหญ่ 

 

0730 ผบ.รร.จปร. และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ 
หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ ผบ.นขต.รร.จปร. 
พร้อมภริยา และ ผอ.กอง ฝสธ.รร.จปร. เข้า
พักผ่อน ณ ห้องรับรองรัตนโกสินทร์ 

 

พิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
0745 หน่วยงานส่วนราชการ ข้าราชการ รร.จปร., 

นนร. และผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ ลานหน้า 
บก.รร.จปร. 
(ชุดพวงมาลาประจำจุด) 

 

 พิธีกร ทักทาย สวัสดีครับ+สวัสดีค่ะ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ 
 พิธีกร ต้อนรับ ขอต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานพิธีถวายราช

สักการะเนื่องในโอกาส 
วันปิยมหาราชครับ 

 พิธีกร แนะนำตัว กระผม พ.ท. ฐนัส มานุวงศ์ และ  
ร.อ.หญิง ฉัฐรภรณ์ ยศสุนทร  
อจ.สกศ.รร.จปร. 
กระทำหน้าที่เป็นพิธีกรครับ 

  
  วันนี้คือ วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ซึ่งเป็นวันปิยมหาราช หรือวันคล้าย 
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
เป็นวันสำคัญท่ีคนไทยรู้จักกันดีคือ  
“วันเลิกทาส” ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม  
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พ.ศ.2417 ครับ การเป็นทาสนั้นเป็นเสมือนมรดกตก
ทอด เพราะหากพ่อแม่เป็นทาส  
ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จึงมีพระบรมราชโองการให้เลิกทาส เป็นการยกเลิก
ระบบที่คนชั้นสูงตั้งขึ้น เพื่อกดขี่ราษฎรให้ทำงานรับใช้
หรือส่งทรัพย์สินให้โดยไม่มีกำหนดสิ้นสุด ดังนั้น วันที่ 
23 ตุลาคม ของทุกปี ทางราชการจึงประกาศให้เป็น
วันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบมา 

 พิธีกร แจ้งกำหนดการ สำหรับกำหนดการพิธีวันนี้ มีดังนี้ค่ะ 
-0750 นนร.ผู้ถือพวงมาลา เชิญพวงมาลาเข้าประจำที่
ด้านหน้าแต่ละหน่วย 
-0755 ผู้บัญชาการ รร.จปร., นายทหารชั้นผู้ใหญ่, 
หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ,  
ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง รร.จปร. พร้อมภริยา และ 
ผู้อำนวยการกอง ฝ่ายเสนาธิการ  รร.จปร. เข้าประจำ
ที่พร้อม ณ จุดที่กำหนด  
-0800 ผู้ควบคุมแถวบอกแสดงความเคารพธงชาติ ผู้
ร่วมพิธีร้องเพลงชาติร่วมกัน 
จากนั้น จึงเข้าสู่พิธีการวางพวงมาลาเพ่ือถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชน
ชาวไทย 

0755 -พิธีกร รายงานความเคลื่อนไหว 
-ผบ.รร.จปร. นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้า
หน่วยงานส่วนราชการ ผบ.นขต.รร.จปร. พร้อม
ภริยา และ ผอ.กอง ฝสธ.รร.จปร. เข้าประจำที่
พร้อม ณ จุดที่กำหนด ณ ลานหน้า บก.รร.จปร. 
เตรียมเคารพธงชาติ 

ขณะนี้ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า, นายทหารชั้นผู้ใหญ่, หัวหน้า
หน่วยงานส่วนราชการ, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมภริยา และ
ผู้อำนวยการกองฝ่ายเสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
ได้/กำลัง ออกจากห้องรับรองรัตนโกสินทร์ เพื่อเข้า
ประจำที่ ณ ลานหน้ากองบัญชาการ รร.จปร. และ
เตรียมเคารพธงชาติค่ะ 

  
0800 -พิธีกร กล่าวนำเพื่อเคารพธงชาติ 

-ผู้ควบคุมแถวบอกแสดงความเคารพธงชาติ 
(บอกแสดงความเคารพธงชาติ, ดุริยางค์บรรเลง
เพลงชาติ, ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงชาติ) 
-เพลงจบ / ผู้ควบคุมแถวสั่ง “พัก” 

ต่อไป จะเป็นการเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติโดย
พร้อมเพรียงกันค่ะ 
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 -พิธีกร นำเข้าสู่พิธีการ ต่อจากนี้ไป ขอนำท่านผู้มีเกียรติเข้าสู่พิธีถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช
ครับ 

 -พิธีกร กล่าวถึงประวัติงานพอสังเขป วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็น
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รัก
ยิ่งของ 
พสกนิกรชาวไทย พระองค์จึงทรงได้รับ 
การถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิย
มหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า  
“พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วย
ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้
ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” 
ครับ 

 -พิธีกร กล่าวเชิญ 
-ผู้แทน นนร. อ่านบทประพันธ์ถวายราช
สักการะ 

-ลำดับนี้ เป็นการอ่านบทอาเศียรวาทเพ่ือถวายราช
สักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
-ประพันธ์โดย พ.อ.จิระ เหล่าจิระอังกูร 
ผู้อำนวยการกองวิชา สกศ.รร.จปร. 
และขอเชิญ-นนร. อนุพงศ์ ถือคำ ชั้นปีที่ 2  
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
อ่านบทอาเศียรวาทค่ะ ขอเชิญค่ะ 
 

 -เมื่อ นนร.อ่านทำนองเสนาะจบ (ไมค์วางเรียบร้อย) 
 -พิธีกร กล่าวเชิญ ผบ.รร.จปร. กล่าวคำถวาย

อาเศียรวาทราชสดุดี 
ในลำดับนี้ ขอเรียนเชิญ ผู้บัญชาการ  
รร.จปร. กล่าวคำถวายอาเศียรวาทราชสดุดี ครับ ขอ
เรียนเชิญครับ 

 -เมื่อ ผบ.รร.จปร. กล่าวจบ 
-ผู้ควบคุมแถว สั่งถวายความเคารพ 
(ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี, แตร
เดี่ยวบรรเลง, ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระ
บารมี) 
-เมื่อเพลงจบ ผู้ควบคุมแถวสั่ง “เรียบอาวุธ” 

 
 
 

 -พิธีกร กล่าวเชิญ ผบ.รร.จปร. วางพวงมาลา ต่อไป ขอเรียนเชิญ ผู้บัญชาการ รร.จปร. ขึ้นวางพวง
มาลาครับ ขอเรียนเชิญครับ 

 -ผู้ควบคุมแถวสั่งถวายความเคารพ  
 -ผบ.รร.จปร. ประธานในพิธีฯ วางพวงมาลา ณ 

พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5, ถวายความเคารพ 
แล้วกลับเข้าประจำที่ 
-ผู้ควบคุมแถวสั่ง “พัก” / “มือลง” 

ขอเรียนเชิญผู้แทนหน่วย ส่วนราชการ และผู้แทน 
นนร. ขึ้นวางพวงมาลา โดยพร้อมเพรียงกัน ผู้แทน
หน่วยมีรายนาม ดังนี้ 
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 -พิธีกร กล่าวเชิญ........ขึ้นวางพวงมาลา 
-หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ, ผบ.
นขต.รร.จปร. และผู้แทน นนร. นำพวงมาลาวาง 
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 พร้อมกัน แล้ว
กลับเข้าประจำที่ 

ขอเรียนเชิญผู้แทนหน่วย ส่วนราชการ และผู้แทน 
นนร. ขึ้นวางพวงมาลา โดยพร้อมเพรียงกัน ผู้แทน
หน่วยมีรายนาม ดังนี้ 

-ผู้นำคณะวางพวงมาลาสั่ง “หน้าเดิน” 
-พิธีกร กล่าวรายนาม 

1.ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
1.ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. 
2.ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก 
2.ผู้อำนวยการ ส่วนการศึกษา รร.จปร. 
3.ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
3.ผู้อำนวยการ ส่วนวิชาทหาร รร.จปร. 

  4.ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครนายก 
4.ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ 
รร.จปร. 

  5.ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา 
5.ผู้อำนวยการ ส่วนบริการ รร.จปร. 

  6.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
6.ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล รร.จปร. 

  7.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี 
7.ผู้บังคับกองพันทหารราบ รร.จปร. 

  8.ผู้บัญชาการ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์
ทหารบก 

  9.ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลคุณากร 
  10.ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 
  11.ประธานแหล่งสมาคมนายทหารชั้นประทวน 

รร.จปร. 
  และ 12.ผู้แทน นนร.ชั้นปีที่ 1-5  
  ขอเรียนเชิญค่ะ 
 -คณะวางพวงมาลาและกลับเข้าประจำที่

เรียบร้อย 
 

 -ผู้บังคับแถว สั่งถวายความเคารพ 
 (ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี แตร
เดี่ยวบรรเลง) 
-เมื่อบรรเลงจบ ผู้ควบคุมแถวสั่ง “เรียบอาวุธ” 
***ให้รอจนกระทั่ง ธงชัยเฉลิมพล เคลื่อน
ออกไป 

 

 -ผู้ควบคุมแถวสั่ง “มือลง” 
 

ขณะนี้ พิธีถวายราชสักการะ 
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 
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วันปิยมหาราช ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ 
 -พิธีกร รายงานความเคลื่อนไหว ขอเรียนเชิญ ผู้บัญชาการ รร.จปร., คณะ

ผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าส่วนราชการ ถ่ายภาพเป็น
ที่ระลึกที่บริเวณด้านหน้า 
พระบรมราชานุสาวรีย์ครับ 
 
 

 -พิธีกร กล่าวเชิญผู้บังคับบัญชาถ่ายภาพหมู่ -สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารเช้า
มานะคะ ทาง รร.จปร. ได้จัดอาหารเช้าไว้รับรองที่
ด้านบน ณ ห้องธนบุรี ค่ะ อย่างไรขอเชิญรับประทาน
อาหารเช้าก่อนเดินทางกลับค่ะ 
-และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธี
ในวันนี้นะคะ ขอให้ทุกท่าน เดินทางกลับโดยสวัสดิ
ภาพค่ะ 
-สวัสดีครับ / ค่ะ 

 -พิธีกร ประกาศอ่ืน ๆ และขอบคุณ  
 

************************** 
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ประวัติเพิ่มเติม 

เกริ่น -วันปิยมหาราช เป็นวันสำคัญท่ีคนไทยรู้จักกันดีคือ “วันเลิกทาส” ตั้งแต่ 21 สิงหาคม พ.ศ.
2417 และห้ามมีการซื้อขายทาสในประเทศไทยอีก 
-เพราะสมัยก่อน หากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึง
ได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันปิยมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ
คนไทยทั้งชาติ พร้อมประกาศให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการด้วย 

การปฏิรูประเบียบ
บริหารราชการ 

พระองค์ได้ทรงปรับปรุงหน้าที่ของกรมต่างๆ ที่มีอยู่แต่เดิมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยรวม
กรต่างๆ ที่มีอยู่มากมายเวลานั้นเข้าเป็นกระทรวง กระทรวงหนึ่งๆ ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างพอเหมาะสม 

การศึกษา พระองค์ได้โปรดให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง แล้วมีหมายประกาศ
ชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการให้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนภาษาไทยนี้ 

การศาล ทรงตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้น เพ่ือรวบรวมศาลต่างๆ ให้มาขึ้นอยู่ในกระทรวงเดียวกัน 
การคมนาคม ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายถนนบำรุงเมือง ถนนที่ทรงสร้างใหม่คือ ถนนเยาวราช 

ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินนอก ถนนดินสอ ถนนบูรพา ถนนอุณากรรณ เป็นต้น 
การสุขาภิบาล ได้ทรงตั้งกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เพ่ือดูแลจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นหลายแห่ง เช่น  

ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลโรคจิต และโรงเลี้ยงเด็ก 
การสงครามและการ

เสียดินแดน 
ท่านทรงควบคุมการเสียดินแดนของไทย หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ทรงพยายามทำให้ได้
ประโยชน์จากการเสียดินแดนให้มากที่สุด 

การวรรณคดี ทรงเป็นนักประพันธ์ซึ่งมีความชำนาญทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เช่น  
พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน ลิลิตนิทราชาคริต เงาะป่า พระราชพิธีสิบสองเดือน  
เป็นต้น 

 

ประกาศต่าง ๆ 

เครื่องมือสื่อสาร 

  -ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน ปิดเครื่องมือสื่อสาร หรือเปลี่ยนเป็นระบบที่ไม่ใช้ใช้เสียง เพื่อไม่เป็นการ
รบกวนในระหว่างกระทำพิธีค่ะ ขอบคุณค่ะ 

การถวายความเคารพ 

 -เมื่อผู้ควบคุมแถวสั่งถวายความเคารพ ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมพิธีแสดงท่าเคารพ และกระทำค้างไว้จนกว่าผู้
ควบคุมแถวจะสั่ง “พัก” หรือสั่ง “มือลง” ค่ะ 

อาหารเช้า 

 -รร.จปร. ได้จัดอาหารเช้าไว้รับรองผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน ทางด้านบนตึกกองบัญชาการ รร.จปร. ณ ห้องธนบุรี 
ค่ะ ขอเรียนเชิญรับประทานอาหารเช้าก่อนเดินทางกลับนะคะ 
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บทพิธีกร 

งาน “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๒” 

 
 

ท่านผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ ข้าราชการ และนักเรียนนายร้อยทุกนาย 
ดิฉัน ร้อยโทหญิงสาริศา เขี้ยวงา  รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในวันนี้ค่ะ 

 
***แจ้งกำหนดการ*** 
 
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระราชโอรสใน
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  พระองค์เสด็จ
พระราชสมภพ เมื ่อวันที ่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น รัฐเมสสาชูเขตต์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทรงมีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และเป็นพระ
ราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกา
เจ้า 
  
ครองราชย์ 

เมื่อครั้งที่ดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช รัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้น
ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรี วงศ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนนั้น ทรงเฉลิมพระ
ปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และรัฐบาลได้แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการ บริหารราชการแผ่นดินแทน
พระองค์ เนื่องจากยังทรงพระเยาว์ และต้องทรงศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
 
พระบรมราชาภิเษก 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระ
สุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินท
ราธิราช บรมนาถบพิตร” และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจวาจาว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพ่ือประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม”  

 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษก

สมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ณ พระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwisuveRh7jiAhUUY48KHWntAbAQjRx6BAgBEAU&url=http://www2.crma.ac.th/organ/command3.html&psig=AOvVaw35-pFHLlKLuH9ODriPSPQd&ust=1558920918064425
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ในวังสระปทุม ซึ่งในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์
หญิงสิริกิติ์ กิติยากร ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยกันสี่พระองค์ตามลำดับ
ดังต่อไปนี้ 

1. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
2. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
3. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
4. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 

พระราชกรณียกิจ 
ตั้งแต่พุทธศักราช 2502 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ทั ้งในยุโรป อเมริกา 
ออสเตรเลีย และ เอเชีย และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทุกภาคทรงประจักษ์ในปัญหา
ของราษฎรในชนบทที่ดำรงชีวิตด้วยความยากจน ลำเค็ญและด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทางแก้ปัญหา
ตลอดมาตราบจนปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัด
ทุกข์ยากนำความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎร ให้ดีขึ้นด้วยพระบุญญาธิการและพระปรีชาสามารถ
ปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อความเจริญ
พัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการนานัปการมากกว่า 2 ,000 โครงการ ทั้งการแพทย์
สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การ
คมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจเพ่ือประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ทั้งยังทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของประชาชน
ในชุมชนเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจรอุทกภัยและปัญหาน้ำเน่าเสียในปัจจุบัน ได้ทรงริเริ่มโครงการการช่วย
สงเคราะห์ และอนุรักษ์ช้างของไทยอีกด้วย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรากตรำพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย แม้ในยามทรงพระ
ประชวร ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชดำริเพ่ือขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร กลางแดดแผดกล้าพระเสโทหลั่งชุ่มพระ
พักตร์ และพระวรกายหยาดตกต้องผืนปฐพีประดุจน้ำทิพย์มนต์ชโลมแผ่นดินแล้งร้าง ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์นับ
แต่เสด็จเถลิงถวัลยราชตราบจนปัจจุบัน 

แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ก็ได้พระราชทานแนวทางดำรงชีพ
แบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีใหม่” ให้ราษฎรได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบ
อาชีพอยู่กินตามอัตภาพซึ่งราษฎรได้ยึดถือปฏิบัติเป็นผลดีอยู่ในปัจจุบัน 
พระอัจฉริยภาพ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความรักอันยิ่งใหญ่แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชภารกิจอัน
หนักเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ปรากฏเป็นที่ประจักษ์เทิดทูนพระเกียรติคุณทั้งในหมู่ชาวไทยและ
ชาวโลก จึงทรงได้รับการสดุดีและการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์เป็นจำนวนมากทุกสาขาวิชาการ ทั้งยังมีพระ
อัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่างสูงส่ง ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอันไพเราะนับแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบันรวม 47 เพลง ซึ่งนัก
ดนตรีทั้งไทย และต่างประเทศนำไปบรรเลงอย่างแพร่หลาย เป็นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพจนสถาบันดนตรีใน
ออสเตรเลียได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์แด่พระองค์ นอกจากนั้นยังทรงเป็นนักกีฬาชนะเลิศรางวัล
เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ทรงได้รับยกย่องเป็น “อัครศิลปิน” ของชาตินอกจากทรงพระปรีชาสามารถด้าน
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ดนตรีแล้วยังทรงสร้างสรรค์งานจิตรกรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ เช่น ทรง
พระราชนิพนธ์ แปลเรื่อง ติโตนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระและพระราชนิพนธ์เรื่องชาดกพระมหาชนก พระราชทาน
คติธรรมในการดำรงชีวิตด้วยความวิริยะอุตสาหะอดทนจนพบความสำเร็จแก่พสกนิกรทั้งปวง 

ปวงชนชาวไทยต่างมีความจงรักภักดีเป็นที่ยิ่งดังปรากฏว่าในวาระสำคัญ เช่น ศุภวาระเถลิงถวัลยราชครบ 25 
ปี พระราชพิธีรัชดาภิเษก 9 มิถุนายน 2514 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 
พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกทรงดำรงสิริราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 2 กรกฎาคม 2531 มหา
มงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 9 มิถุนายน 2539 และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้พร้อมใจกันจัดงานเฉลิ มพระเกียรติและถวายพระพรชัย
มงคลด้วยความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างสมพระเกียรติทุกวาระ 
 
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี 

พ.ศ. 2503 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นมาใหม่
หลังจากที่ได้เลิกร้างไปตั้งแต่ พ.ศ. 2479 และประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคก็
ได้รับการฟื้นฟูเป็นครั้งแรกเพื่อถวายผ้าพระกฐินทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงอื่น  ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย 
ประวัติศาสตร์ไทย สถาปัตยกรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ การดนตรีและศิลปะอื่น ๆ เช่น โปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากร
จัดทำโน้ตเพลงไทยตามระบบสากลและจัดพิมพ์ขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ โปรดเกล้าฯ ให้อาจารย์และนสิิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยหาระดับเฉลี่ยมาตรฐานของเครื่องดนตรีไทย ทรงสนับสนุนให้มี
การจัดตั้งสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย 
 
ด้านวรรณศิลป์  

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์บทความ แปลหนังสือ 
เช่น นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต พระมหาชนก และพระมหาชนก ฉบับการ์ตูน  เรื่องทองแดง เป็นพระราช
นิพนธ์เกี่ยวกับคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง เป็นต้น 
 
ด้านการพัฒนาชนบท 

เสด็จเยี่ยมพสกนิกรที่ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ตลอดรัชสมัยไปกับการเสด็จฯเยี่ ยมราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภูมิภาคของ
ประเทศ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2497 โดยเฉพาะในแถบชนบททุรกันดาร เพื่อทรงเยี่ยมเยียน ซักถามเรื่องความเป็นอยู่และ
ทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้พระองค์จะทรงศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ด้วยพระองค์เองด้วยแผนที่หรือเอกสารต่าง 
ๆ ทำให้ทรงรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงคิดค้นแนวทางพระราชดำริ
เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละพ้ืนที่ 

พระองค์จะทรงพัฒนาชนบทในรูปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีจุดประสงค์ คือ การพัฒนาบท
เพื่อให้ราษฎรในชนบทได้มีความเป็นอยู่ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงครอบครัวให้ดีขึ้น แนวพระราชดำริที่
สำคัญในเรื่องการพัฒนาชนบท คือมีพระราชประสงค์ช่วยให้ชาวชนบทสามารถช่วยเหลือพึ่งตนเองได้ โดยการสร้าง
พ้ืนฐานหลักท่ีจำเป็นต่อการผลิตให้แก่ราษฎรเหล่านั้น ทรงส่งเสริมให้ชาวชนบทมีความรู้ในการประกอบอาชีพตามแต่
ละทอ้งถิ่น นอกจากนี้ยังทรงหาทางนำเอาวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์กับภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 
ด้านการเกษตรและชลประทาน 
เขื่อนภูมิพล 
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ในด้านชลประทาน พระองค์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยทรงคิดค้นโครงการตามพระราชดำริของ
พระองค์ มีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พระองค์ได้ทรง
วิจัยและริเริ่มโครงการฝนหลวง เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน เมื่อคราวเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2538 พระองค์ทรงมีพระราชดำริเรื่องแก้มลิง ควบคุมการระบายน้ำจาก
แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน ลำคลองต่าง ๆ ลงสู่อ่าวไทยพระองค์ทรงประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศ กังหันชัยพัฒนา 
ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการเพ่ิมออกซิเจน เป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งของพระองค์ที่ได้รับสิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

ในด้านการเกษตร จะทรงเน้นการค้นคว้า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ์พืชใหม่ ๆ ตลอดจนการศึกษาแมลงศัตรูพืช 
และพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งแต่ละโครงการจะเน้นให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  
นอกจากนี้ ยังทรงพยายามไม่ให้เกษตรกรยึดติดกับพืชผลทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว แต่เกษตรกรควรมีรายได้จาก
กิจกรรมอื่นด้วย เพื่อจะได้พึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง พระองค์ยังทรงคิดค้นการแก้ปัญหาทรัพยากรทางการเกษตร
หลายอย่างที่สำคัญ เช่น การแกล้งดิน เพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรด จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ใน
การเพาะปลูกได้ การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ พระองค์ทรงส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล ซึ่งกระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ขยายโครงการเพาะเลี้ยงและเผยแพร่พันธุ์ปลานิล เพื่อความ
ยั่งยืนด้านอาหารให้แก่ประเทศโมซัมบิก ในช่วงปีที่ผ่านมา ทรงจัดตั้งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพ่ือวิจัยพันธุ์
ข้าว พันธุ์พืชและปศุสัตว์ รวมถึงการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การผลิตเอทานอล แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล 
ด้านการแพทย์ 

โครงการของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในระยะแรกล้วนแต่เป็น
โครงการด้านสาธารณสุข ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่าง ๆ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ ให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ และล้วนเป็นอาสาสมัคร โดยเสด็จ
พระราชดำเนิน พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์พร้อมให้การรักษาพยาบาลราษฎรผู้ป่วยไข้ 

นอกจากนั้น ยังมีโครงการทันตกรรมพระราชทานซึ่งเป็นพระราชดำริให้ทันตแพทย์อาสาสมัครเดินทางออกไป
ช่วยเหลือบำบัดโรคเกี่ยวกับฟัน ตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของปากและฟันโดยไม่คิดมูลค่า นอกจากนั้น หน่วย
แพทย์หลวงยังจัดเจ้าหน้าที่ออกเดินทางไปรักษาราษฎรผู้ป่วยเจ็บ ตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกด้วย 
 
ด้านการศึกษา 

ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและผู้สำเร็จการศึกษา
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 
2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพระราชทานทุนแก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในด้านต่าง ๆ ให้นิสิตนักศึกษา
เหล่านั้นได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้วิชาการชั้นสูงในต่างประเทศ และนำความรู้นั้นกลับมาใช้พัฒนาบ้านเมือง  

ส่วนในประเทศพระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์ในด้านต่าง ๆ เช่น ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือ ให้
คำแนะนำ รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนและพระราชทานพระบรมราโชวาทเพ่ือสนับสนุนและเป็นกำลังใจ
แก่ครูและนักเรียนของโรงเรียน โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์มีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการจัดการบริหารทางการศึกษา แบบให้เปล่าตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในลักษณะทั้งอยู่ประจำและไปกลับ[159]แบ่งเป็น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 26 
โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 14 โรงเรียน 

พระองค์ยังได้จัดสร้างโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ในวิชาการทุกสาขา 
ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยที่บรรจุความรู้ใน 7 สาขาวิชา โดยแต่ละเล่มได้จัดแบ่งเนื้อหาของแต่ละเรื่องออกเป็น
สามระดับ เพ่ือที่จะให้เยาวชนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตามพ้ืนฐานของตน 
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นอกจากนี้ตลอดรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเสด็จพระราชดำเนินไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เหล่านิสิตผู้สำเร็จ
การศึกษา 
 
ด้านการต่างประเทศ 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่าง ๆ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา
เหนือ รวม 27 ประเทศ เพ่ือเป็นการเจริญพระราชไมตรีกับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้นให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่ง
ขึ้นและเพื่อนำความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปมอบให้กับประชาชนในประเทศต่าง ๆ โดยทรงเสด็จเยือน
ประเทศเวียดนามใต้ อย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรก อีกหนึ่งประเทศสำคัญที่พระองค์ได้เสด็จเยือนในช่วงเวลาดัง
กล่าวคือประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในการเสด็จประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งนั้น ทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ขบวน
พาเหรดของพระองค์ในนิวยอร์กมีผู้เฝ้าชมพระบารมีกว่า 750,000 คน นอกจากนี้ พระองค์ยังได้มีพระราชดำรัสต่อสภาคอง
เกรสแสดงจุดยืนว่าอเมริกาเป็นมหามิตรของไทย [162] ซึ่งหลังจากการเสด็จเยือนประเทศแคนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2510 
พระองค์ก็มิได้ทรงเสด็จเยือนประเทศไหนอีกเลย กระทั่งเม่ือปี พ.ศ. 2537 ทรงเสด็จเยือนประเทศลาว ซึ่งนับเป็นการ
เสด็จเยือนต่างประเทศเป็นครั้งสุดท้ายของพระองค์ 

ในภายหลังพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกให้การต้อนรับราชอาคันตุกะจากประเทศต่าง ๆ ที่เดินทางมา
เยือนประเทศไทยหลายครั้ง ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
บรรดาทูตานุทูตเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสาส์นตราตั้งในการเข้ามารับตำแหน่งในประเทศไทยและถวาย
บังคมทูลลาเมื่อครบวาระ รวมทั้งพระองค์จะมีพระราชสานส์ถึงผู้นำประเทศต่าง ๆ ทั้งการแสดงความยินดีและแสดง
ความเสียพระราชหฤทัย 

 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นจากพระดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในประเทศทั้งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและแก้ไขปัญหาระยะยาวทรง
เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2495ตลอดรัชสมัยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด 4,741 โครงการโดยมี
หน่วยงานราชการที่ประสานงานโครงการ คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

โดยแต่ละโครงการจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป โครงการเพื่อการส่งเสริมและวิจัย เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา
, มูลนิธิโครงการหลวง, โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการเกี่ยวกับน้ำ เช่น โครงการแก้มลิง, โครงการฝน
หลวง, กังหันชัยพัฒนา โครงการเกี่ยวกับการเกษตร เช่น โครงการแกล้งดิน โครงการอ่ืน ๆ เช่น โครงการสารานุกรม
ไทยสำหรับเยาวชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะแถบชนบท
นอกจากนี้โครงการหลวงยังได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ สาขา Peace and International Understanding เมื่อ 
พ.ศ. 2531 อีกด้วย 

ประวัติความเป็นมาของโครงการ 
พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแก่ปวงราษฎรไทย

ทั้งหลาย ในระยะต้นแห่งการเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยสิริราชสมบัตินั้น 
เป็นพระราชดำริด้านการแพทย์และงานสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากในระยะต้นรัชกาลนั้นกิจการ

ด้านการแพทย์ของไทยยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าท่ีควรและการบริการ 
สาธารณสุขในชนบทยังมิได้แพร่หลาย เฉกเช่นปัจจุบัน พระราชกรณียกิจช่วงแรกเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ - 

๒๕๐๕ จะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าไม่มีลักษณะ 
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เป็นโครงการเต็มรูปแบบอย่างปัจจุบัน 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ วัณโรคมีอุบัติการณ์สูงและยังไม่หมดไปจากประเทศไทย ปีหนึ่งๆ มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้เป็น

จำนวนไม่น้อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราช 
จากนั ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการสร้าง 
อาคาร“มหิดลวงศานุสรณ์” ในบริเวณสถานเสาวภา สำหรับใช้ในกิจการทางด้านวิทยาศาสตร์และ ผลิตวัคซีน

บีซีจี ซึ่งผู้คนยุคนั้นกำลังประสบปัญหาจากวัณโรคอย่างร้ายแรง 
ทรงริเริ่มสร้างภาพยนตร์ขึ้น ที่รู้จักกันในนามว่า “ภาพยนตร์ส่วนพระองค์” จัดฉายเพื่อหารายได้จากผู้บริจาค 

โดยเสด็จพระราชกุศลนำมาช่วยเหลือพสกนิกรด้านต่าง ๆ เช่น 
                 ๑.สร้างตึกวชิราลงกรณ์สภากาชาดไทย 
                 ๒.อาคารทางการแพทย์โรงพยาบาลภูมิพล 
        เมื่อคราวที่โรคอหิวาตกโรคระบาดอย่างรุนแรงในเมืองไทย ซึ่งโรคนี้ต้องใช้ “น้ำเกลือ” เป็นจำนวนมาก 

แต่ในขณะนั้นการให้น้ำเกลือแก่ผู้ป่วยมีค่าใช้จ่ายสูง จำเป็นต้องสั่งจากต่างประเทศและน้ำเกลือที่ผลิตได้ในประเทศ
ไทยตอนนั้นยังขาดคุณภาพ จนกล่าวกันว่า “ใส่ใครไปก็ช็อค” จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้มีการศึกษาวิจัยและ
สนับสนุนในการค้นหาวิธีสร้างเครื่องกลั่นน้ำเกลือใช้เองจนมีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับกัน
จนถึงปัจจุบันนี้ 

  
        โครงการแพทย์หลวงพระราชทาน “เรือเวชพาหน์” เพื่อใช้เป็นหน่วยเคลื่อนที่รักษาราษฎรที่ตั้ง

บ้านเรือนอยู่ตามลำน้ำ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการ 
ดำเนินการมาจนทุกวันนี ้ พระราชจริยวัตรเช่นนี ้ได้กลายเป็นการขยายวงกว้างของปรัชญาการสังคม

สงเคราะห์ของประเทศไทยโดยฝังลึกจิตใจคนไทยลงไปถึงระดับล่างทุกพ้ืนที่ 
ในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะเห็นได้จากยามที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นคนไทยทั้งหลายจะช่วยเหลือ

กันบริจาคโดยมิต้องร้องขอแต่อย่างใด 
 ด้วยความห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ นับแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเด็จเถลิงถวัลยสิริ

ราชสมบัติเป็นต้นมา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยม 
เยียนประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทยากจน อยู่ในภู มิภาคต่างๆ มากกว่า

ประทับอยู่ในพระราชวังที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพ่ือทรงค้นหาข้อมูลที่แท้จริง 
จากประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและทรงสังเกตการณ์ สำรวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อมๆกันด้วย ทั้งนี้เพ่ือ

ทรงรวบรวมข้อมูลไว้เป็นแนวทางที่จะพระราชทานพระราชดำริในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต่อไป 

พระราชดำริเริ่มแรกอันเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมประมงนำพันธุ์ปลาหมอเทศจากปีนัง 

ซึ่งได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เข้าไปเลี้ยงใน
สระน้ำพระที่นั่งอัมพรสถาน และเม่ือวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศ นี้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ 
นำไปเลี้ยงเผยแพร่ขยายพันธุ์แก่ราษฎรในหมู่บ้านของตน เพ่ือจะได้ 

มีอาหารโปรตีนเพิ่มข้ึน 
 โครงการพระราชดำริที ่นับว่าเป็นโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเกิดขึ ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โดย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
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พระราชทานรถบลูโดเซอร์ ให้หน่วยตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรไปสร้างถนนเข้าไปยังบ้านห้วยมงคล 
ตำบลหินเหล็กไฟ (ซึ่งปัจจุบันคือ ตำบลทับใต้) อำเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคิรีขันธ์เพ่ือให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมาและนำผลผลิตออกมาจำหน่ายยังชุมชนภายนอกได้
สะดวกขึ้น 

 จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคิรีขันธ์ เพ่ือบรรเทาความแห้งแล้ง เดือดร้อนของราษฎรและ 

สร้างเสร็จ ใช้ประโยชน์ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ นับเป็นโครงการพระราชดำริทางด้านชลประทานแห่งแรกของ
พระองค ์

ลักษณะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

๑) โครงการตามพระราชประสงค์ 
    หมายถึง โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเป็นส่วนพระองค์ ทรงศึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญในวงงาน 

ทรงแสวงหาวิธีการทดลองปฏิบัติ ทรงพัฒนา และส่งเสริมแก้ไข 
ดัดแปลงวิธีการเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อดูแลผลผลิตทั้งในพระราชฐานและนอกพระราชฐาน ซึ่งต้องทรงใช้

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการทดลองจนกว่าจะเกิดผลดี 
ต่อมาเมื่อทรงแน่พระทัยว่าโครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง จึงโปรดเกล้าฯให้

รัฐบาลเข้ามารับงานต่อภายหลัง 
๒) โครงการหลวง 
    พระองค์ทรงดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาต้นน้ำลำธารในบริเวณป่าเขาในภาคเหนือเพื่อบรรเทา

อุทกภัยในที่ลุ่มล่างด้วยเหตุผลที่พื้นที่เหล่านี้เป็นเขตแดนชาวไทยภูเขา 
จึงทรงมีโอกาสพัฒนาชาวเขาชาวดอยให้อยู่ดีกินดี ให้เลิกการปลูกฝิ่น เลิกการตัดไม้ทำลายป่า ทำไร่เลื่อยลอย 

และเลิกการค้าไม้เถ่ือน ของเถื่อน อาวุธยุทโธปกรณ์นอกกฎหมาย 
ทรงพัฒนาช่วยเหลือให้ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีคุณค่าสูง ขนส่งง่าย ปลูกข้าวไร่ และเลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือบริโภค รวม

คุณค่าผลผลิตแล้วให้ได้คุณค่าแทนการปลูกฝิ่น ทั้งๆท่ีงานของ 
โครงการนี้กินเวลายาวนานกว่าจะเกิดผลได้ ต้องใช้เวลานานนับสิบปี การดำเนินงานจะยากลำบากสักเพียงใด

มิได้ทรงท้อถอย การพัฒนาค่อยๆได้ผลดีขึ้นๆ ชาวเขาชาวดอย 
จึงมีความจงรักภักดีเรียกพระองค์ว่า“พ่อหลวง” และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า“แม่

หลวง” โครงการของทั้งสองพระองค์จึงเรียกว่า “โครงการหลวง” 
๓) โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ 
        หมายถึง โครงการที ่พระองค์ได้พระราชทานข้อเสนอแนะและแนวทางพระราชดำริให้เอกชนไป

ดำเนินการ ด้วยกำลังเงิน กำลังปัญญา และกำลังแรงงาน พร้อมทั้งการ 
ติดตามผลงานให้ต่อเนื่องโดยภาคเอกชน เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง อำเภอทับสะแก 

จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ซึ่งสโมสรโรตารีแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการ 
และดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการพจนานุกรม โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เป็นต้น 
๔) โครงการตามพระราชดำริ 
        โครงการประเภทนี้เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามแนว

พระราชดำริ โดยพระองค์เสด็จฯ ร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร โครงการ
ตามพระราชดำรินี ้ในปัจจุบันเรียกว่า“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ซึ่งมีกระจายอยู่ทั ่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ดำเนินการเสร็จสิ ้นภายในระยะเวลาสั้นและ



 

  หน้าท่ี 19 

ระยะเวลายาวที่มากกว่า๕ ปี ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เป็นงานด้านวิชาการ เช่น โครงการเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ทดลอง หรือโครงการที่มีลักษณะเป็นงานวิจัย เป็นต้น 
 

 
บทพิธีกร 

งาน “พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๓” 

 
 

ท่านผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ ข้าราชการ และนักเรียนนายร้อยทุกนาย 
ดิฉัน พันตรีหญิง ฉัฐรภรณ์ ยศสุนทร อจ.สกศ.รร.จปร. พร้อมทั้ง ร้อยโทหญิงสาริศา เขี้ยวงา  รรก.อจ.สก

ศ.รร.จปร. ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในวันนี้ค่ะ 
 
***แจ้งกำหนดการ*** 
 
พระราชประวัติ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช
สมภพเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์มี
พระเชษฐภคินีและพระขนิษฐภคินีร่วมพระราชชนนีถึง ๓ พระองค์ 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ ้าอยู ่หัว เป็น
พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึง
ปัจจุบัน  

พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๔ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระ
สุพรรณบัฏว่า "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสม
บูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และมีพระปฐมบรมราชโองการ
ความว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" 

และวันที่ ๕ พฤษภาคม ปีเดียวกัน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระอิสริยยศ และเฉลิม
พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ ๑๐ 
 
พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ 
พระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรง
มีพระเชษฐภคินี คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระขนิษฐา ๒ พระองค์ 
คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwisuveRh7jiAhUUY48KHWntAbAQjRx6BAgBEAU&url=http://www2.crma.ac.th/organ/command3.html&psig=AOvVaw35-pFHLlKLuH9ODriPSPQd&ust=1558920918064425
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เม ื ่ อว ันท ี ่  ๒๘ ธ ันวาคม พ.ศ .  ๒๕๑๕ พระบาทสมเด ็ จพระปรม ินทรมหาภ ูม ิพลอด ุลย เดช 
ทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขณะนั้นทรงเจริญ
พระชนมายุ ๒๐ พรรษา นับเป็นกระบวนการสืบราชสันตติวงศ์ที่ชัดเจนตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ 
พ.ศ. ๒๔๖๗ 
 
การศึกษา 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรง
ศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัสเซกส์ และศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้น
ซอมเมอร์เซท สหราชอาณาจักร   

หลังจากนั้น ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ทรงสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ ด้านการทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย หลังจากทรง
สำเร ็จการศ ึกษาได ้ เสด ็จพระราชดำเน ินน ิว ัต ิประเทศไทย ทรงศ ึกษาต ่อสาขาวิ ชาน ิต ิศาสตร ์ร ุ ่นท ี ่  ๒ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พระราชกรณียกิจ 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์มาโดยตลอด เพื่อแบ่งเบา
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งในการพระราชพิธีสำคัญ เพ่ือ
เป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทย และพระราชพิธีทางศาสนาต่าง ๆ 

นอกจากนี้ได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระ
ราชดำเนินไปแปรพระราชฐานประทับแรมตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยทรงติดตามความก้าวหน้าด้านการ
ชลประทาน การสร้างเข่ือนต่าง ๆ และพระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประทานแก้ปัญหาตามที่ชาวบ้านกราบ
ทูล ส่งผลให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญ
ของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคล จึงทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจ เช่น เมื่อรัฐบาลได้น้อม
เกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ แห่งทั่วประเทศ พระองค์ก็ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จพระ
ราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลทุกแห่งและทรงเยี่ยมโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย  

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ๖ แห่ง ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ 
พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ และในด้านการอุดมศึกษา พระองค์
ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนิน แทนพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไป
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

พระองค์ทรงจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ทรงมีพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสทางการศึกษา
แก่เยาวชนไทย และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมารขึ้น โดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งที่ผ่านมานักเรียนทุนพระราชทานทุกรุ่นเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอัตราสูงกว่าร้อยละ ๙๗ โดยผู้ได้รับทุนพระราชทานไม่มีภาระผูกพันที่
ต้องใช้ทุนคืน และเมื่อจบการศึกษา ทรงเปิดโอกาสให้สมัครเข้าถวายงานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ได้ตามความ
สมัครใจ 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว ทรงพระกรุณาห่วงใยการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชน 
โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาส ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัดของกรุงเทพฯ หลายแห่ง เช่น ชุมชน



 

  หน้าท่ี 21 

แออัดพระโขนง เขตคลองเตย เขตยานนาวา พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนโครงการของชุมชน 
เช่น โครงการพัฒนาเด็กเล็กท่ีขาดแคลน โครงการปราบปรามยาเสพติด 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไป
ทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีป เช่น ประเทศอิตาลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น อิหร่าน เนปาล สาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐเปรู ออสเตรเลีย สิงคโปร์ นอกจากจะมุ่งเจริญสัมพันธไมตรีแล้ว ยังทรง
สนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรและศึกษากิจการต่าง ๆ ที่จะทรงนำประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาประเทศไทย 
เช่น เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมชมกิจการทหาร ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน  

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมกิจการด้านเกษตรกรรม 
เช่น เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชพิธีพืชมงคล นอกจากนี้ยังทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจำสม่ำเสมอ เช่น ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานถ้วยรางวัล การทดสอบการ
อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านระดับประเทศ 

ในด้านการกีฬา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้งในผู้แทนพระองค์
และในส่วนของพระองค์เอง เช่น พระราชทานไฟพระฤกษ์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พระราชทานพระราชวโรก าสให้
นักกีฬาไทยเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระ
เยาว์ นอกจากทรงรับการศึกษาด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลียแล้ว ยังทรงพระวิริยะอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบิน ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่ ๙ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๑๘ และทรงดำรงพระยศทางทหารของ ๓ เหล่าทัพ คือ พล.อ. พล.ร.อ. พล.อ.อ. โดยทรงเข้าร่วม
ปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณ
รอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา ที่เขาล้าน จ.ตราด อีกท้ังยังเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีการด้านทหาร อาทิ งานวันราช
วัลลภ 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการใน
พระองค์ ๙๐๔ ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพ่ือเป็นการ เฉลิมพระเกียรติและแสดง
ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนมีความ สมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคง
อย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่ควบคุม 
อำนวยการ และประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ  

การแบ่งประเภทของจิตอาสา มี ๓ ประเภท ดังนี้ 
๑. จิตอาสาพัฒนา ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้

มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวั น การประกอบอาชีพ รวมทั้งการ
สาธารณสุข ฯลฯ โดยแบ่งภารกิจงานเป็น ๘ กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑) จิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 
๒) จิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพ 
๓) จิตอาสาฝ่ายกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ 
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๔) จิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุข 
๕) จิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูล 
๖) จิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุน 
๗) จิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๘) จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร 

๒. จิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเฝ้าตรวจ และเตรียมการรองรับ
ภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื ่น ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการ
ช่วยเหลือบรรเทาการเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทุกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น 

๓. จิตอาสาเฉพาะกิจ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพิธี หรือการรับ
เสด็จในโอกาสต่าง ๆ เป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่ และ การฟ้ืนฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติ
ในพระราชพิธี และการเสด็จนั้น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหีลวง 
ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้ งใจอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย 
พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทั ้งที ่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เอง ล้วนเป็นไปเพ่ือ
ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพ่ือประชาชนชาวไทยได้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน   
 

 
บทพิธีกร 

พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษา ประจำปี 2563 
และพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตอาจารย์ รร.จปร.  

วันพฤหัสที่ 18 มิถุนายน 2563 
ณ หอประชุม รร. จปร. 

*********************************************************** 
ท่านผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ ข้าราชการ และนักเรียนนายร้อยทุกนาย  

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษา ประจำปี 2563 และพิธีแสดง
มุทิตาจิตแด่อดีตอาจารย์ ณ หอประชุม รร.จปร.  

ดิฉัน พ.อ.หญิง จิดาภา ธรรมวิหาร พร้อมทั้ง พ.ต.หญิง บุษดี อรสิริวรรณ  อาจารย์ส่วนการศึกษา รร.จปร. 
ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในวันนี้ค่ะ 
 

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตอาจารย์ รร.จปร. เป็นส่วนหนึ่งของพิธีไหว้ครูซึ่ง รร.จปร. ได้จัดขึ้นเป็นประจำทกุปี
เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและกตเวทิตาคุณที่พึงมีแด่ทั้งอาจารย์ที่เ กษียณอายุราชการไปแล้วและอาจารย์ใน
ปัจจุบัน ครูบาอาจารย์ทุกท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ศิษย์นำความรู้ติดตัวไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง
และประเทศชาติ 

หลังจากพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตอาจารย์ รร.จปร. แล้ว ในเวลาประมาณ 1000 พล.อ.หญิง สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธี
ไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาให้แก่ นนร. ที่มีผลการศึกษาดีค่ะ  
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ในช่วงนี้ ขอเรียนให้ทุกท่านทราบถึง กำหนดการพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตอาจารย์ รร.จปร. นะคะ 
(0815) เมื่อผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน พร้อมในหอประชุม รร.จปร. เรียบร้อยแล้ว / นายทหารต้อนรับจะเรียนเชิญอดีต
อาจารย์ขึ้นประจำที่นั่งบนเวที  //  ในช่วงนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน กรุณายืนขึ้นและปรบมือต้อนรับจนกว่าอดีต
อาจารย์จะเข้าประจำที่นั่งเรียบร้อย และเม่ืออดีตอาจารย์เข้าประจำที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญผู้ร่วมพิธีนั่งลงได้ค่ะ  

ลำดับต่อจากนั้น จะเข้าสู่พิธีแสดงมุทิตาจิต โดยมีผู้แทน นนร. อ่านบทกลอน จากนั้น จะเป็นการฉายวีดิทัศน์
แสดงประวัติของอดีตอาจารย์ และปิดท้ายด้วยการมอบพวงมาลัยและดอกไม้แด่อดีตอาจารย์ 

เมื่อเสร็จขั้นตอนการแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตอาจารย์แล้ว ในเวลาประมาณ 1000 จะเป็นพิธีไหว้ครูและ
พระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาค่ะ 

 
สำหรับกำหนดการพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษา มีดังนี ้

➢ เวลา 0945 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก
ที่ 12  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก            ผู้บัญชาการ รร.จปร. และคณะ รอรับเสด็จฯ ณ บริเวณ
หน้าหอประชุม รร.จปร.  

➢ เวลา 1000 พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินจากพระตำหนัก A1 มาถึงบริเวณหน้าหอประชุม รร.จปร. ทรงวางพานพุ่ม ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง
ทองน้อย และทรงคม เพื่อถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลา
วงกลม  

➢ จากนั้น เสด็จเข้าในหอประชุมฯ วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี    ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
บูชาพระรัตนตรัย ทรงคม ทรงเจิมตำรา และเสด็จประทับพระราชอาสน์  

➢ หัวหน้านักเรียนนายร้อยนำสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวบทไหว้ครู จากนั้น ผู้แทนนักเรียนนายร้อยทั้ง 5 ชั้นปี
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแด่ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

➢ จากนั้น ผู้บัญชาการ รร.จปร. กราบบังคมทูลรายงานผลการพิจารณา นนร. ที่มีผลการศึกษาดี และเบิก นนร. 
จำนวน 4 นายเป็นผู้แทน นนร. ที่มีผลการศึกษาดีประจำปีการศึกษา 2562 เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัล
การศึกษา  

➢ จากนั้น พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะ
พระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียนนายร้อย เมื่อเสร็จแล้ว ทรงกราบลาพระรัตนตรัย และเสด็จพระราชดำเนิน
กลับตามพระราชอัธยาศัย 

 
ก่อนเริ่มพิธีแสดงมุทิตาจิตฯ 

สำหรับท่านที่นำเครื่องมือสื่อสารติดตัวมา ขอความกรุณาปิดเครื่องมือสื่อสาร หรือเปลี่ยนเป็นระบบที่ไม่ใช้
เสียง และงดการใช้เครื่องมือสื่อสารขณะร่วมพิธีด้วยนะคะ 

เวลา 0830  พิธีแสดงมุทิตาจิต 

ขณะนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตอาจารย์โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าค่ะ 
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ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านยืนขึ้นและปรบมือต้อนรับอดีตอาจารย์ รร.จปร. ค่ะ (อดีตอาจารย์เข้า
ประจำที่นั่ง)  

ขอเชิญผู้เข้าร่วมพิธีนั่งลงได้ค่ะ 

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตอาจารย์ รร.จปร. ในวันนี้ มีอดีตอาจารย์ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมงาน จำนวน 26 
ท่านค่ะ แต่ละท่านได้เสียสละ ทุ่มเท ทั้งกำลังกายและกำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ฝากผลงาน
ไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ รร.จปร. ตลอดระยะเวลาที่ท่านรับราชการ ณ สถาบันแห่งนี้ ท่านได้ให้ความรู้ ความรัก ความ
ปรารถนาดี ตลอดจนความช่วยเหลือเกื้อกูล และคำปรึกษาแก่ศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่ดีให้แก่
กองทัพจนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาทหาร คุณธรรม และจริยธรรม  

นอกจากนี้ อดีตอาจารย์แต่ละท่านยังได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ประสบการณ์อันดีงามต่าง ๆ ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่อาจารย์ รร.จปร. ในปัจจุบันด้วยนะคะ 

 
ในลำดับแรก จะเป็นการอ่านบทกลอนเพ่ือแสดงกตเวทิตาคุณแด่อดีตอาจารย์ทุกท่าน ผู้ประพันธ์ได้แก่ พ.อ.จิ

ระ เหล่าจิระอังกูร ผู้อำนวยการกองวิชา สกศ.รร.จปร. และผู้อ่านบทกลอน ได้แก่ นนร. อนุพงศ์ ถือคำ ชั้นปีที่ 3 ค่ะ  
(นนร.อ่านกลอนประมาณ 2-3 นาที) 

 
 ลำดับต่อไป ขอเชิญชมวีดิทัศน์แสดงประวัติของอดีตอาจารย์ทั้ง 26 ท่านค่ะ 

(ฉายวีดิทัศน์) 
1) ลำดับต่อไป ท่านผู้บัญชาการ รร.จปร. และคณะศิษย์เก่า จะเข้าคารวะ และมอบพวงมาลัยดอกไม้แด่อดีต

อาจารย์แต่ละท่านนะคะ / ขอเรียนเชิญค่ะ  
 
2) ลำดับต่อไป ผู้แทน นนร. จะเข้าคารวะอดีตอาจารย์รวมทั้งมอบดอกไม้ค่ะ 

++++++++ 
 

การแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตอาจารย์ รร.จปร. ในวันนี้ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะ ขอกราบขอบพระคุณอดีตอาจารย์
ทุกท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมพิธีในวันนี้นะคะ และขอเชิญผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านลุกขึ้นยืนและปรบมือเพื่อส่งอดีต
อาจารย์ทุกท่านอีกครั้งค่ะ 

 
เวลา 0915 เสร็จสิ้นพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตอาจารย์ รร.จปร. 

 
 ระหว่างนี้ จะเป็นช่วงที่รอเวลา พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาค่ะ 

+++++++  
ระเบียบปฏิบัติ 

ในช่วงนี้ ขอเรียนให้ผู้ร่วมพิธีทุกท่านทราบถึงระเบียบปฏิบัติค่ะ  
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เมื่อพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินถึงหอประชุมฯ แล้ว วงดนตรีไทยจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขอความกรุณาทุกท่านลุกขึ้นยืน
ถวายความเคารพ หันหน้าไปทางพระองค์ท่าน ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเข้ามาทางประตูด้านหน้าฝั่งขวามือนะคะ และ
ทุกท่านจะยืนอยู่จนกว่าพระองค์ท่านจะประทับพระราชอาสน์ แล้วจึงนั่งค่ะ 

เมื่อพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ วงดนตรีไทยจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขอความกรุณา
ผู้ร่วมพิธีทุกท่านลุกขึ้นยืนถวายความเคารพส่งเสด็จอีกครั้งหนึ่ง และหันตามพระองค์ท่านด้วยนะคะ 

ในช่วงที่พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอความกรุณาผู้ร่วมพิธีที่เป็นพุทธศาสนิกชนประนมมือด้วยนะคะ และจะลุกขึ้นยืน
ประนมมืออีกครั้งในช่วงที่พระองค์ท่านทรงกราบลาพระรัตนตรัยค่ะ 

ในระหว่างที่ นนร. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ผู้ร่วมพิธีที่เป็นพุทธศาสนิกชนประนมมือด้วยค่ะ 
สำหรับท่านที่นำเครื่องมือสื่อสารติดตัวมา ขอความกรุณาปิดเครื่องมือสื่อสาร หรือเปลี่ยนเป็นระบบที่ไม่ใช้

เสียง และงดการใช้เครื่องมือสื่อสารขณะร่วมพิธีด้วยนะคะ 
และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขอความกรุณาทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย

ตลอดพิธีด้วยนะคะ 
 

บรรยายความเคลื่อนไหว 905 
 

* ขณะนี้ ใกล้เวลาที่พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาถึงหอประชุมแห่งนี้แล้วนะคะ ขอเรียนเชิญผู้ร่วมพิธีทุกท่านเข้านั่งประจำที่ เพ่ือที่จะ
รอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จค่ะ 

* ขณะนี้ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
เสด็จออกจากพระตำหนัก A1 และประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง อีกสักครู่ คงจะเสด็จพระราชดำเนินถึงหอประชุมแห่งนี้ค่ะ 

* สำหรับท่านที่นำเครื่องมือสื่อสารติดตัวมา ขอความกรุณาปิดเครื่องมือสื่อสาร หรือเปลี่ยนเป็นระบบที่ไม่ใช้
เสียง และงดการใช้เครื่องมือสื่อสารขณะร่วมพิธีด้วยนะคะ 

++++++++++ 
 

(เม่ือ 905 เสด็จฯ กลับ) 
 

ขณะนี้ พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษา ประจำปี 2563 ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะ ขอเรียนเชิญ
อดีตอาจารย์ แขกรับเชิญชั้นผู้ใหญ่ และผู้บังคับบัญชา ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรองสุโขทัย นะคะ พบ
กันใหม่ในโอกาสหน้า สวัสดีค่ะ 

แจ้งผังที่นั่ง 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขอความกรุณาทุกท่านรักษาระยะห่างทาง

สังคม โดยการนั่งท่ีนั่งแบบท่ีเว้นที่ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดพิธีด้วยนะคะ 
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สำหรับผังที่นั่งสำหรับพิธีในหอประชุมวันนี้นะคะ  
สำหรับนายทหารสัญญาบัตร เชิญนั่งที่บริเวณด้านหน้าฝั่งขวามือเมื่อหันหน้าเข้าสู่เวทีนะคะ โดยที่นั่ง 4 แถว

แรกเป็นที่นั่งสำหรับผู้บังคับบัญชา ขอเชิญนายทหารสัญญาบัตรนั่งที่นั่งแถวที่ 5 เป็นต้นไปค่ะ  
??? (หากแบ่งแถวนายทหารชาย-หญิง) ??? 

และเพื่อความสะดวกและความสวยงาม ขอความกรุณานายทหารสัญญาบัตรชายนั่งแถวที่ 5 ถึงแถวที่ ____ และ
นายทหารสัญญาบัตรหญิงนั่งแถวที่ ____ เป็นต้นไปค่ะ 

ที่นั่งย่านกลาง แถวหน้าสุดจะเป็นที่นั่งสำหรับผู้แทน นนร. ถัดไปจะเป็นที่นั่งของ นนร.ชั้นปีที่ 5 และ นนร.ชั้น
ปีที่ 3 

สำหรับที่นั่งฝั่งซ้ายมือ จะเป็นที่นั่งของ นนร.ชั้นปีที่ 4 / ชั้นปีที่ 2 / และชั้นปีที่ 1 ค่ะ  
 
 

บทพิธีกร 
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารใหม่แก่ นนร.ชั้นปีท่ี 5 

ประจำปีการศึกษา 2562 
26 ธันวาคม 2562 

********** 
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ  
 รร.จปร.ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารใหม่
แก่ นนร.ชั้นปีที่ 5 ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าแห่งนี้นะคะ  

ดิฉัน พ.อ.หญิง จิดาภา ธรรมวิหาร และดิฉัน พ.อ.หญิง วันทนา ปิยะพิสุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในวันนี้ค่ะ 
 
➢ สำหรับท่านผู้มีเกียรติที่เข้ามาถึงภายในหอประชุมแล้ว ขอความกรุณาเข้านั่งประจำที่ให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับ

ผู้ปกครองและญาติของนายทหารใหม่ ที่นั่งของท่าน คือ ที่นั่งครึ่งหลังทั้งหมดของหอประชุมนะคะ ท่านสามารถ
นั่งได้ทั้งด้านซ้าย ด้านขวา และย่านกลางของที่นั่งครึ่งหลังของหอประชุมค่ะ  

➢ สำหรับที่นั่งครึ่งหน้าของหอประชุม เมื่อหันหน้าเข้าสู่เวที ที่นั่งฝั่งด้านซ้าย จะเป็นที่นั่งของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ 
ตลอดจนศิษย์เก่าและแขกรับเชิญของกองทัพบกนะคะ ส่วนที่นั่งฝั่งด้านขวา สองแถวแรกจะเป็นที่นั่งสำหรับ
ผู้บังคับบัญชา แถวที่ 3 เป็นต้นไปเป็นที่นั่งของนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพล รร.จปร. ที่เข้าร่วมพิธี ส่วนที่นั่ง
ย่านกลางทั้งหมดจะเป็นที่นั่งของนายทหารใหม่ค่ะ 

*** (ถ้าเห็นมีคนนำเด็กเล็กเข้ามา) 
➢ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขอความกรุณาผู้ปกครองและญาติทุกท่านให้ความร่วมมือในการไม่นำบุตร

หลานเด็กเล็กเข้ามาร่วมพิธีภายในหอประชุมแห่งนี้ด้วยนะคะ 
 

กำหนดการ 
ในช่วงนี้ ดิฉันขอเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทราบกำหนดการของพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหาร

ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ค่ะ 
➢ วันนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผู้บัญชาการทหารบกได้บรรยายพิเศษแก่นายทหารใหม่ ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วน

การศึกษา รร.จปร.  
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➢ อีกสักครู่ ในเวลาประมาณ 14.00 น. จะเริ่มพิธีการในหอประชุมแห่งนี้ค่ะ 
 
➢ สำหรับพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารใหม่ในวันนี้จะประกอบด้วย 2 พิธี ซึ่งเป็นพิธีการสำคัญนะคะ ขอความ

กรุณาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะ 
 
➢ พิธีแรก คือ พิธีรับพระราชทานประดับเครื่องหมายยศ นนร. ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562 สำหรับ นนร. ที่

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณบรรจุในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และหน่วยเฉพาะกิจทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 ซึ่งจะกระทำพิธีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  

➢ ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ เมื่อใกล้เวลาที่ผู้บัญชาการทหารบกจะเดินทางมาถึงหอประชุม ผู้บังคับกองพันจะสั่ง “ลุก” 
ขอความกรุณาผู้ร่วมพิธีทุกท่านลุกขึ้นยืนด้วยนะคะ  

 
 เมื่อผู้บัญชาการทหารบกมาถึง จะเดินเข้าประจำจุดด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ผู้บังคับกองพันจะสั่งถวาย

ความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ในช่วงนี้ ขอความกรุณาผู้ร่วมพิธีทุกท่านถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
ด้วยค่ะ สำหรับท่านสุภาพบุรุษถวายความเคารพด้วยการโค้ง และท่านสุภาพสตรีถวายความเคารพด้วยการถอน
สายบัว โดยย่อเข่าข้างขวาและชักเท้าข้างซ้ายไปด้านหลังค่ะ 

 ผู้บัญชาการทหารบกจะเปิดกรวยธูปเทียนแพ กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวเบิกตัวผู้บัญชาการ 
รร.จปร. จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบกจะเข้านั่งประจำด้านข้างพานอัญเชิญเครื่องหมายยศ ผู้บังคับกองพันจะสั่ง 
“นั่ง” ผู้ร่วมพิธีทุกท่านจึงนั่งได้ค่ะ 

 ผู้บัญชาการ รร.จปร. กล่าวเบิก นนร. ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณบรรจุในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ และหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 เข้าเฝ้าฯ กราบพระบาทสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และรับพระราชทานประดับเครื่องหมายยศ จำนวนทั้งสิ้น 56 นาย  

 ระหว่างการกระทำพิธีในช่วงนี้ ขอความกรุณางดบันทึกภาพและเสียงโดยเด็ดขาดนะคะ ทั้งนี้ ทาง รร.จปร. ได้จัด
ช่างภาพบันทึกภาพให้เป็นส่วนรวม นอกจากนี้ ขอความกรุณาท่านผู้เกียรติทุกท่านร่วมพิธีด้วยความสงบ และ
สำรวมตลอดพิธีรับพระราชทานประดับเครื่องหมายยศค่ะ 

 เมื่อเสร็จพิธี ผู้บังคับกองพันสั่งถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ในช่วงนี้ ขอความกรุณาผู้ร่วมพิธีทุกท่านลุก
ขึ้นยืนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์โดยการโค้งสำหรับสุภาพบุรุษและการถอนสายบัวสำหรับสุภาพสตรี
อีกครั้งค่ะ  

➢ จากนั้นจะเป็นช่วงเวลาพักประมาณ 15 นาทีก่อนจะเริ่มพิธีที่ 2 คือ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารใหม่แก่ 
นนร. ชั้นปีที่ 5 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในเวลาประมาณ 15.00 น. ค่ะ 

 เมื่อเริ่มพิธี ผู้บัญชาการทหารบกและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่จะเข้ าสู่หอประชุม ผู้บังคับกองพันจะบอกแสดง
ความเคารพ ในช่วงนี้ ขอความกรุณาผู้ร่วมพิธีทุกท่านลุกขึ้นยืน ดนตรีจะบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ผู้บังคับกองพัน
รายงานต่อผู้บัญชาการทหารบก 

 จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบกจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทำความเคารพธงชาติ ถวายความเคารพพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วเข้านั่งประจำที่ 

 ผู้บัญชาการ รร.จปร. กล่าวรายงาน และเชิญผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ 11 นาย ประดับ
ยศให้แก่นายทหารใหม ่

 เจ้าหน้าที่จะอ่านคำสั่งแต่งตั้งยศนายทหารใหม่ และขานรายชื่อนายทหารใหม่เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ
ชุดละ 12 นาย จำนวน 14 ชุด โดยชุดสุดท้ายมีจำนวน 3 นาย  
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 เมื่อประดับเครื่องหมายยศเสร็จแล้ว ผู้บัญชาการทหารบกจะมอบเงินขวัญถุงแก่ผู ้แทนนายทหารใหม่และให้
โอวาท ในช่วงนี้ เฉพาะนายทหารใหม่จะยืนรับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการทหารบกค่ะ 

 เมื่อผู้บัญชาการทหารบกกล่าวให้โอวาทจบ ผู้บังคับกองพันจะบอกแสดงความเคารพ ขอความกรุณาผู้ร่วมพิธีลุก
ขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ผู้บัญชาการทหารบกจะกราบลาพระรัตนตรัย ทำความ
เคารพธงชาติ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ  

 หลังจากพิธีประดับเครื่องหมายยศเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะ นายทหารใหม่จะออกจากหอประชุม รร.จปร. เพื่อจัด
แถวเตรียมถ่ายภาพร่วมกับผู้บัญชาการทหารบก นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และผู้บังคับบัญชา บริเวณหน้าศาลาวงกลม
ค่ะ  

 ในขณะที่นายทหารใหม่ถ่ายภาพร่วมกับผู้บัญชาการทหารบก นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และผู้บังคับบัญชา ขอความ
กรุณาให้ท่านผู้มีเกียรติหรือญาติของนายทหารใหม่รอที่หอประชุมแห่งนี้ก่อนนะคะ จนกว่าจะถ่ายภาพเสร็จค่ะ 

 
 พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารใหม่แก่ นนร.ชั้นปีที่ 5 ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. ปีการศึกษา 2562 ใน

วันนี้นะคะ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ รร.จปร. ยังได้รับ
เกียรติจากนายทหารชั้นผู้ใหญ่อีก 11 ท่านที่จะประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารใหม่ ได้แก่ 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์    และ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 
แม่ทัพภาคท่ี 1    พล.ท.ธรรมนูญ วิถี 
แม่ทัพภาคท่ี 2    พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร 
แม่ทัพภาคท่ี 3    พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคํา 
แม่ทัพภาคท่ี 4    พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พล.ท.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง 
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก  พล.ท.ธเนศ วงษ์ชะอุ่ม 
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร  พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว 
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก  พล.ท.ศรชัย กาญจนสูตร 

และ ผู้บัญชาการ รร.จปร.    พล.ท.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ 
 
 สำหรับนายทหารใหม่ที่จะเข้าพิธีประดับเครื่องหมายยศในวันนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 215 นายนะคะ และกว่าจะผ่าน

มาถึงวันนี้ บรรดานายทหารใหม่ได้ผ่านชีวิต นนร. เป็นเวลาถึง 5 ปี ซึ่งจะต้องศึกษาวิชาการในสาขาต่าง ๆ ได้แก่   
วิศวกรรมเครื่องกล    วิศวกรรมโยธา     วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร   
วิศวกรรมอุตสาหการ    วิศวกรรมแผนที่   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 และ  สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     

 
 นอกจากนี้ยังต้องฝึกภาคสนามด้านวิชาการทหารเหล่าต่าง ๆ ได้แก่  

ฝึกภาคสนามวิชาทหารราบ ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง ทหารสื่อสาร  
ทหารม้า ฝึกยุทธวิธีส่งทางอากาศ ฝึกภาคสนามวิชาจู่โจม เป็นต้นค่ะ  

 
จะเห็นได้ว่า รร.จปร. ได้ให้การศึกษาอบรมแก่ นนร. เพ่ือให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกท่ีมี

ความรู้ทางวิชาการทหาร สามารถเป็นผู้บังคับบัญชา และผู้นำหน่วยทหารระดับหมวด ปฏิบัติการรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีจิตใจเข้มแข็ง สามารถอดทนต่อความยากลำบาก
ได้ 



 

  หน้าท่ี 29 

 
 สำหรับจำนวนนายทหารใหม่ซึ่งสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ มีดังนี้ค่ะ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  มีผู้สำเร็จการศึกษา   จำนวน  30  นาย 
 สาขาวิศวกรรมโยธา           มีผู้สำเร็จการศึกษา   จำนวน  30  นาย 
 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  มีผู้สำเร็จการศึกษา   จำนวน  18  นาย 
 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  มีผู้สำเร็จการศึกษา   จำนวน  25  นาย 
 สาขาวิศวกรรมแผนที่  มีผู้สำเร็จการศึกษา   จำนวน  13  นาย 

2. หลักสูตรวิทยาศาตร์บัณฑิต 
         สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้สำเร็จการศึกษา   จำนวน  44  นาย 

 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มีผู้สำเร็จการศึกษา   จำนวน  25  นาย 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
         สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มีผู้สำเร็จการศึกษา  จำนวน  30  นาย 
 
 หลังจากสำเร็จการศึกษา นายทหารใหม่ทุกนาย จะแยกย้ายกันออกไปรับใช้ชาติในหน่วยทหารต่างๆ ทั่วประเทศ 

แต่ละนายจะไปปฏิบัติหน้าที่ในเส้นทางการรับราชการของตน โดยในปีนี้ มีนายทหารเลือกรับราชการในเหล่า
ต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ 

เหล่าทหารราบ   จำนวน  94  นาย   
เหล่าทหารม้า   จำนวน  29  นาย 
เหล่าทหารปืนใหญ่  จำนวน  38  นาย 
เหล่าทหารช่าง   จำนวน  14  นาย 
เหล่าทหารสื่อสาร  จำนวน  10  นาย 
เหล่าทหารขนส่ง  จำนวน   4   นาย 
เหล่าทหารสรรพาวุธ  จำนวน   7   นาย 
เหล่าทหารพลาธิการ  จำนวน   3   นาย 
เหล่าทหารสารวัตร  จำนวน   4   นาย 
เหล่าทหารการข่าว  จำนวน   2   นาย 

         และ เหล่าทหารแผนที่   จำนวน  10  นาย 
  
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ “นายทหารใหม่” ได้ใช้ชีวิตในฐานะ “นักเรียนนายร้อย” ผู้บังคับบัญชาและคณาจารย์ได้
พยายามให้ความรู้ทั ้งทางทหารและวิชาการให้มีพื้นฐานในระดับปริญญาตรีที่พร้อมจะพัฒนาตามสถานการณ์ มี
ความสามารถในการเป็นผู้นำทหารระดับหมวด บ่มเพาะให้ทุกนายมีความจงรักภักดีต่อชาติและราชบัลลังก์ มีวินัย มี
ความกล้าหาญ มีอุดมการณ์และเสียสละ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีจิตใจใฝ่รู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนรู้จักหน้าที่
และรักเกียรติยศในศักดิ์ศรีของตน จากวันนี้ไป คงจะเป็นหน้าที่ของนายทหารใหม่ทุกนายที่จะดำรงคุณสมบัติอันเป็น
เอกลักษณ์ของ จปร. ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ครอบครัวและประเทศชาติค่ะ  
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ประชาสัมพันธ์ 

 ในช่วงนี้ ดิฉันขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีทุกท่าน หากท่านนำเครื่องมือสื่อสารติดตัวมา ขอ
ความกรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารของท่าน หรือเปลี่ยนเป็นระบบไม่ใช้เสียงในขณะที่กระทำพิธีประดับเครื่องหมาย
ยศทั้งสองพิธีด้วยค่ะ 

 นอกจากนี้ ท่านไม่สามารถนำบุตรหลานเด็กเล็กเข้ามาร่วมพิธีภายในหอประชุมแห่งนี้ด้วยนะคะ    
(เผื่อกรณีมีเด็กเข้ามาแล้ว) 

 สำหรับท่านที่มีเด็กเล็กมาด้วย ขอความกรุณาช่วยดูแลบุตรหลานของท่านไม่ให้ส่งเสียงรบกวนในขณะที่กำลัง
กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนะคะ 

 หากบุตรหลานของท่านส่งเสียงรบกวนในระหว่างพิธี ขอความกรุณานำบุตรหลานของท่านออกจากหอประชุม
ทันทีค่ะ 

 สำหรับการถ่ายภาพ ในช่วงระหว่างพิธีรับพระราชทานประดับเครื่องหมายยศต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ขอ
ความกรุณางดบันทึกภาพและเสียงโดยเด็ดขาดนะคะ ทั้งนี้ ทาง รร.จปร. ได้จัดช่างภาพบันทึกภาพเป็นส่วนรวม
ให้ค่ะ นอกจากนี้ ขอความกรุณาท่านผู้เกียรติทุกท่านร่วมพิธีด้วยความสงบและสำรวมตลอดพิธีรั บพระราชทาน
ประดับเครื่องหมายยศด้วยค่ะ 

 สำหรับการถ่ายภาพ ในช่วงพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารใหม่ ในช่วงที่ 2 ท่านสามารถกระทำได้จากที่นั่ง
ของท่าน (โดยงดใช้แฟลช?) นะคะ ทั้งนี้ขอความกรุณางดการลงมาถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าหรือด้านข้างเวที
โดยเด็ดขาดค่ะ 

 ท่านผู้มีเกียรติที่ต้องการใช้บริการห้องสุขานะคะ ห้องสุขาอยู่ที ่ด้านหลังหอประชุมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา 
นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้บริการห้องสุขาได้ที่ด้านนอกหอประชุมค่ะ 

 ขณะนี้ ใกล้เวลาที่ ผบ.ทบ.จะเดินทางมาถึงหอประชุมแล้วนะคะ ขอความกรุณาท่านผู้มีเกียรติทุกท่ านและ
นายทหารใหม่ทุกนาย เข้านั่งประจำที่ให้เรียบร้อยด้วยค่ะ 

 พิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2562 ได้เสร็จสิ้น
ลงแล้วนะคะ ในนามของ รร.จปร. ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้ และขอให้ท่านผู้มีเกียรติทุก
ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ // สวัสดีค่ะ 
 

อ่ืนๆ จากประสบการณ์ 
 
 สำหรับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาในพิธีประดับยศนายทหารใหม่ในวันนี้ มีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะ  
 ขอความกรุณาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระหว่างการร่วมพิธีประดับเครื่องหมาย
ยศนายทหารใหม่ในวันนี้ด้วยนะคะ  
 สำหรับท่านที่มีสิ่งของที่อาจทำให้เกิดเสียงดังในระหว่างพิธี เช่น ลูกโป่ง ขอความกรุณานำออกไปฝากไว้ด้านนอก
หอประชุมด้วยค่ะ 
 ขณะนี้ ใกล้เวลาที่ ผบ.ทบ.จะเดินทางมาถึงหอประชุมแล้วนะคะ ขอความกรุณาท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน รวมทั้ง
นายทหารใหม่ทุกนาย เข้านั่งประจำที่ให้เรียบร้อยในเวลานี้ด้วยค่ะ 

แหล่งท่องเที่ยวใน รร.จปร. 
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะ รร.จปร. นอกจากจะเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารแล้วนะคะ ยังเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งด้วยค่ะ 
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การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวใน รร.จปร. นี้ก็เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของกองทัพบก และเพ่ือให้นักท่องเที่ยวตลอดจนผู้เข้าเยี่ยมชมได้รู้จัก ได้รับความเข้าใจในกิจกรรมท่องเที่ยว
ของทหาร และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักท่องเที่ยวกับหน่วยงานทหารอีกด้วยค่ะ 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมีมากมายหลายกิจกรรมด้วยกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรม
ทางกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ 

กิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรมเดินป่าพิชิตเขาชะโงก กิจกรรมไต่หน้าผาจำลอง/หน้าผาจริง กิจกรรม
ทดสอบกำลังใจ ๑๐ สถานี กิจกรรมฝึกผู้นำหน่วย กิจกรรมเดินป่าเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมเดินป่าผจญภัย 

กิจกรรมทางกีฬาได้แก่ กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยว กิจกรรมพายเรือแคนู กิจกรรมเลื่อนข้ามน้ำ ฯลฯ 
กิจกรรมนันทนาการก็มีมากมายค่ะ ได้แก่ กิจกรรมกอล์ฟแรลลี่ กิจกรรมจักรยานแรลลี่ กิจกรรมสามัคคีกีฬา

ไทย และกิจกรรมแคมป์ไฟ เป็นต้น 
ท่านที่สนใจนะคะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยว รร.จปร. ค่ะ 

 
กิจกรรมจากธนาคารทหารไทย 

ในช่วงนี้ จะมีกิจกรรมจากธนาคารทหารไทย เพื่อแสดงความยินดีกับนายทหารใหม่ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ 
ประจำปีการศึกษา 2562 นะคะ 
 
เนื่องในโอกาสพิเศษนี้ ธนาคารทหารไทย ขอร่วมแสดงความยินดีและขอเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความ
ภาคภูมิใจในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ รร.จปร. ด้วยการมอบชุด
ของขวัญ ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ หรือ “A Gift of Pride” ให้แก่นายทหารใหม่ทุกท่าน 
 
ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญ คุณ ______________________________________ 
มอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนนายทหารใหม่ค่ะ 
// และขอเชิญถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะคะ // ขอขอบพระคุณค่ะ 

 
วัตถุมงคล 

ในช่วงนี้ ขอเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบถึง วัตถุมงคลที่ รร.จปร. ได้จัดสร้างข้ึนเนื่องในวันพระราชทานกำเนิด
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ 125 ปี ยังมีให้ท่านที่สนใจได้เข้าไปบูชาค่ะ ซึ่งได้กระทำพิธีมังคลาภิเษก ณ 
พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวิหาร เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2555 ไม่ว่าจะเป็นพระบรมรูปประทับยืนฐาน
เหลี่ยม พระบรมรูปประทับยืนฐานกลม พระบรมรูปประทับนั่งพระเก้าอ้ี พระบรมรูปครึ่งพระองค์ขนาดความสูง 6” 
และ 9”    
 
ท่านผู้มีเกียรติที่สนใจและมีความประสงค์จะเช่าพระบรมรูปจำลอง ร.5 ไว้บูชา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและ
ครอบครัว ขอเชิญที่ด้านหน้าหอประชุม หรือร้านจำหน่ายของที่ระลึกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. อยู่ใกล้
ประตูทางเข้า รร.จปร. ตรงข้ามกับกองรักษาการณ์ค่ะ และที่กองสถิติและวิจัย รร.จปร. ในวันและเวลาราชการค่ะ 
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บทพิธีกร 

งาน “งานนิทรรศการการจัดการความรู้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี ๒๕๖๒” 
 

 

ช่วงประชาสัมพันธ์ 

พิธีกร  สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ งานนิทรรศการ “การจัดการความรู้ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ประจำปี 2562” ณ สโมสร นักเรียนนายร้อย กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ค่ะ ในช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดการคร่าว ๆ กันหน่อยนะคะ  

13.00 น. จะเป็นการลงทะเบียน ทุกท่านจะได้รับแจกสติกเกอร์ท่านละ 3 ดวง โดยทุกท่านจะนำสติกเกอร์ไป
ติดให้คะแนนผลงานที่ท่านชื่นชอบ เมื่อทุกท่านได้รับมาแล้ว สามารถนำไปติดได้เลยนะคะ ผลงานของทีมใดได้สติก
เกอร์มากท่ีสุดจะได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน  

13.30 น. จะเป็นพิธีเปิดโดยจะเรียนเชิญผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามาเป็นประธานในพิธี
ค่ะ 

13.45 น. จะเป็นการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของ 6 ทีมแรก  

14.50 น. พักรับประทานอาหารว่างและชมบอร์ดนิทรรศการเป็นเวลา 20 นาที ในช่วงเวลานี้ท่านใดท่ียัง
ไม่ได้ติดสติกเกอร์ให้คะแนนบอร์ดนิทรรศการก็สามารถนำไปติดได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ  

15.10 น. การนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของ 6 ทีมหลัง  

16.15 น. มอบรางวัล ถ่ายภาพ และพิธีปิดโดยบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 สำหรับการนำเสนอนะคะ แต่ละทีมจะมีเวลาบรรยายทีมละ 10 นาที โดยจะบรรยาย 7 นาที และตอบข้อ
ซักถามอีก 3 นาที และมีเวลาดำเนินการระหว่างเปลี่ยนทีมขึ้นบรรยาย 2 นาที  

ลำดับการนำเสนอผลงานของแต่ละทีมนั้นจะใช้วิธีการจับฉลาก ซึ่งทั้ง 12 ทีม ได้จับฉลากแล้วว่าแต่ละทีมอยู่
ในลำดับที่เท่าไหร่ค่ะ 

  สำหรับรางวัลที่จะได้รับในวันนี้ มี 2 ประเภท ได้แก่  

- รางวัลประกวดการจัดการความรู้ 5 รางวัล ตัดสินโดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานการจัดความรู้ดีเด่น 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2562 ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwisuveRh7jiAhUUY48KHWntAbAQjRx6BAgBEAU&url=http://www2.crma.ac.th/organ/command3.html&psig=AOvVaw35-pFHLlKLuH9ODriPSPQd&ust=1558920918064425
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บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 
1,000 และรางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 500  

- ส่วนรางวัลบอร์ดนิทรรศการ 1 รางวัล คือรางวัลขวัญใจมหาชน ตัดสินโดยจำนวนสติ๊กเกอร์ที่ผู้ร่วมงาน
ลงคะแนนให้บอร์ดแต่ละทีม โดยมีเงินรางวัล 2,000 บาทค่ะ 

นอกจากนี้ เรายังมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้ร่วมงานด้วยนะคะ นั่นคือ รางวัล Lucky draw รางวัลนี้จะได้จาก
การทำแบบประเมินออนไลน์ของผู้ร่วมงานค่ะ  โดยการ scan QR code แล้วกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลงไป 
ทำแบบประเมินให้เรียบร้อยแล้วรอรับรางวัลค่ะ การจับรางวัลนี้ ผบ.รร.จปร. จะเป็นผู้สุ่มจากหมายเลขโทรศัพท์ เมื่อ
ได้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีแล้วก็จะโทร.เข้าไป โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องอยู่ในงานเท่านั้น จึงจะได้รับเงินรางวัล 
1,000 บาท และไม่ได้มีแค่รางวัลเดียวนะคะ รางวัล Lucky draw มีถึง 2 รางวัลด้วยกันค่ะ ท่านใดอยากเป็นผู้โชคดี
จากรางวัลนี้เชิญ scan QR code กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านได้เลยนะคะ อย่าลืมทำแบบประเมินนะคะ 

 ในช่วงนี้ท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนบอร์ดนิทรรศการเพ่ือตัดสินรางวัลขวัญใจมหาชนก็สามารถนำสติกเกอร์ไป
ติดได้เลยค่ะ สติกเกอร์นี้จะได้รับหลังจากลงทะเบียนแล้ว  
ท่านใดท่ียังไม่ได้รับสติกเกอร์ขอเชิญที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าได้เลยค่ะ 

 วันนี้เรามีอาหารว่างเป็นกาแฟและโกโก้ร้อน พร้อมทั้งวาฟเฟิล ให้ทุกท่านรับประทานกันค่ะ  

 ในช่วงนี้ขออนุญาตรอผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเดินทางมาสักครู่นะคะ  

พิธีการ  
พิธีกร เรียน พลโทสิทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   และท่านผู้ร่วมงาน

นิทรรศการ การจัดการความรู้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2562 ทุกท่านค่ะดิฉัน ร้อยโทหญิง สาริศา 
เขี้ยงวา ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในวันนี้ค่ะ 

ในลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญ  พันเอกมนัส ธนวานนท์ (ทะ-นะ-วา-นน)  ประธานคณะกรรมการ ได้กรุณา
กล่าวรายงาน การจัดงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ รร.จปร. ประจำปี 2562  ในวันนี้ ขอเรียนเชิญค่ะ 

***เม่ือประธานการดำเนินงานและประธานในพิธีกล่าวจบลง*** 

พิธีกร  ขอขอบพระคุณ  พลโทสิทธิพล  ชินสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ท่านได้
กรุณากล่าวให้โอวาทและกรุณาเปิดงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ รร.จปร. ประจำปี 2562 และขอขอบคุณพัน
เอกมนัส ธนวานนท์ (ทะ-นะ-วา-นน)   ประธานคณะกรรมการ ได้กรุณากล่าวรายงานการจัดงานนิทรรศการการ
จัดการความรู้ รร.จปร.ประจำปี 2562 ในวันนี้ค่ะ 

การนำเสนอผลงาน 

ช่วงที่ 1  

พิธีกร สำหรับในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะเป็นการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ ของทั้ง 12 ทีมค่ะ โดยจะ
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นการนำเสนอผลงานจำนวน  6 ทีมค่ะ  โดยจะมีเวลาให้ทีมละ  10 นาที (บรรยาย 
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7 นาที + ซักถาม 3 นาที)  
ในกรณีที่การนำเสนอเกินเวลาจะมีผลต่อคะแนนการนำเสนอนะคะ โดยจะมีเสียงกริ่งเป็นสัญญาณเตือนค่ะ การกดก
ริ่งจะกด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เริ่มจับเวลา ครั้งที่ 2 บรรยายไปแล้ว 6 นาที และครัง้ที่ 3 จะกดกริ่ง 2 ครั้งติดต่อกันคือเกิน
เวลา 

ก่อนที่จะมีการนำเสนอผลงานของทั้ง 12 ทีม ขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการพิจารณาผลงานทั้งสิ้น 11 
ท่าน  ดังนี้ค่ะ 

1. พ.อ.มนัส ธนวานนท์ (ทะ-นะ-วา-นน)   ประธานคณะกรรมการ 
2. พ.อ.รุ่งศักดิ์ จิตต์แก้ว    รองประธานกรรมการ  
3. พ.อ.นภบัญชา ชินอัศวโสภณ    กรรมการ จาก กองบัญชาการ 
4. พ.อ.ศึกษา วรรักษ์     กรรมการ จาก กรม นนร.รอ. 
5. พ.อ.หญิง พรพิมล เปานิล    กรรมการ จาก โรงพยาบาล รร.จปร. 
6. พ.อ.พิงการ สายจันทร์    กรรมการ จาก ส่วนวิชาทหาร 
7. พ.ท. ประภาส  พงษ์ทอง  กรรมการ จาก ส่วนบริการ 
8. พ.อ.หญิง กฤตยาภรณ์  เจริญผล  กรรมการ จาก ส่วนการศึกษา 
9. ร.อ.ศุภกิจ โพธิ์ทอง    กรรมการ จาก กองพันทหารราบ 
10. พ.อ.วีระพงษ์ ตั้นเจริญ    กรรมการและเลขานุการ 
11. ร.อ.ณรงค์ ภูมิสุข (พูม-สุข)   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
พิธีกร เมื่อประธานพร้อมแล้ว คณะกรรมการพร้อมแล้ว ผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้ว และก็เชื่อว่าผู้นำเสนอก็

พร้อมเช่นเดียวกันค่ะ ขอนำทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของทีมที่ 1 เลยค่ะ 

 ทีมท่ี ............ เป็นตัวแทนจาก ................................................................................ เรื่อง 
................................................................................................................................... ผู้ที่ เปน็ตัวแทนในการนำเสนอคือ
.......................................................................ขอเชิญค่ะมีท่านใดจะสอบถามหรือไม่คะ   ถ้าไม่มีแล้ว ขอขอบคุณทีม
จาก ...................................... 

ช่วงพักรับประทานอาหารว่าง 
พิธีกร ในระหว่างนี้ขอเชิญทุกท่าน พักรับประทานอาหารว่างเป็นเวลา 20 นาที  

ที่บริเวณด้านข้างซ้าย ขวา และด้านหลังสโมสร นนร. และชมบอร์ดผลงาน KM พร้อมนำสติกเกอร์ทั้ง 3 ดวง ไปติด
บอร์ดผลงานที่ชื่นชอบ และเราจะกลับมาพบกันเวลา .................. ณ สโมสร นนร. แห่งนี้ เพ่ือฟังการนำเสนอผลงาน 
KM อีก 6 ทีมสุดท้ายค่ะ 
 

ช่วงที่ 2  
พิธีกร ขอนำทุกท่านกลับเข้าสู่การนำเสนอผลงานในช่วงที่ 2 นะคะ เรายังเหลือ 

ผู้นำเสนออีก 6 ทีมค่ะ ซึ่ง 6 ทีมนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยไปกว่า 6 ทีมในช่วงแรกเลยนะคะ 
 
ทีมท่ี ............ เป็นตัวแทนจาก ................................................................................ เรื่อง 

................................................................................... ................................................ ผู้ที่เปน็ตัวแทนในการนำเสนอคือ
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.......................................................................ขอเชิญค่ะมีท่านใดจะสอบถามหรือไม่คะ   ถ้าไม่มีแล้ว ขอขอบคุณทีม
จาก ...................................... 

 พิธีกร ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอผลงานของทั้ง 12 ทีม ต่อจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่
ให้คะแนน หนักใจแทนคณะกรรมการทีเดียวค่ะเพราะว่า 
ทุกทีม ทุกผลงานนั้น ล้วนมีประโยชน์ต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าของเราทั้งสิ้น 

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปจากปีท่ีแล้วเล็กน้อยนะคะ เพราะว่าเราปรับให้สอดคล้อง
กับแนวทางการทำ CQI ตามกรอบที่ ทบ. ได้วางไว้ในการดำเนินการการจัดการความรู้ค่ะ โดยจะเริ่มตั้งแต่   

1. การคัดเลือกหัวข้อปัญหา  
2. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา   
3. การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และการกำหนดมาตรการจัดการกับปัญหา   
4. การแก้ไขปัญหา  
5. ผลสำเร็จของโครงการ 
6. การจัดทำมาตรฐานการทำงานใหม่ และการนำไปปฏิบัติ  
7. ความโดดเด่น ความเป็นนวัตกรรม  
8. การสนับสนุน/ช่วยเหลือด้านการจัดการความรู้จากหน่วยงานอื่น  
9. การนำเสนอผลงาน  
10. บอร์ดนำเสนอผลงาน  
พิธีกร  สำหรับรางวัลมี 2 ประเภท  

- รางวัลประกวดการจัดการความรู้ 5 รางวัล ตัดสินโดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานการจัดความรู้ดีเด่น 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2562 ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 
บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 
1,000 และรางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 500  

- ส่วนรางวัลบอร์ดนิทรรศการ 1 รางวัล คือ รางวัลขวัญใจมหาชน ตัดสินโดยจำนวนสติ๊กเกอร์ที่ผู้ร่วมงาน
ลงคะแนนให้บอร์ดแต่ละทีม โดยมีเงินรางวัล 2,000 บาทค่ะ 

นอกจากนี้ เรายังมีรางวัลพิเศษ 2 รางวัล นั่นคือ รางวัล Lucky draw ได้จากการที่ทุกท่านทำแบบประเมิน
ออนไลน์ค่ะ การจับรางวัลนี้ ผบ.รร.จปร. จะเป็นผู้สุ่มจากหมายเลขโทรศัพท์ เมื่อได้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีแล้ว
ก็จะโทร.เข้าไป โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องอยู่ในงานเท่านั้น จึงจะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทค่ะ 

สำหรับหน่วยที่รับรางวัลประเภทต่าง ๆ หลังจากท่ีพิธีกรประกาศผลทุกรางวัลเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณา
มารอรับรางวัลกับผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าบริเวณข้างเวทีได้เลยค่ะ 

 รู้สึกตื่นเต้นกับผู้ที่จะได้รับรางวัลนะคะ โดยเฉพาะรางวัล Lucky draw เพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลนี้ 
รวมถึงพิธีกรด้วยค่ะ 
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ช่วงมอบรางวัล 

พิธีกร ลำดับต่อไป ขออนุญาตเรียนเชิญผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กรุณามอบรางวัล
ให้แก่ทีมที่ชนะเลิศ อันดับที่ 1-3  รางวัลชมเชย และรางวัลบอร์ดนิทรรศการดีเด่นหรือรางวัลขวัญใจมหาชน  พร้อม
ทั้งกรุณาให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับหน่วยที่ได้รับรางวัลทุกประเภทค่ะ 

พิธีกร  ลำดับต่อไปจะเป็นการประกาศผลรางวัลแล้วนะคะ เริ่มกันที่รางวัลชมเชยจำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 
500 บาท ได้แก่ ......................................................................รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท  ได้แก่ 
....................................................รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ 
..................................................... รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท  ได้แก่ 
....................................................และรางวัลบอร์ดนิทรรศการดีเด่นหรือรางวัลขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล  เงิน
รางวัล 2,000 บาท  ได้แก่ ..............................................................................................................  

 ต่อไปนี้เป็นรางวัลที่ทุกท่านรอคอย นั่นก็คือ รางวัล Lucky draw โดยผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าจะเป็นผู้สุ่มหมายเลขของผู้โชคดีค่ะ  

พิธีกร ในลำดับต่อไป ขออนุญาตเรียนเชิญผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้กรุณามอบใบ
ประกาศนียบัตรให้แก่ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “กิจกรรมติดดาวผลงานดีเด่น ทบ.”  จำนวน 2 ผลงาน 
ประกอบด้วย  

“การปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ของ รร.จปร.”  ได้รับรางวัลในระดับ  
“ดีเลิศ” จัดทำโดย พ.อ.หญิง ผศ. ดร.กฤตยาภรณ์ เจริญผล จากกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

“การพัฒนาภาวะผู้นำของนักเรียนนายร้อยด้วยการให้การปรึกษาจากพ่ีสู่น้อง” ได้รับรางวัลในระดับ “ดี”  
จัดทำโดย พ.อ.หญิง ดร. รุ่งอรุณ วัฒนากร จากกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์  โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ค่ะ 

พิธีกร ลำดับต่อไป  ขอเรียนเชิญ ผบ.รร.จปร. ได้กรุณากล่าวปิดงานนิทรรศการการจัดการความรู้ รร.จปร. 
ประจำปี 2561 ในวันนี้ค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ 

ผบ.รร.จปร.กล่าวปิดจบ   

พิธีกร ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ท่านได้กรุณามอบรางวัลแก่หน่วยที่
ได้รับรางวัลทุกประเภทและกรุณากล่าวปิดงานในวันนี้ค่ะ และขอขอบพระคุณท่านผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
นิทรรศการการจัดการความรู้ รร.จปร. ประจำปี 2562 ทุกท่านค่ะ แล้วเราจะกลับพบกันใหม่ในงานนิทรรศการ  
การจัดการความรู้ รร.จปร. ในปีหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 
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บทพิธีกร 

งาน “แถลงผลงานโครงงานวิจัย นนร.ชั้นปีท่ี ๔  
และสัมมนาวิชการสภาอาจารย์ รร.จปร. ครั้งที่ ๑๖” 

 
 

 
เรียน ผบ.รร.จปร. ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และสวัสดีนักเรียนนายร้อยทุกนายค่ะ  ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่

การแถลงผลงานโครงงานวิจัย ของนนร.ชั้นปีที่ 4 และสัมมนาวิชาการสภาอาจารย์ รร.จปร. ครั้งที่ 16 ณ หอประชุม
ส่วนการศึกษาและกองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.รร.จปร. โดยมี พันโทพงศกร แก้วกรเมือง และดิฉันร้อยโทหญิง สา
ริศา เขี้ยวงา อาจารย์ส่วนการศึกษา รร.จปร. ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในช่วงเช้านี้ค่ะ 

 
 Superintendent, commanders, colleagues, and fellow cadets. I would like to welcome you 
to the 16th anniversary academic seminar 2019.  My name is Lt Col. Pongsakorn Kaewkornmaung 
and my co-host 1st Lt.  สาริศา เขี้ยวงา we both are lecturers from the academic division. We will be 
moderators for this morning seminar session.   The seminar is divided into two sessions; the 
morning session is at the academic division auditorium here and the afternoon session is at the 
department of history.  

 
การแถลงผลงานโครงงานวิจัย ของนนร.ชั้นปีที่ 4 และสัมมนาวิชาการสภาอาจารย์ รร.จปร. นั้น จัดขึ้นเป็น

ครั้งที่ 16 ซึ่งในทุก ๆ ปีนั้นจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยและคณาจารย์ที่มีความสามารถมากมาย 
โดยใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นการนำเสนอความคิด นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนความรู้ และในแต่ละผลงานนั้นก็ล้วนสร้าง
ประโยชน์ให้แก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำวิจัยของนักเรียนนายร้อยที่
นอกจากจะสร้างประโยชน์แล้ว ยังปลูกฝังการเป็นนักวิจัย นักคิดค้น นักศึกษา และนักต่อยอดที่ดีอีกด้วยค่ะ  

 
We have had this seminar for 16 consecutive years for both 4th year cadet and lecturers. 

The objective of this is that they can use this seminar to be a platform to show their works, 
innovation, and exchange the new useful ideas and knowledge. Not only can the outcome benefit 
our school, but also it instills our students to be a good researcher and thinker.  

 
 
 
 
และในปีนี้มีโครงงานวิจัยที่น่าสนใจและน่าศึกษามากมายหลายเรื่อง แต่ละกองวิชาก็ได้ส่งผลงานวิจัยที่ดีสุด

เพ่ือนำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และนักเรียนนายร้อยได้รับทราบกันทั้งสิ้น 10 โครงงานด้วยกันค่ะ 
ทุกโครงงานมีเวลานำเสนอ 12 นาที และถาม-ตอบ 3 นาที รวมเวลาทั้งสิ้น 15 นาที ในช่วงการนำเสนอ

โครงงาน เมื่อนักเรียนนำเสนอโครงงานผ่านไปแล้ว 10 นาที จะมีป้ายเตือนแจ้งให้ทราบว่าเหลือเวลา 2 นาที สำหรับ

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwisuveRh7jiAhUUY48KHWntAbAQjRx6BAgBEAU&url=http://www2.crma.ac.th/organ/command3.html&psig=AOvVaw35-pFHLlKLuH9ODriPSPQd&ust=1558920918064425
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การสรุปจบการนำเสนอ และหลังจากหมดเวลา 12 นาทีแล้วจะมีป้ายเตือนหมดเวลา หลังจากนี้จะใช้เวลาในการ
ซักถามและตอบคำถามอีก 3 นาที เมื่อหมดเวลาแล้วจะมีป้ายเตือนจบการนำเสนอค่ะ 

 
For this year, we have 10 projects from 10 fields of study line up to be presented. Each 

team will have 15 minutes and please keep it in mind that the time is of essence.  It is required to 
present within 12 minutes (10 minutes warning) and 3 minutes for Question and answer. 

  
เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มที่โครงงานวิจัยแรกกันเลยดีกว่าค่ะ เป็นโครงงานวิจัยเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงพลังงานจลล์จากการเคลื่อนที่ของสัมภาระไปเป็นพลังงานไฟฟ้า แต่จะมีวิธีการอย่างไร แล้วจะนำไปใช้
ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนั้น เราไปฟังนักเรียนนำเสนอในโครงงานวิจัย หัวข้อ การศึกษาการใช้ประโยชน์พลังงานจาก
เป้สนาม จากกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะ   

 
Without further ado, we would like to start with the first project from the department of 

mechanical engineering with the title of The Study of Energy Usage Utilized from the Backpack. 
They study the kinetics energy from backpack movement which transfer to electricity.  
 

โครงงานต่อไปเป็นโครงงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเตือนภัยการบุกรุกผ่าน Line Notify ในโครงงานวิจัย หัวข้อ 
ต้นแบบระบบการเฝ้าระวังพ้ืนที่และการแจ้งเตือนภัย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี LoRa WAN จากกองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าค่ะ 

 
Next,   the next group focuses on the Surveillance system at a particular area via the Line 

notify application.  The topic is Prototype of Area Surveillance and Monitoring System by Using 
LoRa WAN Technology from the department of Electrical Engineering  
 

โครงงานต่อไปเป็นโครงงานวิจัยเกี่ยวกับใช้ระเบิดโพรงแบบเส้นซึ่งเป็นรูปแบบวัตถุระเบิดที่นำมาใช้ในการรื้อ
ทำลายโครงสร้างอาคาร ในโครงงานวิจัย หัวข้อ การประดิษฐ์แผ่นดินระเบิดโพรงแบบเส้นโดยใช้ดินระเบิดซีโฟร์ใน
การรื้อทำลายอาคารโครงสร้างเหล็ก จากกองวิชาวิศวกรรมโยธาค่ะ 

 
 Next stop, C4 Linear Shaped Charge bomb is widely used in destroying the old building so 
the next group is interested in Linear Shaped Charge Using C4 for Steel-Structured Building 
Demolition from the department of Civil Engineering 
 
 โครงงานต่อไปเป็นโครงงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองสามมิติเครื่องแบบนักเรียนนายร้อย ด้วย
กระบวนการการรังวัดจากภาพถ่ายและการปรับแก้ภาพถ่ายดิจิทัล เพื่อจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ในโครงงานวิจัย 
หัวข้อ การสร้างแบบจำลองสามมิติเครื่องแบบนักเรียนนายร้อย จากกองวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมแผนที่
ค่ะ 
 

Last year we saw the 3D model of the CRMA HQ building But for this year cadet from 
Survey Engineering has created the 3D model for Cadet Uniform with Photogrammetry Method.  
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โครงงานต่อไปเป็นโครงงานวิจัยเพื่อทดสอบการหาประเภทของต้นแบบบังเกอร์วัสดุผสมที่สามารถป้องกัน
กระสุนขนาด 7.62 มม. ได้ ในโครงงานวิจัย หัวข้อ บังเกอร์วัสดุผสมป้องกันกระสุน 7.62 มม. กรณีศึกษา เหล็ก 
ทราย และคอนกรีต จากกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 

 
Several materials have been used to determine the most effective texture to be able to 

sustain a bullet. The next topic is Compound Bunker for 7.62 mm bullet proof: A case study of 
metal, sand and concrete bunkers from the department of ordnance engineering.  
 
************************** 
จากนี้เป็นเวลาพัก ให้พักเป็นเวลา 15 นาที โดยอาหารว่างจะมีไว้ให้ที่บริเวณด้านข้างขอหอประชุม สกศ. ค่ะ 
************************** 
 

การป้องกันจากการเกิดแผ่นดินถล่มจะต้องมีการศึกษาหาความสัมพันธ์ของธรณีสัณฐานกับชนิดของหิน และ
ยิ่งมีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศก็จะช่วยให้ศึกษาได้ง่ายขึ้น ในโครงงานต่อไปเป็นโครงงานวิจัยทางด้านธรณีวิทยา 
เพ่ือเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธรณีสัณฐานกับชนิดของหินในบริเวณโดยรอบ รร.จปร. และทำฐานข้อมูลหิน
และแร่ในระบบภูมิสารสนเทศ  ในโครงงานวิจัย หัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศึกษาธรณีสัณฐาน
บริเวณพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียง จากกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 
To prevent the natural disasters i.e. mudslide and landslide, it is required a study of 

geomorphic of rock in the area. With the use of the Geo-informatics Technology, it becomes more 
prominent.  Next topic, Application of Geo-informatics Technology to Investigate Geomorphology 
of CRMA and its vicinity from the department of environmental science. 
 

โครงงานต่อไปเป็นโครงงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับลักษณะการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและปัจจัยที่
ส่งผลต่อการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน ในโครงงานวิจัย หัวข้อ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิม
สยาม 05 จากกองวิชากองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

 
Next group aims at the community enterprise management and the factors which affects its 

management. So cadets from the department of Law and Social Sciences study from a case study 
of Herb Processing Group at ทับทิมสยาม 05 village on their Community Enterprise Development. 
 

โครงงานต่อไปเป็นโครงงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการควบคุมการจุดชนวนปล่อยจรวดผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์บนมือถือ และสร้างระบบดีดตัวดาวเทียมกระป๋องกรณีการทำงานของจรวดไม่สมบูรณ์ ในโครงงานวิจัย 
หัวข้อ การพัฒนาจรวดประดิษฐ์สำหรับ 
การปล่อยดาวเทียมกระป๋อง จากองวิชาฟิสิกส์ 

 
The next group focuses on rocket launcher ignitioncontrol through a computer program on 

a cell phone in case of the ignition process failure. Next topic is Rocket Development for CANSAT 
Launching from the department of Physics 
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โครงงานต่อไปเป็นโครงงานวิจัยที่ศึกษาการสังเคราะห์โซเดียมเปอร์คลอเรตด้วยปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิสเพ่ือ
ใช้ในเป็นสารตั้งต้นในการผลิตวัตถุระเบิด ในโครงงานวิจัย หัวข้อ การศึกษาการสังเคราะห์โซเดียมเปอร์คลอเรตด้วย
กระบวนการอิเล็กโทรไลซิส กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 The next topic is studying the synthesis of sodium perchlorate with electrolysis reaction to 
be used as reactant materials in explosives production. Next project is The Study about the 
Synthesis of Sodium Perchlorate by Electrolysis Method from the department of Chemistry  
 

โครงงานสุดท้ายเป็นโครงงานวิจัยที่ได้คิดค้นระบบการจัดการห้องพักในโรงแรมที่ป้องกันการฉกฉวยโอกาส
ของพนักงานโรงแรมสำหรับห้องพักท่ีไม่มีแขกเข้าพัก แต่มีการใช้กระแสไฟฟ้าในห้องพัก ในโครงงานวิจัย หัวข้อ ระบบ
การจัดการระบบโรงแรมสมัยใหม่ จากกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  

 
The last project from the department of mathematics and computer science.  They focus 

on how to manage the hotel system to monitor the hotel staffs taking advantage of no show 
guests to resell the hotel room for their own benefits. The topic is Hotel Management System.    
 

ในช่วงบ่ายจะเป็นการสัมมนาวิชการสภาอาจารย์ รร.จปร. โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก กลุ่ม
สังคมศาสตร์และการทหาร (ห้องท่ี ๑) ณ ห้อง ๓๐๘ กปศ.สกศ.รร.จปร. (ห้องท่ี ๒) ณ ห้อง ๒๐๙ กปศ.สกศ.รร.จปร. 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และการทหาร ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร. กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการทหาร ณ ห้อง ๒๐๖ กปศ.สกศ.รร.จปร. 

 
And before we leave today we would like you to help us fill put the evaluation form on 

the QR code and today we hope that you get benefits from the presentation more or less. If you 
have any suggestions or comments, please feel free to let us know so that we can improve for the 
next year. Again, on behalf of the Academic CRMA senate, we would like to express our gratitude 
to you all for participation.  

ขอความกรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมงานวันสัมมนาวิชาการสภาคณาจารย์ รร.จปร. 
ตาม QR Code นี้ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้การแถลงผลงงานโครงงานวิจัย นนร. ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว พันโทพงศกร แก้วกร
เมือง และดิฉัน ขอจบหน้าที่พิธีกรในวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะ  
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งานเดิน-ว่ิง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62 
 

PR Script : English Version  
Khao Cha-ngok Super Half Marathon 2019 

Prepared by COL Jidapa Thamviharn 
 

********** 
กล่าวต้อนรับและข้อมูลทั่วไป 

Good morning, ladies and gentlemen, 
 
➢ On behalf of all staff members, we would like to welcome all the participants of the 25th Khao 
Cha-ngok Super Half Marathon 2019. This annual event is organized by Chulachomklao Royal 
Military Academy (CRMA) and Thai Health Promotion Foundation.  
 

ประเภทการแข่งขัน 
➢ As part of the race, participants can choose to run a route of various distances, divided into 
categories by genders and ages, including the Super Half Marathon 32 km, the Half Marathon 16 
km, and the Mini Marathon 10 km. There are also the Family Fun Run 3 km, and the 1.3-km Walk, 
led by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. 
 

905 เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน 
➢ HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, the Princess Royal of Thailand will lead a delegation of 
people, staff officers, and cadets of CRMA in a 1.3-km walk and will preside over the awards 
ceremony.  
 

ผู้จะได้รับรางวัล/ประกาศนียบัตร 
➢ Top five finishers in each age group will be granted an opportunity to receive awards (trophies) 
from the princess.  
 
➢ The first 200 finishers of each race, including the first 50 teams of the Family Fun Run, will get 
the certificates from CRMA. 
 

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ค่าสมัคร 
ผู้ที่เพิ่งมาถึง 
➢ For the participants who have just arrived and haven’t applied for the race yet, you can walk in 
and apply for the events at the registration point in front of the CRMA headquarters. You will get a 
running event T-shirt and BIB number right away.  
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ผู้ที่สมัคร online  
➢ For the participants who have already registered online, you can pick up the running event T-
shirt and the BIB at the registration point until 6 AM. 
 
ค่าสมัคร 
➢ The registration fee for the Super Half Marathon 32 km is 500 Baht, for the Half Marathon 16 
km, 400 Baht, and for the Mini Marathon 10 km, 300 Baht. For the Family Fun Run 3 km, the fee is 
600 Baht for a 3-person family. And for the 1.3-km walk, following HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn, the fee is 500 Baht. For this event, you will get an event polo shirt instead of a T-shirt. 
 

ซื้อเสื้อเป็นที่ระลึก 
➢ In case you need to purchase the running shirt or the event polo shirt as a souvenir, we still 
have some for sale at the registration point and the price is 250 Baht. 
    

บรรยายเส้นทางว่ิง 
➢ The race course is in and around the grounds of Chulachomklao Royal Military Academy. The 
32 km race course is a little hilly but covers some very beautiful scenery. The first part of the race 
is in darkness, illuminated by strip lights through the grounds, adding to the atmosphere. One of 
the main mountains along the course is Durian Mountain, with a fairly gentle 3 km climb up the 
concrete road but not too steep. The 16 km route is similar to the 32 km in terms of elevation. 

กำหนดการ 
➢ Now, I would like to inform you about the schedule of the events today. Starting from 4.30, all 
the participants check in at the parade ground in front of the CRMA headquarters building.  
 
 For the participants of Super Half Marathon 32 km,  
     please check in and get ready at the starting point at 4.45.  
     The flag-off (starting) time is 5 o’clock.  
 
 For the participants of Half Marathon 16 km,  
     please check in/show up at 5.00. The flag-off time is 5.15. 
 
 For the participants of Mini Marathon 10 km,  
     please check in/show up at 5.15. The flag-off time is 5.30. 
 
 For the participants of Family Fun Run 3 km,  
     please get ready/show up at 5.30. The starting time is 6 o’clock. 
 
 For the participants of the 1.3-km walk, please get ready/show up at the parade ground at 

8.30. The walk will start after the arrival of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn at 9 o’clock. 
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➢ Please be informed that, at the entrance to the starting area, there are security checkpoints 
(gateways) and it takes some time for this process. Please plan to arrive a bit earlier and line up to 
pass the security check so that you have enough time for warm up session.    
 
➢ The starting point is on the west side of the building. When you face to the HQ building, the 
starting point is on the left. After passing the security checkpoints, you can turn right and you will 
see the starting point right away. 
 
➢ There is no cut-off time so you can enjoy running through beautiful scenery before reaching the 
finish line. 
 
 

เริ่มการแข่งขัน 
 The first starting time is confirmed. 
 
 The start time is delayed. 
 
 The race will start promptly at ________ and runners are advised to arrive early at the race 
assembly area no later than _______. 
 
Ladies and gentlemen,  
 
It’s now 4.30. 
  
➢ The Super Half Marathon 32 km will start very soon/shortly.  
For the participants of 32 km, please check in at the starting point as soon as possible. Please 
remember you have to pass the security checkpoints before getting to the starting area.  
 
➢ Make sure you are in the correct starting wave. 
 
➢ The Super Half Marathon 32 km has already started. For the participants of 32 km who have 
just arrived, please go to the starting point and start your race right away. 
 
➢ Now, it’s the check-in time for ____________.  
    The participants of ___________, please go straight to the starting point.  
 
➢ For the participants of ____________, please wait for a while. We will call you up in _________ 
minutes. 
 
➢ For the participants of 1.3-km walk, please listen to the calling up at 8.30.  
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➢ The races of 32 km, 16 km, and 10 km have already started. For the participants who have just 
arrived, please go to the starting point and start your race right away. 

การเสด็จฯ ของ 908 
หาก 908 ทรงร่วมการแข่งขันด้วย 
➢ May I inform you that HRH Princess Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, the Princess 
Rajasarinisiribajra will also participate in the Mini Marathon 10 km starting at 5.30? She will arrive at 
CRMA HQ building at about 5.25. So, the building will be closed at 5 o’clock for the security of the 
princess.  
 
➢ Ladies and gentlemen, HRH Princess Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, the Princess 
Rajasarinisiribajra will arrive at the CRMA HQ very soon. Could you please leave the building so 
that the officials could check for the security of the princess? Thank you. 
 
➢ At the moment of her arrival by the royal motorcade, please stand up and pay respect to the 
princess. Thank you. 
 

การเสด็จฯ ของ 905 
➢ HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, the Princess Royal of Thailand will arrive at 9.00 (shortly). 
 

เชิญร่วมรับเสด็จฯ 905 
➢ Ladies and gentlemen, you are invited to join us during the process of the arrival of HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn and please be ready in the appointed area at 8.30. Upon her 
arrival, please stand and pay respect when you hear the Royal Anthem of Thailand.   
 
➢ Ladies and gentlemen, from now on, we are waiting for the arrival of HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn. Please stay in the appointed area. Upon her arrival, please stand and pay respect when 
you hear the Royal Anthem of Thailand.   
 
➢ After that, HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn will lead a delegation of people, staff officers, 
and cadets of CRMA in a 1.3-km walk. HRH Princess Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, the 
Princess Rajasarinisiribajra will also participate in this event. 

เมื่อ 905 เสด็จฯ มาถึง 
➢ HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn is now leading in a 1.3-km walk. The route is from the 
starting point in front of the CRMA HQ to _______________________________________________ 
and the finish line is here, again, in front of the CRMA HQ. 
 
➢ Ladies and gentlemen, HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn and HRH Princess Bajrakitiyabha 
Narendira Debyavati, the Princess Rajasarinisiribajra will arrive at the finish line in a very short 
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time. Please stay in the appointed area to receive their arrival. And please do not take / refrain 
from taking photographs of the princesses.  
 
 Please do not wear sunglasses during the presence of HRH … 
 
➢ HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn will preside over the Awards ceremony, which will begin 
at 10.15 at the ceremonial pavilion. Top five finishers/winners in each age group in Khao Cha-Ngok 
Super Half Marathon will be awarded the trophies from the princess.   
 HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn will graciously grant an audience to all participants of 
Khao Cha-Ngok Super Half Marathon. So, today, it’s a great opportunity to attend the ceremony 
and receive our beloved princess.  
 
 Please give a big round of applause for __________________ 
 Let’s give a round of applause to _______ for _____________ 
 

จำนวนผู้สมัครวิ่ง 
➢ The number of participants of the Super Half Marathon 32 km is now __________.  
    For the Half Marathon 16 km is __________,  
    the Mini Marathon 10 km is __________,  
    and the Family Fun Run 3 km is ___________.   
    So, the total number of participants of Khao Cha-Ngok Super Half Marathon 2019 is now 
__________. 
 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
Other services available for participants 

 
จุดรับฝากของ 

➢ We have provided a luggage storage service next to the registration point / on the right side of 
the HQ building. You can leave your personal belongings there, and please collect it before 10.30. 
Participants must not deposit any valuable stuff at the luggage storage. CRMA will not be 
responsible for the loss or damage of any personal belongings.   
 

หน่วยบริการทางการแพทย์ 
➢ Facing to the HQ, you will see the luggage storage service on your left. The medic station is 
also on that side. The registration point is on your right.   
 
➢ For the participants who left your belongings at the luggage storage, don’t forget to take them 
back before 10.30.   
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ห้องน้ำ 
➢ We have provided some mobile toilets. As I can see right now, there are couple of them next 
to the religious building and in the parade ground area. You can also use the restrooms nearby in 
any building in the area, except the red brick building of the Department of History. You can use 
the restrooms in the HQ building but the building will be closed at 5 AM, nobody will be allowed 
to enter the HQ building after 5 o’clock.  
 

แผนที่เส้นทางว่ิง 
➢ The course map of each category is shown on the board ____________. 
 
 

จุดให้น้ำระหว่างการแข่งขัน 
➢ There is a drinking water station every 2 kilometers along the race course.  
 
➢ Please kindly keep the race course clean and safe during the race by putting the empty 
bottles, cups, and any kind of garbage into the green nets provided every 2 kilometers along the 
race course after the water stations.  
  
➢ If any participant feel unwell during the run, the participant must stop and inform our staff 
immediately. On-site medical staff will be available to respond to any emergencies. 
 

ข้อมูลภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ 
➢ For the participants who need any further information in English, you can contact us at the 
information center next to the registration point in front of the headquarters building. 
 

การว่ิงเข้าสู่เส้นชัย 
➢ We recommend the participants to check the color of the paths to finish line of your race so 
that it is clear for the referee to check the results without mistakes.  
 
 For the Super Half Marathon 32 km, the color is _______, which is on the ______. 
 For the Half Marathon 16 km, the color is _______, which is in the middle. 
 For the Mini Marathon 10 km, the color is _______, which is on the ______. 
 
➢ When you cross the finish line, you will be directed to an area where the marshals will present 
you with your well-deserved medal. 
 
➢ Ladies and gentlemen, the first group of finishers have already reached the finish line. 
Congratulations! 

การรายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน 
➢ Every finisher of each race will get a medal at the finish line. 
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➢ Top five finishers/winners in each age group of every category will have a great honor and 
opportunity to receive the trophies from HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.  
 

การประท้วง 
➢ In case any participants disagree with the referee’s decision, you may be able to make a 
challenge within 30 minutes after the official results announcement, by paying 1,000 Baht. If the 
challenge is effective, you will get your money back. 
 
➢ Non-competitors, including personal trainers, mentors, or coaches, are not allowed to enter the 
race course or the finish line area during the race. 
 

สิ่งท่ีจำเป็นสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน 
➢ To participate in the awards ceremony, you must show your official photo ID to the staff within 
15 minutes after finishing the race. Failure to comply may lead to disqualification and you will lose 
the opportunity to receive the trophies from HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.  
 

พิธีพระราชทานรางวัล 
➢ The awards ceremony will be held at the ceremonial pavilion in the parade ground on the 
opposite of the HQ building. The winners who participate in the awards ceremony must wear 
sports tracksuit with a jacket and pants.  
 
➢ For the top five winners in each age group of every category participating in the awards 
ceremony, please go to the ceremonial pavilion right now for the rehearsal. 
 

กล่าวถึง 908 
➢ The roads from the gate of CRMA to the HQ building will be blocked from 5 AM to 5.30 for the 
arrival of HRH Princess Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, the Princess Rajasarinisiribajra, who will 
also participate in the Mini Marathon 10 km.   
 
➢ HRH Princess Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, the Princess Rajasarinisiribajra is the eldest 
daughter of His Majesty King Rama 10. She has participated in Khao Cha-Ngok Super Half Marathon 
several times, and this year, is participating in the Mini Marathon 10 km. HRH Princess 
Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, the Princess Rajasarinisiribajra is a real sport lady. We often 
see her participate in various kinds of sports like running, biking, horseback riding, etc. Marathon is 
one of her most favorite sports. 
 
➢ Please be informed that HRH Princess Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, the Princess 
Rajasarinisiribajra participates in the race under regular rules of the marathon. During the race, 
participants might have the opportunity to see her, surrounded by a group of royal guards. All 
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runners can continue the race normally like running along or overtaking. Only one restriction is that 
you cannot take photographs or take selfies of the princess.  
 
➢ Ladies and gentlemen, HRH Princess Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, the Princess 
Rajasarinisiribajra is approaching the finish line. You may cheer up our princess by giving her an 
applause. Please stay in the appointed area. And please refrain from taking photographs of the 
princess. Thank you.  
 
➢ Please do not take photographs during the presence of HRH … 

 
ผลการแข่งขัน 

Ladies and gentlemen, the following is the unofficial results (of some important races).  
 
➢ The winner of the Super Half Marathon 32 km, overall male, is Mr ____________________ 
from _______________________ with the finishing time of _________________. 
 
➢ The winner of the Super Half Marathon 32 km, overall female, is Ms ___________________ 
from _______________________ with the finishing time of _________________. 
 
➢ The winners of the Super Half Marathon 32 km, general male,  
No.1 is Mr __________________________________________ with the finishing time of 
______________.  
 
No.2 is Mr __________________________________________ with the finishing time of 
______________.  
 
No.3 is Mr __________________________________________ with the finishing time of 
______________.  
 
➢ The winners of the Super Half Marathon 32 km, general female,  
No.1 is Ms __________________________________________ with the finishing time of 
______________.  
 
No.2 is Ms __________________________________________ with the finishing time of 
______________.  
 
No.3 is Ms __________________________________________ with the finishing time of 
______________.  
 
➢ Half Marathon 16 km, general male/female, … 



 

  หน้าท่ี 49 

 
➢ Mini Marathon 10 km, general male/female, … 
 
➢ Congratulations to all the winners. 

เคารพธงชาติ 
➢ It’s now 8 AM. Please stand for the National Anthem of Thailand. 
 

ซุ้มอาหารและจำหน่ายสินค้า 
➢ During this time, you can enjoy shopping for sports accessories around the area. We also have 
snacks, drinks, and some street foods. 
 
 We have to grant special thanks to __________________ for providing fresh coconut juice for 
all runners. If you want to drink fresh coconut juice, you can get one for free, first come first 
served, at the refreshment area. 
 
 For all runners, ladies and gentlemen, you can get fresh coconut juice and guava for free, first 
come first served, at the refreshment area. 
 

ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร 
➢ The first 100 finishers of 32 km, 16 km, and 10 km races, and the first 50 finishers of family fun 
run will get finisher certificates from CRMA. Please contact our staff if you are the first 100 
finishers of 32 km, 16 km, and 10 km races, and the first 50 finishers of family fun run. 
 

จบงาน 
➢ On behalf of all staff members, we would like to thank you for your participation in Khao Cha-
Ngok Super Half Marathon 2019. We look forward to seeing you again next year and wish you a 
safe trip back home. Thank you. 
 

ประกาศทั่วไป 
May I have your attention, please? 
 

เรียกซ้อมรับพระราชทานรางวัล 
➢ For the top five finishers/winners of each age group, please contact the operation center for 
the rehearsal of the awards ceremony. To attend the ceremony, you have to wear sports tracksuit 
with jacket and pants. 
 

รถบริการส่ง กทม. 
➢ For the participants who need the transportation back to Bangkok, the buses will be provided 
in front of the Cadets Regiment on the left side of the HQ building. The buses will depart at noon 
but please show up at 11 o’clock.  
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สำนวนอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นประโยชน์ในการสลับนำมาใช้ 

 
To get to the starting point, head west to the right side of the HQ building. 
 
First and foremost, _____ 
 
Failure to do ______ will result in _______ 
 
Please stand up and pay our attribute to the National Anthem. 
 
Please use the bins provided for empty water bottles. 
 
Remember to collect your luggage from _______ 
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ตารางสังเคราะห์บทเรียนที่ได้จากการถอดบทเรียน (Lesson Learned: LL)  
จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร จำนวน 7 คน 

 
ประเด็น สรุปผล 

ประเด็นข้อที่ 1 
หลังจากได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร มีการ
เตรียมตัวอย่างไรบ้าง 

-พิจารณาว่างานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรเป็นงานทางการ/งานรื่นเริง/งานพิธีการ 
และใครเป็นผู้ร่วมงาน แล้วหาข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของงาน (กำหนดการ ระเบียบ
ปฏิบัติ เป็นต้น) 
-เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่พิธีกร สิ่งแรกที่ต้องทำคือการ "วิเคราะห์ภารกิจ" 
การวิเคราะหภ์ารกิจข้อที่หนึ่ง คือ งานที่ได้รับมอบหมาย เป็น "พิธีกร" หรือ 
"ประชาสัมพันธ์" ซึ่งในการเรียกอาจใช้คำเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงมีความแตกต่างกัน 
สำหรับงานต่างๆ ใน รร.จปร. ผู้ได้รับมอบหมายงานมักจะต้องทำหน้าที่ 2 อย่างนี้ควบคู่
กันไป คือ ก่อนเริ่มพิธีจริงจะทำหน้าที่ “ประชาสัมพันธ์” แจ้งการปฏิบัติแก่ผู้ร่วมพิธี เมื่อ
ประธานในพิธีเดินทางมาถึง จะเปลี่ยนบทบาทเป็น “พิธีกร” ดำเนินพิธีตามกำหนดการ 
ยกเว้นงานที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จฯ พิธีกรมักจะไม่ต้องพูดเมื่อเข้าสู่พิธี 
- งาน "พิธีกร" ขึ้นชื่อว่า "พิธี" ย่อมต้องมี "พิธีการ" จึงต้องมีการเตรียมบทพิธีกรจาก
กำหนดการ จะต้องมีการใช้ภาษาอย่างระมัดระวัง ใช้คำให้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำ
ราชาศัพท์ และถึงแม้ไม่ใช่คำราชาศัพท์ ก็ยังต้องคำนึงถึงระดับภาษาท่ีเหมาะสม และส่วน
ใหญ่การปฏิบัติหน้าที่ "พิธีกร" ในงานพิธี มักจะเป็นการอ่านบทพิธีกร เพราะไม่สามารถ
ให้เกิดความผิดพลาดได้   
- งาน "ประชาสัมพันธ์" จะมีความเป็นทางการน้อยกว่า เพราะมีหน้าที่เพียงแจ้งข้อมูล
ต่างๆ และระเบียบปฏิบัติให้ผู้ร่วมงาน/ผู้ร่วมพิธีทราบและปฏิบัติตาม 
การวิเคราะห์ภารกจิข้อที่สอง คือ ผู้ฟัง/ผู้ร่วมพิธี คือใคร 
- ในแต่ละงาน กลุ่มผู้ฟัง/ผู้ร่วมพิธีจะแตกต่างกัน เช่น ในงานพิธีการ มีผู้บังคับบัญชาร่วม
พิธี ภาษาท่ีใช้ต้องมีความระมัดระวังตั้งแต่ "คำกล่าว" ไปจนถึง "น้ำเสียง" นอกจากนี้ กลุ่ม
ผู้ฟังอาจจะเป็นเพ่ือนข้าราชการ นนร. ประชาชนทั่วไป (เช่น ผู้ปกครอง นนร. ในงานพิธี
ประดับยศนายทหารใหม่) หรืออาจเป็นบุคคลเฉพาะกลุ่ม (เช่น กลุ่มเกษตรกร            
จ.นครนายก ในพิธีดำนาฯ พิธีเกี่ยวข้าวฯ) ในบางโอกาสอาจได้รับมอบหมายงานพิเศษ 
เช่น เป็นพิธีกรงานเลี้ยงต้อนรับแขกพิเศษของ รร.จปร. ซึ่งในบางครั้งเป็นแขกชาว
ต่างประเทศ จะต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วย ทุกสิ่งที่กล่าวมาล้วนมีผลในการเตรียมตัวและ
เตรียมบทพิธีกรทั้งสิ้น 
เมื่อวิเคราะห์ภารกิจได้แล้ว ลำดับต่อไปคือ การเตรียมตัว ได้แก่  
- การร่างบทพิธีกร เริ่มต้นจากการศึกษากำหนดการของพิธีนั้นๆ นำกำหนดการมา
วางแผนไล่เรียงว่าเมื่อถึงขั้นตอนนี้จะต้องกล่าวคำพูดใดบ้าง และในแต่ละขั้นตอนของพิธี 
มีรายละเอียดปลีกย่อยหรือไม่ ต้องนำมาใส่ลงใน “ร่างบทพิธีกร” ไว้ก่อน จากนั้นเมื่อ
นำมาใช้จริง อาจมีการตัด/เพ่ิมข้ันตอนก็ค่อยแก้ไขภายหลัง ทำเกินไว้ดีกว่าขาด สิ่งเหล่านี้
จะต้องอาศัยจินตนาการและประสบการณ์เข้าช่วย เมื่อทำงานปีแรกๆ อาจจะเจอ
เหตุการณ์ที่นึกไม่ถึง ก็ให้นำมาเป็นบทเรียนปรับปรุงในปีต่อๆ ไป สิ่งที่ประสบการณ์จะ
ช่วยได้อีกอย่างคือ การเตรียมบทพูดสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์แทรก เช่น 
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การประกาศเร่งด่วน การเพิ่มหรือลดขั้นตอนในพิธีอย่างกระทันหันในวันปฏิบัติงานจริง 
ในทุกครั้งที่ทำงาน ต้องคอยสะสมประสบการณ์และเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไป 
- การเตรียมตัวอีกประการหนึ่งคือ การระวังการใช้ภาษา จะต้องใช้ภาษาท่ีถูกต้อง 
เหมาะสม ใช้คำที่ถูกต้อง หากสงสัยหรือไม่แน่ใจ ต้องถามผู้รู้ อย่าเสี่ยงคิดเอง 
- ต่อไปคือ การฝึกอ่านออกเสียง ต้องระวังการออกเสียงคำควบกล้ำแบบพองาม ไม่มีควบ
กล้ำเลยก็ไม่ได้ ควบกล้ำเกินเหตุก็ไม่งาม นอกจากนี้ ยังต้องระวังเรื่อง น้ำเสียง ความ
ชัดเจน ระดับความเร็ว ระดับความดัง ก่อนถึงวันจริงต้องซ้อมหลายๆ ครั้ง นั่งอยู่บ้านก็
ต้องซ้อมอ่านออกเสียงคนเดียว หรืออ่านแล้วอัดเสียงตัวเองออกมาฟัง จะเห็นข้อผิดพลาด
ของตัวเองมากข้ึน และแก้ไขได้ทันก่อนวันงาน  
 

ประเด็นข้อที่ 2 
ขณะปฏิบัติหน้าที่พิธีกร 
ประสบปัญหาอะไรบ้าง 
และมีการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าอย่างไร 

-การเตรียมตัวที่ดี ถือว่างานสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ทุกครั้งที่มีการเตรียมตัวที่ดี เมื่อถึงวัน
ปฏิบัติหน้าที่จริง มักไม่ค่อยมีปัญหา เพราะถ้ามีปัญหา เราได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า
แล้ว หากไม่เกิดปัญหา สิ่งที่เราเตรียมมาก็ไม่ต้องใช้ เก็บไว้เผื่อใช้งานหน้าก็ได้ การปฏิบัติ
หน้าที่พิธีกร ก็ไม่ใช่มีเพียงแค่บทพิธีกร เมื่อถึงวันปฏิบัติหน้าที่ เรายังต้องดูแลเรื่อง
ภาพลักษณ์อีกด้วย ต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบ สะอาด เก็บผมให้เรียบร้อย ติดเข็มและ
เครื่องหมายให้ถูกต้อง นอกจากนี้ พิธีกรยังควรไปถึงงานก่อนผู้ร่วมพิธี เพื่อไปทดสอบ
เสียงไมโครโฟน ดูสถานที่ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากวันซ้อม และรับคำสั่งที่อาจมี
เพ่ิมเติมด้วย 
สำหรับประสบการณ์ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ยกตัวอย่าง
เช่น  
- ปัญหาทางเทคนิคท่ัวไป ก่อนอื่นเราต้องป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น  
ในวันซ้อมงานพิธี ให้ตรวจสอบว่า พิธีกรยืนหรือนั่งตรงไหน หน้าเวทีหรือหลังเวที หรือไป
อยู่ด้านหลังของหอประชุม  
หากยืนหน้าเวที ไมโครโฟนตั้งตรงไหน มีโพเดียมหรือไม่ โพเดียวหันหน้าถูกทางเหมาะสม
หรือไม่ เช่น ไม่หันหลังให้ประธาน สิ่งนี้สามารถออกความเห็นกับผู้รับผิดชอบพิธีได้ 
ดอกไม้ประดับโพเดียมบังหน้าพิธีกรหรือไม่ ตรวจสอบความสูงของไมโครโฟน ความดัง 
ความชัดเจน และเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงอยู่ตรงไหน นัดหมายการส่งสัญญาณเมื่อเกิด
ปัญหา  
หากนั่งประกาศหลังเวที จะมีโต๊ะให้นั่ง ไม่ต้องระวังภาพลักษณ์มาก แต่ระวังเรื่องลำดับ
พิธีการ เพราะมีม่านบัง เราจะมองไม่เห็นเหตุการณ์ในพิธี ต้องค่อยหมั่นไปดู หรือนัด
หมายให้มีผู้แจ้งคิวการประกาศ 
ช่วงหลัง มักจะให้พิธีกรไปนั่งประกาศด้านหลังของหอประชุม ข้อดีคือ เราจะเห็น
เหตุการณ์ในพิธีทั้งหมด สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ปัญหาใหญ่มากคือเรื่องเสียง
สะท้อน เวลาพูดประกาศ เสียงที่ออกจากลำโพงจะช้ากว่า แล้วเราก็ได้ยินด้วย ทำให้เรา
พูดไม่รู้เรื่อง พูดยานคาง วิธีแก้ไขคือ ต้องประกาศโดยไม่ฟังเสียงจากลำโพง ฟังแค่เสียงที่
ออกจากปากตัวเองเท่านั้น วิธีนี้ต้องใช้สมาธิมาก มิฉะนั้นก็หาที่อุดหูมาใช้เลยก็ได้  
- การมีประกาศเร่งด่วนแทรก ก็ยังแบ่งเป็น เร่งด่วนแบบมีโผคำพูดมาให้เรียบร้อยเอามา
ใส่มือให้เลย กับเร่งด่วนแบบมีคนมากระซิบบอกข้อมูลระหว่างที่กำลังประกาศข้อมูลอ่ืนก็
มี  
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วิธีการแก้ปัญหา คือ พยายามควบคุมสติ ไม่ตกใจจนสิ่งที่พูดอยู่ต้องชะงัก ให้พูดต่อไป
เรื่อยๆ หากมีโผมาให้ ก็รับไว้ก่อน หากมีคนมากระซิบ ให้ทำมือขอเวลาซักครู่ เมื่อพูดจบ
ประโยคที่ต้องการประกาศสื่อสารในขณะนั้นเสร็จ ค่อยหันมาจัดการข้อความใหม่ 
ถึงแม้ว่าจะมีโผมาให้ ก็อย่าเพ่ิงวางใจ ต้องกวาดสายตาโดยเร็ว ดูว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง และ
สมควรจะประกาศในเวลานั้นหรือไม่ บางข้อมูลยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบ
ลำดับพิธีการ ก็ไม่สามารถประกาศได้ หากข้อมูลถูกต้องเหมาะสมแล้ว ถ้าพอมีเวลา ให้
เรียบเรียงประโยคให้ "เข้าปาก" ผู้ประกาศ เพ่ือให้มีความเป็นธรรมชาติ แต่ที่ยากกว่านั้น
คือ การให้ประกาศสิ่งที่คนกระซิบให้ประกาศเร่งด่วน นอกเหนือจากการพิจารณาความ
ถูกต้องเหมาะสมแล้ว พิธีกร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิธีกรมือใหม่ ควรจะรีบร่างคำพูดคร่าวๆ 
เสียก่อน ค่อยประกาศ จะได้พูดมีลำดับ ไม่วกวน แต่สำหรับกรณีนี้ ส่วนตัวแล้ว ได้มีการ
เตรียมการล่วงหน้าสำหรับงานที่เสี่ยงต่อการมีประกาศเร่งด่วน โดยการทำ "แบบฟอร์ม" 
เตรียมไว้ โดยให้เขียน ชื่อผู้ที่ขอให้ประกาศ ข้อมูลที่จะให้ประกาศ เวลาที่จะให้ประกาศ 
และชื่อผู้รับผิดชอบความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูล หากใครจะมากระซิบ ก็ยื่น
แบบฟอร์มให้เลย เราจะได้มีเวลาเตรียมตัว ผู้แจ้งข่าวได้ทบทวนข้อความ และเราจะรู้ว่า
ใครสั่งให้ประกาศ เราจะได้ไม่ต้องแบกความรับผิดชอบคนเดียว   
- การเพ่ิม/ลดขั้นตอนของลำดับพิธีการอย่างกระทันหัน เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่ก็เคย
เกิดข้ึน วิธีแก้ไขคือ ถือปากกาติดมือไว้ตลอดเวลาสำหรับกาข้อความทิ้งหรือเขียนเพ่ิมใน
บทพิธีกรได้เสมอ 
-ปัญหาที่เคยประสบคือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลกะทันหัน เปลี่ยนลำดับพิธี เปลี่ยนชื่อ
บุคคลที่จะต้องกล่าวถึง (ในกรณีนี้จะมีผู้ที่มาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ิมเติม) ส่วนการเปลี่ยน
ลำดับพิธี จะต้องมีสติและเรียบเรียงคำพูดในการประกาศหรือการดำเนินการ 
-การเป็นพิธีกรในงานที่จะต้องดูเหตุการณ์ ณ ขณะนั้น จะต้องหูไวตาไว คอยฟังวิทยุของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำลังพล เช่น พิธีกรช่วงเช้าในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. 
(5 ส.ค.) แล้วประกาศหรือบรรยายเหตุการณ์ ณ ขณะนั้นให้ผู้ที่มาร่วมงานทราบให้
ทันท่วงที 
-ในบางครั้งมีข้อความแทรกให้ประกาศด่วน ณ ขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ต้องเรียบ
เรียงคำพูดทุกครั้ง 
-ในบางงาน พิธีกรต้องเตรียมน้ำดื่มไว้ใกล้ตัวเสมอ และรับประทานอาหารก่อนเริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ 
-ข้อมูลที่ได้รับไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด ต้องคอยถามผู้เกี่ยวข้องว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
อะไรบ้าง หรือไม่ อย่างไร 

ประเด็นข้อที่ 3 
หลังปฏิบัติหน้าที่พิธีกร 
ได้รับผลตอบกลับ 
(Feedback) หรือมีการ
ประเมินการปฏิบัติงานด้วย
ตนเองหรือจากผู้อ่ืนอย่างไร
บ้าง 

-ที่ผ่านมา ทุกครั้งมักจะได้รับคำชมจากผู้ร่วมพิธี ซึ่งอาจจะเป็นการชมตามมารยาท แต่
ส่วนใหญ่เราก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราทำได้ดีหรือไม่ เราได้ผ่านการซ้อมการปฏิบัติหลายรอบ 
ความผิดพลาดก็จะน้อย ข้อมูลถูกต้อง การออกเสียงดี ใช้น้ำเสียงให้เหมาะสม เพียงเท่านี้ 
ในภาพรวมก็ออกมาดี สำหรับปัญหาเบื้องหลังทั้งหลาย ถ้าเรารับมือได้ดี ผู้ร่วมพิธีก็จะไม่
ทราบเลยว่ามีปัญหาเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็เคยมีการทำงานที่เกิดข้อผิดพลาด เราจะ
ทราบด้วยตนเองมากที่สุดว่าผิดพลาด ก็ให้เก็บไว้เป็นบทเรียนสำหรับครั้งต่อไป สำหรับ 
feedback ที่ได้รับหากมีข้อผิดพลาดที่ทุกคนจับได้ ก็มักจะออกมาในรูปความขบขัน
มากกว่า ยกเว้นงานพิธีสำคัญ หรืองานหน้าพระพักตร์ ที่จะไม่มีใครขำเลย พลาดไม่ได้ 
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- ได้รับคำชื่นชมบ้าง เช่น การออกเสียงชัดเจนดี น้ำเสียงไม่ทุ้มหรือแหลมจนเกินไป 
บางครั้งก็ได้รับข้อแนะนำ เช่น ควรเพิ่มเนื้อหาบางจุด 
-หลังปฏิบัติหน้าที่พิธีกร จะถามถึงผลการปฏิบัติงานจากผู้ที่เก่ียวข้องว่าต้องปรับปรุง
เพ่ิมเติมอะไรบ้างหรือไม่ และการปฏิบัติงานในครั้งนั้นเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ มีการใช้
น้ำเสียงและจังหวะการพูดได้ดีเพียงใด เพ่ือนำมาปรับปรุงในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งตต่อไป 

ประเด็นข้อที่ 4 
ในการดำเนินงานของ
โครงการครั้งต่อไป ถ้า กอศ.
สกศ.รร.จปร. จะจัดการ
อบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร 
ควรมีหัวข้อใดบ้างที่ผู้เข้ารับ
การอบรมควรทราบ และ/
หรือ ควรทราบมากท่ีสุด 

-บทบาทของพิธีกร 
-ทัศนคติของพิธีกร 
-เทคนิคการร่างบทพิธีกร/การจัดทำบทพิธีกร 
-การใช้ภาษา การเลือกใช้คำที่ถูกต้องและเหมาะสม การอ่านพระนาม การอ่านคำราชา
ศัพท์ และการใช้คำให้เหมาะสม การฝึกออกเสียงควบกล้ำ 
-การฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง 
-การฝึกบุคลิกภาพ (การแต่งกาย การใช้น้ำเสียง การวางตัวต่อหน้าที่ชุมชน) 
-แบ่งปันประสบการณ์พิธีกร 
-การฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
-การเตรียมตัวในการปฏิบัติหน้าที่ 
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รูปภาพประกอบของข้าราชการ กอศ.สกศ.รร.จปร. ขณะปฏิบัติหน้าที่พิธีกรงานพิธีสำคัญใน รร.จปร. 
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