




" You get the best out of others  
when you give the best of yourself. "

Harvey Firestone

 คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น

เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป
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“ เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า

  เพราะพระคุณเลิศล�้าฟ้าจะหาไหน

  เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ

  ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ ”

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานค�าขวญั

วันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2562 

 แม่เป็นพระในบ้านที่ลูกควรจะกราบไหว้และ

ทดแทนคณุดงัค�าขวญัพระราชทาน การแสดงความรักกบัแม่นัน้ 

ไม่ใช่การกลับบ้านแล้วถ่ายรูปกับแม่เพื่อโพสต์ลงสื่อสังคม

ออนไลน์เท่านั้น ควรจะแสดงความรักแม่ในทุกๆ วันค่ะ 

 ขอเป็นก�าลงัใจให้กบัคณุแม่ทกุท่านในการทีจ่ะท�า

หน้าที่เป็นแม่ให้ดีที่สุด

   

สุขสันต์วันแม่ 2562

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk

16

ภาพที่ 1 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั และ สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (มหัทธโน, 2561)

เรื่องราวเกี่ยวกับ 
“พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ที่เราไม่เคยรู้55

12
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บุคลากรส�านักหอสมุดเ ข้าร่วมการประ ชุม เ ชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การด�าเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ฯ
 บุคลากรส�านกัหอสมดุเข้าร่วมการประชมุเชิงปฏิบตักิาร เรือ่ง การด�าเนนิงาน 
ระบบจดัเก็บเอกสารฉบบัเตม็ในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ตามโครงการพฒันาเครอืข่าย 
ห้องสมดุในประเทศไทย (ThaiLIS) ในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏบัิตกิาร 
คอมพวิเตอร์ INC21 ชัน้ 2 ส�านกัดจิทิลัเพ่ือการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 
ในการนี้บุคลากรของส�านักหอสมุดได้เข้ารับการอบรม จ�านวน 3 คน คือ 
นางธญา ตันติวราภา  นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร และนางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก 

ส�านักหอสมุดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 
(Library Orientation) ประจ�าปีการศึกษา 2562
 ส�านักหอสมุดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศการใช ้ห ้องสมุด 
(L ibrary Or ientat ion)  ประจ� าป ีการศึกษา 2562 ระหว ่ าง 
วันที่ 2 - 31 กรกฎาคม 2562 ณ ส�านักหอสมุดศูนย์เวียงบัว และศูนย์แม่ริม 
เพื่อแนะน�าส�านักหอสมุดและวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของ 
ส�านักหอสมุด

บุคลากรส�านกัหอสมุดเข้ารว่มพธิถีวายราชสกัการะและถวาย 
พระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
 บคุลากรของส�านกัหอสมดุได้เข้าร่วมพธิสีกัการะและถวายพระพรชยั 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เมือ่วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกจิกรรมอาคาร 90 ปี ราชภฏัเชยีงใหม่ 

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายสักการะ 

และถวายพระพรชัย ในการน้ีผู ้อ�านวยการส�านักหอสมุดได้เข ้าร ่วม 

การแสดงฟ้อนเล็บ เทิดพระเกียรติ "คีตะล้านนาเทิดพระเกียรติองค์ราชัน"



6 Plearn
Play & Learn 7Plearn

Play & Learn

ส�านกัหอสมุดจดัการประกวดการออกแบบพืน้ที่สง่เสรมิ
การเรยีนรู้ (Learning Space) ที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
  ส�านักหอสมุด จัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบ
พื้นที่ส ่ ง เสริมการเรียนรู ้  (Learning Space) ที่ เป ็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้นักศกึษาร่วมส่งผลงานและน�าเสนอผลงาน 
การออกแบบ ในวันที่  24 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม 
Learning Space ชั้น 1 ส�านักหอสมุด ในการนี้มีนักศึกษาจาก 
สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และสาขาศิลปะการออกแบบ ส่งผลงาน 
การประกวด จ�านวน 14 ทมี โดยทมีทีไ่ด้รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ ทมีบ้านถาปัด 
จาก สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรส�านกัหอสมุดเขา้รว่มพธีิถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริกิติิ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 บุคลากรส�านักหอสมุดเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกต์ิิ พระบรมราชนินีาถ 

พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ในวนัที ่ 9 สงิหาคม 2562 ณ ศาลาร่มโพธิ์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนัธ์ ธรรมไชย 

รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ เป็นประธาน 

ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจ�าปี 2562

บุคลากรส�านักหอสมุดเป็นวิทยากรการอบรมโครงการ
พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ (Smart Users)
  บุคลากรส�านักหอสมุด ได ้แก ่  นางสาวฐิติกา อาษากิจ 
นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร และนางสาวอรวรา ใสค�า เป็นวิทยากรการอบรม
โครงการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ (Smart Users) ส�าหรบันกัศกึษา หลกัสตูร 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมการรักษา 
ความปลอดภยับนเวบ็ไซต์ ภาควชิาคอมพวิเตอร์ ในวนัที ่2 และ 6 สงิหาคม  2562  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได ้ให ้ความรู ้ เรื่อง 
การเขียนอ้างอิงและการจัดท�าบรรณานุกรม รวมทั้งการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 
ในการจัดการทางบรรณานุกรม (Zotero)
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8 Plearn
Play & Learn

ชื่อหนังสือ		: ชุดทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ
พิมพลักษณ์	: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2562
เลขหมู่	 	: 923.1593 ว123ช 2562
LOCATION	: ส�านักหอสมุด ชั้น 5
     ส�านักหอสมุด : ศูนย์แม่ริม 2 ภาษาไทย 500-999, ภาษาอังกฤษ 000-999
สาระสังเขป	:	
 หนังสือชุดนี้ได้รวบรวม พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์อันหาชมได้ยาก 
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยภาษาที่กระชับ อ่านเข้าใจง่าย 
พร้อมด้วยค�าแปลภาษาอังกฤษที่ถูกต้องครบถ้วน โดยแบ่งเป็น 10 เล่ม ดังนี้

เล่ม 8 
พระราชกรณียกิจ

บอกเล่าพระราชกรณียกิจ
ของพระองค์ในด้านต่าง ๆ 

เล่ม 9 
สืบสานศาสตร์พระราชา

บ อ ก เ ล ่ า โ ค ร ง ก า ร ต า ม 
พระราชด�าริของพระองค์

เล่ม 10 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
บ อ ก เ ล ่ า ค ว า ม เ ป ็ น ม า 
ความส�า คัญและขั้นตอน 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ของพระองค์

เสด็จพระราชสมภพ	
บอกเล ่า เหตุการณ ์ ในวัน 
พระราชสมภพของพระองค์

วีรกษัตริย์นักการทหาร
บอกเล่าพระราชกรณียกิจ
ด้านการทหารของพระองค์

เล่ม 1 

เล่ม 6  

ทูลกระหม่อมฟ้าชาย 
บอกเล่าเหตุการณ์เมื่อคร้ัง
ทรงพระเยาว์

เล่ม 2 

สานสายใยอุ่นไอรัก
บอกเล่าถึงน�้าพระทัยของ
พระองค์ ทีท่รงรกัและกตญัญู
ต ่อพระบรมราชชนกและ
พระบรมราชชนนี

เล่ม 7 

ทรงศึกษาวิทยาการ
บอกเล่าเหตกุารณ์ เมือ่พระองค์ 
ทรงศึกษา

เล่ม 3 เล่ม 4 เล่ม 5 
พระอัจฉริยภาพ

บอกเล่า พระอัจฉรยิภาพของ
พระองค์ในด้านต่าง ๆ

สยามมกุฎราชกุมาร
บอกเล่า เหตุการณ์ทีพ่ระองค์ 
ขึ้ น เป ็ นสม เด็ จพระบรม 
โอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราช - 
กุมาร
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

ผู้แต่ง	:	ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

เลขเรียกหนังสือ	:	158.1 ข455ส 2558

Location	:	ส�านักหอสมุด ชั้น 2 และ ส�านักหอสมุดศูนย์แม่ริม

 หนังสือเล่มน้ีจะพาคุณเปลี่ยนความคิด ชีวิตและจิตใจด้วยเนื้อหา 

ทีลุ่ม่ลกึ เทคนคิทีแ่พรวพราว ด้วยการสอดประสานมมุมองทัง้ด้านวทิยาศาสตร์  

จิตวิทยาและหลักพุทธศาสตร์ท่ีเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน 

ผู้เขียนได้น�าเสนอมุมมองใหม่ของค�าว่า "เศรษฐี" ที่ไม่ได้แปลว่า "คนรวย" 

แต่หมายถึง "ผู้ประเสริฐที่รู้จักคุณค่าที่แท้จริงของเงิน"

สมองเศรษฐี : ความมั่งมีสร้างด้วยสมองและสองมือ

เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับ สายฟ้าที่หายไป

Little red ridiny hood พันธนาการคมมีด

ผู้แต่ง	:	Rick Riordan 

เลขเรียกหนังสือ	:	ย ร999พ 2554

Location	:	ส�านักหอสมุด ชั้น 5

 เรื่องราวของเด็กอายุสิบสองที่พบว่าตนเป็นมนุษย์กึ่งเทพ หลังจาก 

ถกูปีศาจในร่างครูสอนพีชคณติเล่นงาน และภารกจิตามหาสายฟ้าทีห่ายไปกลับคืน 

เพื่อยุติข้อบาดหมางระหว่างมหาเทพท้ังสาม วรรณกรรมท่ีได้รับการสร้าง 

เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ สร้างยอดขายกว่าแปดล้านเล่มทั่วโลก

ผู้แต่ง	:	Masato Yu

เลขเรียกหนังสือ	:	808.068 ม222พ 2555

Location	: ส�านักหอสมุด ชั้น 5

 หนงัสอืเล่มนีม้เีรือ่งราวของเด็กหญงิหมวกแดงและหมาป่า จากวรรณกรรม

คลาสสิคระดับโลก สู่เรื่องเล่าที่จะท�าให้คุณประทับใจ The Meph's Tales น�าเอา

เทพนิยายต่าง ๆ มาดัดแปลงและตีความใหม่ นอกจากความสนุกแล้ว ยังมีแง่คิดและ

สาระ แล้วนิทานที่คุณรู้จักจะเปลี่ยนไป	
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T ips

by Thitiga Asakit

การเขียนอ้างอิง
 คอลมัน์ Tips ฉบับนี ้ยงัคงต่อเนือ่งกนัด้วยเนือ้หาเกีย่วกบัการเขยีนอ้างองิและการเขยีนบรรณานกุรม ในรูปแบบ APA 6 

ซึ่งในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 แล้วนะคะ ที่เราน�าเสนอรูปแบบการอ้างอิงแบบ APA 6 ซึ่งในนิตยสารเพลินฉบับที่ผ่านมา จะเป็นรูปแบบ 

การเขียนอ้างอิงบทความในนิตยสาร บทความในจดหมายข่าว และบทความในหนังสือพิมพ์ และในฉบับนี้จะเป็นการเขียนอ้างอิง

บทความจากหนังสือรวมบทความค่ะ

รูปแบบการเขียนอ้างอิงบทในหนังสือ	 (หนังสือที่มีเนื้อหาแยกแต่ละบทและมีผู ้แต่งประจ�าบท) (American 

Psychological Association, 2010, p.202)

ตัวอย่าง

การอ้างอิง	 (กัญญารินทร์ ไชยจันทร์, 2561)

บรรณานุกรม กัญญารินทร์ ไชยจันทร์.  (2561).  การท่องเที่ยวของนักศึกษาพม่าในประเทศไทย. ใน บุณยนุช 

                  นาคะ (บรรณาธิการ), หนังสือรวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครอบรอบ   

      70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-เมียนมา (น.70 - 91).  กรุงเทพฯ: สถาบันไทย 

      คดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอ้างอิง	 (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2544)

บรรณานุกรม บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  (2544).  เขตอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ.  ใน รวมบทความทางวิชาการของ 

              ศาลรัฐธรรมนูญชุดที่ 1 : ศาลรัฐธรรมนูญไทย (น.53 – 84) สืบค้นจาก http:// 

      www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/ewt_dl_link.php?nid=8609
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พระต�าหนักสิริยาลัย: พระต�าหนักแทนความรัก 

ของในหลวงรัชกาลที่ 10  ต่อ “สมเด็จแม่”

ดร. สุจิรา อัมรักเลิศ

 พระต�าหนักสิริยาลัยเป็นพระต�าหนักส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม - 

ราชนีินาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง พระต�าหนกัแห่งนีเ้ปรยีบเสมอืนสถานทีป่ระทบัทีแ่สดงถงึสายใยรกั 

สายใยผูกพันของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีต่อสมเด็จพระราชมารดา “สมเด็จแม่” 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพที่ 1 พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั และ สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (มหัทธโน, 2561)
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 พระต�าหนักสิริยาลัยตั้งอยู่บริเวณริมแม่น�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตรงข้ามกับวัดไชยวัฒนาราม 

ภายในเกาะเมือง ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ 7 ถนนอู่ทอง ต�าบลประตูชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พระต�าหนักสิริยาลัย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อใช้เป็นที่ประทับเวลาเสด็จมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระต�าหนักหลังนี ้

สร้างจากทรัพย์สินส่วนพระองค์โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร ทรงใช้พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ซือ้ทีด่นิจากราษฎร จ�านวน 17 ไร่ พระราชทานแก่สมเดจ็

พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2535 ต่อมาสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกร สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศในขณะนั้น) ได้กราบบังคมทูลขอ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระต�าหนักถวายเนื่องในโอกาสเดียวกัน พระต�าหนักแห่งนี้ 

จึงเปรียบเสมือนของขวัญล�้าค่าจากในหลวงรัชกาลท่ี 10 แด่ “สมเด็จแม่” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังที่ปรากฎในพระราชนิพนธ์ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 10  

โปรดเกล้าฯ ให้จารึกไว้บนแผ่นเงินที่ประดิษฐานไว้ที่ฝาผนังในพระต�าหนัก ความว่า:

พระต�าหนักแห่งนี้มีความหมาย        พ่อกับชายสร้างถวายให้กับแม่

วิมานทองแห่งนี้คือดวงแด         ลูกกับแม่ผูกพันนิรันดร

อานุภาพแห่งความรักสลักจิต        เนรมิตเรือนไทยอนุสรณ์

ครบหกสิบพรรษาพระมารดร        ประชากรแซ่ซ้องพระบารมี

ขอบูชาจารึกด้วยชีวิต         ชายอุทิศกายใจไว้ที่นี่

เพื่อถวายความจงรักและภักดี       อีกหมื่นปีไม่มีคลายจากชายเอย 

”

“

ภาพที่ 2 พระต�าหนักสิริยาลัย (ครูทิพย์, 2551)
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 พระต�าหนกัสริยิาลยัออกแบบสถาปัตยกรรม 

และศิลปกรรมโดยหม่อมหลวงท้าวเทวา เทวกุล 

และมีนายนายเดชา บญุค�า้ เป็นสถาปนกิ พระต�าหนกัเป็น 

ศิลปกรรมแบบหมู่เรือนไทยโบราณ มีศาลาริมน�้า 

และมบีนัไดบรเิวณท่าน�า้ เนือ่งจากพระต�าหนกัสิรยิาลัย 

เป็นพระต�าหนักส่วนพระองค์จึงไม่เปิดให้ประชาชน

ท่ัวไปเข้าชม ภาพถ่ายที่ปรากฎส่วนใหญ่จึงเป็น 

เพียงภาพที่ถ่ายจากฝั่งวัดไชยวัฒนารามเท่านั้น  

 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

ของทัง้สองพระองค์  ทมีงานนติยสารเพลินขอน้อมเกล้าฯ 

ถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมส�าราญ และ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ทีมงานนิตยสารเพลิน

บรรณานุกรม
ครูทิพย์. (2551). พระต�าหนักสิริยาลัย. สืบค้นจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2/2008/04/10/entry-1

จินต์ชญา. (ม.ป.ป.). กรุงเก่า. สืบค้นจาก http://anowl.co/anowlrod/เรื่องผีที่ฉันอยากเล่า/ghoststory04/

มหัทธโน. (2561). สายใยแห่งรัก จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ถึงสมเด็จแม.่ สืบค้นจาก https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/68450/-dhart- 

เมตตา ทับทิม. (2559, ธันวาคม 17). พระต�าหนักสิริยาลัย: คอลัมน์ฟรีสไตล์เรื่องบ้าน. มติชน. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_397259 

พระราชนิพนธ์บทกลอนในหลวง ร. 10 จากความรักและของขวัญล�้าค่า. (2560, กรกฎาคม 28). ไทยรัฐออนไลน.์ สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/scoop/1016524

Voicygirl B. (2556). พระนามาภิไธยย่อ ส.ก. หน้าประตูทางเข้าพระต�าหนักสิริยาลัย. สืบค้นจาก https://fastly.4sqi.net/img/general/ 

        width960/26902217_nMgXPrWTcTyidx5CiTtvafCQtVN7ekxHLCQLQze6eyE.jpg

ภาพที่ 3 พระนามาภิไธยย่อ ส.ก. หน้าประตูทางเข้าพระต�าหนัก 

Voicygirl B, (2556)

ภาพที่ 4 ที่ตัง้พระต�าหนักสิริยาลัยและวัดไชยวัฒนาราม 
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บรรณานุกรม
ไทยพีบีเอส. (2562). โครงการพระราชด�าริ รัชกาลที่ 10 แห่งแรก จ.อุดรธานี. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.or.th/content/279787

ไทยโพสต์. (2561). ร.10ทรงห่วงใยปัญหาสิ่งแวดล้อม สืบสานทุกโครงการพระราชบิดา. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/10726 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร. (2562). พระราชกรณียกิจด้านสิ่งแวดล้อม ร.10 – พื้นฟูป่าที่หนองอึ่ง เพื่อคนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูล. สืบค้น จาก https://www. 

        seub.or.th/bloging/สถานการณ์/พระราชกรณียกิจด้านสิ่ง/

“ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดิน

โดยธรรมเพือ่ประโยชน์สขุแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ” 
	 พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้า- 

เจ้าอยู ่หัว เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 

พฤษภาคม 2562

 บทคว ามขอ ง เ ร า ใ นค ร้ั ง นี้ ข อ ยกพระปฐม - 

บรมราชโองการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  10 เพื่อความ 

เป ็นสิ ริมงคล และจาก น้ันจะเล ่ าถึ งพระราชกรณียกิจ 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทรงงานอยู่เป็นล�าดับต่อไป

 เรามาเริ่มกันท่ีเม่ือครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 10 ทรงด�ารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสา- 

ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ทรงเสด็จพระราชด�าเนิน 

ไปทรงเยี่ยมราษฎร บ้านค�าน�้าสร้าง ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 ได้พระราชทานพระราชด�าริ 

ให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ ด้วยการขุดลอกหนองอึ่งที่เป็นพื้นที ่

สาธารณประโยชน์ พร้อมการพฒันาปรบัปรงุดนิและพืน้ทีแ่ห้งแล้ง  

ด้วยการปลูกป่าและหญ้าแฝก รวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบ 

หนองอึ่ง ในพื้นท่ีกว่า 3,006 ไร่ โดยราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วม 

และร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่

 เมื่อเสด็จขึ้นทรงครองราชย์ ทรงต่อยอดโครงการ 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารขิองพระราชบดิา พระองค์ทรงมอบหมาย 

ให้องคมนตรี แบ่งพื้นที่ 77 จังหวัด เพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการ 

พระราชด�าริของพระราชบิดาทั้งหมดกว่า 4,000 โครงการ 

เพือ่ให้โครงการพระราชด�าริท่ีมมีาสามารถด�าเนินงานได้โดยราบร่ืน 

และช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู ่ให้มีคุณภาพชีวิต 

และความเป็นอยู่ในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

 นอกจากน้ัน ในปี 2560 พระองค์ยงัทรงโปรดรับโครงการ

พัฒนาแหล่งน�้า 20 โครงการ เข้ามาเป็นโครงการพระราชด�าร ิ

ส่วนพระองค์เอง  ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งสิ้น 

โดยโครงการแรกที่พระองค์ทรงรับไว้เป็นโครงการพระราชด�าริ คือ 

โครงการอ่างเก็บน�้าซ�าตมขาว บ้านห้วยหมากหล�่า ต.ทมนางาม 

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

 โครงการอ่างเก็บน�้าซ�าตมขาว เกิดขึ้นหลังจากชาวบ้าน 

ได้ยืน่หนงัสอืถวายฎกีากราบบงัคมทลูขอพระราชทานความช่วยเหลอื 

เนือ่งจากขาดแคลนแหล่งน�า้อปุโภคบริโภค และแหล่งน�า้เพ่ือท�าการ

เกษตร พระองค์จงึทรงรับโครงการอ่างเกบ็น�า้ซ�าตมขาวพร้อมระบบ

ส่งน�้า ไว้ในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ซึ่งเร่ิมก่อสร้าง 

เม่ือเดือน ต.ค.2560 แล้วเสร็จเมือ่วนัที ่30 ก.ย. 2561 ปีทีแ่ล้ว ชาวบ้าน 

ที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่

ภูเขาและดินปนทราย ไม่สามารถกกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ได้  โครงการอ่างเกบ็

น�า้ซ�าตมขาว จงึเป็นเสมอืนความหวงัของชาวบ้านทีต้่องการพลกิฟ้ืน

ผืนดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ 

 ทีเ่ล่ามาทัง้หมดเป็นพระราชกรณยีกจิด้านการอนุรักษ์น�า้ 

เพียงบางส่วนของพระองค์ ยังมีโครงการอีกหลายด้านที่พระองค์ 

ทรงริเริ่มและด�าเนินการอยู่อีกมากมาย ซึ่งนักอ่านสามารถติดตาม 

ได้ในฉบับต่อไปค่ะ 

By อ.ปิยวดี นิลสนธิGreen @ Heart

ภาพที่ 1 อ่างเก็บน�้าซ�าตมขาว จ.อุดรธานี (หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, 2562)

www.matichon.co.th/lifestyle/social-women/news_1411913
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BY วรัฏฐา กัวตระกูล

" Under Over Cafe "
(อันเดอร์ โอเวอร์ คาเฟ่)
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 ร้านกาแฟหลังเล็ก ๆ แต่อบอุ่นหลังน้ี ต้ังอยู่ที่ต�าบลสันผีเส้ือ  
การเดินทางไม่ยุ่งยากซับซ้อน เร่ิมต้นที่วงแหวนรอบสองจากศูนย์ราชการ  
เข้าซอยก่อนถึงร้านเขาช่องปาร์ค เม่ือขับตรงมาเจอสามแยกแล้วเลี้ยวซ้าย
ประมาณ 50 เมตร ร้านจะอยู่ทางขวามือ สังเกตง่าย ๆ ร้านจะอยู่ตรงข้าม
พื้นที่โล่งสามารถจอดรถบริเวณนี้ได้ 
 Under Over Cafe คาเฟ่ใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน จุดเด่นอยู่ที่ 
ต้นหกูวางขนาดใหญ่ทีช่่วยเสริมให้ร้านดูสวยงามและอบอุ่นยิง่ขึน้ ภายในร้าน
มีประมาณ 4-5 โต๊ะ เหมาะส�าหรับการมาชิลกับเพื่อนสนิท หรือคนรู้ใจ  
หากมาเป็นหมู่คณะก็อาจจะต้องแย่งชิงที่นั่งกันสักหน่อย 
 ในส่วนของเมนูเคร่ืองด่ืมถือว่าถูกอกถูกใจคอกาแฟ เพราะที่ร้าน 
มีให้เลอืกทัง้กาแฟเมลด็ไทยและเมล็ดนอกอย่างเอธโิอเปียและบราซลิ สามารถ
ส่ังได้ว่าต้องการสชาติแบบไหน แต่หากใครที่ไม่ด่ืมกาแฟละก็ที่ร้านมีเมนู 
เครื่องดื่มอื่น ๆ ให้เลือก อย่างเช่น  โกโก้ มัทฉะ หรือ ชาพีช 
 นอกจากเครื่องดื่มที่พูดถึงกันมาแล้ว ร้าน Under Over Cafe  
ยังมีเค้กหลากหลายสไตล์มาผลัดเปล่ียนให้ได้ลองชิมกัน โดยรวมแล้ว 
หากใครทีม่องหาคาเฟ่ใหม่ ๆ  มีมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ   ราคาไม่แรง สามารถเก็บร้านนี ้
ไว้เป็น My List ได้อีกหนึ่งรายการ

Under Over Cafe

23 ต�าบล สันผีเส้ือ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

095-452-9778

เปิดบริการ 10.00 - 18.30 น. หยุดทุกวันอังคารและพุธ

" Under Over Cafe "
(อันเดอร์ โอเวอร์ คาเฟ่)
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I  nterview ทำ�ความดถีวายในหลวง ร.10

 สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคอลัมน์ 

สมัภาษณ์ในนติยสารเพลินฉบบันีกั้นอกีเช่นเคยค่ะ 

วันเวลาก็ล่วงเลยมาถึงเดือนกรกฎาคมแล้ว 

เรียกว่าเราผ่านครึ่งปี 62 กันมาแล้วนะคะ  

หลาย ๆ คนคงเกิดค�าถามข้ึนในใจว่า  

ท�าไมวันเวลาถึงผ ่านไปเร็วขนาดนี้  ?  

และที่ผ่านมาได้ท�าอะไรไปแล้วบ้าง ?

บางคน...ได้งาน ได้ต�าแหน่งหน้าที่การงานใหม่

บางคน...มีบ้าน มีรถ มีสินทรัพย์ที่เป็นของตัวเอง

บางคน...ได้ก้าวสู่การเป็นหัวหน้าครอบครัวและการท�า 

หน้าที่สามีและพ่อในเวลาเดียวกันหรอืในขณะทีบ่างคน...

ได้ท�าความดเีพือ่ประโยชน์ของสงัคม

 

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม -  

พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ�าป ี

พุทธศักราช 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและ 

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นิตยสารเพลิน 

ฉบับนี้ ขอพาผู้อ่านทุกท่านไปดูการท�าความดี 

ของพวกเราชาวราชภัฏเชียงใหม่

 คุณศิริเพ็ญ ผ่อนจัตรัส 

ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี 

ได ้ท�าความดีต ่อตนเอง 
โดยการครองชีพตามเศรษฐกจิ 

พอเพียง รู้จักการใช้ชีวิต

อย่างพออยู่ พอกิน ส�าหรับ

การท�าความดีต่อสังคม ได้กล่าวว่า  

"ตนเองเป็นจิตอาสา ให้ความร่วมมือหน่วยงาน

ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการไปช่วยงานของ

จังหวัดทุกครั้งเมื่อมีงาน" เช่นเดียวกับ 

คุณหทัยพร วังพฤกษ์		

เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป กองกลาง 

ส� านั ก งานอธิ การบดี  ที่ ไ ด ้ 

เป ็นจิตอาสาเช ่นกัน โดยม ี

การลงพืน้ทีใ่นการช่วยเหลอืชมุชนต่าง ๆ  

 

 ยังมีอีกหนึ่งคนที่ได้ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือ 

สังคม คือ นางสาวมาริโกะ อุเอะคิ 

กรรมการสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 น้องเล่าว่า ทุกป ี

ต้องไปท�ากิจรรมของชมรม Omoiyari 

(โอะโมยยะริ) ซึง่ในภาษาญีปุ่น่แปลว่า 

“ความรู ้สึกเห็นใจต่อผู ้อื่น” หรือ  

“ความคดิทีจ่ะช่วยเหลอืแบ่งปันผูอื้น่” 

โดยมีการบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า อาหาร 

ขนม รวมทัง้มกีจิกรรมสนัทนาการ เพ่ือมอบ 

ความสขุและความสนกุสนานให้กบัน้อง ๆ  บนดอย 

 ส่วน คุณนราธิป ปากหวาน 

ผู ้อ� านวยการ ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ ได ้ให ้ความเห็นว ่า 

“การท�าความดีของผมคือ การตั้งใจ 

ท� า ง านตามที่ ไ ด ้ รั บมอบหมาย 

อย่างเตม็ก�าลงัและสิง่ส�าคัญคือการน้อมน�า 

พระราโชบายของในหลวง รชักาลที ่10 

มาเป็นแนวทางการด�าเนนิงาน”  
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ทำ�ความดถีวายในหลวง ร.10
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

BY อรวรา ใสค�า

 ไม่ต ่างจากคุณ เสาวลักษณ์  

สามแก้ว 	 นักประชาสัมพันธ ์  

กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี และ 

คุณธี ร ะพงษ ์  ใ จคะมา

นกัวชิาการคอมพวิเตอร์  

ส�านกัดจิทิลัเพือ่การศกึษา 

ที่ได้น้อมน�าศาสตร์พระราชา 

มาใช้ในการด�าเนินชีวิต ตั้งใจ 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความดีและ 

มีคุณธรรม

 คุณวีระพงษ์ ยะไวทย ์หัวหน้า

งานโสตทศันปูกรณ์ กองอาคารสถานที ่ส�านกังาน -

อธกิารบด ีกล่าวด้วยความภาคภมิูใจว่า 

“ไม่รูเ้รยีกว่าเป็นความดรีเึปล่า 

แต่ผมมีความสุขทุกครั้ง 

ในการปฏิบัติงานโสตทัศน ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน 

พระราชทานปริญญาบัตรของ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัภาคเหนอื ท่ีทกุปี 

ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าทีค่วบคมุเครือ่งเสียงและภาพ 

ไม่ใช่ว่าใครจะได้ท�ากนัง่าย ๆ  ผมกเ็ลยต้องท�าหน้าท่ีนี ้

ให้อย่างเต็มที่และให้งานออกมาดีที่สุด ดังนั้น 

การท�าความดีของผมก็คือการท�าหน้าที ่

ของตัวเองให้ดีที่สุดครับ”

 ส�าหรับการท�าความดขีอง 

 คณุศริพิร ปัญญาอนิทร์ 

หัวหน ้างานบริหารทั่ ว ไป และ 

คุณผุดผ่อง ย่ีบุ ๊น เจ้าหน้าที ่

งานบรหิารท่ัวไป ส�านักงานคณบด ี

คณะวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี นอกจากจะ

ตั้งใจท�างานแล้ว ยังไม่ลืม 

ที่สอนลูกของตัวเองให้เป็นคนด ี

ของสังคม เช่น สอนให้รู้จักการแบ่งปัน 

การช่วยเหลือผู้อื่น และการไม่เอาเปรียบ

ผู้อื่น

 ปิดท้ายการท�าความ

ดี ข อ ง  น ้ อ ง อ อ ม สิ น  

ด.ญ. ใบบุญ หัตถิรางกูร 

แ ล ะ  น ้ อ ง เ ช อ ร ์ รี่  

ด.ญ.ปริณดา รัชน ี

นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียน 

สาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 

 ที่บอกว่าความดีที่สามารถ

ท�าได้ตอนนี้คือการเป็นเด็กดีของพ่อแม ่

ช่วยพ่อแม่ท�างานบ้าน และตั้งใจเรียน

 จะเห็นได้ว่าการท�าความดีมีวิธีให้เลือก 

ท�าได ้หลายวิธี มีทั้งการท�าความดีต ่อตนเอง 

และสงัคมรอบข้าง ผูอ่้านนติยสารเพลนิฉบบันี ้

อาจจะได้แนวทางในการท�าความด ี

ซึง่สามารถเลอืกปฏิบตัติามความถนัด 

และความชอบ เพื่อน�ามาซึ่งความสุข 

และความสงบสุขของสังคมและ 

เพือ่ถวายแด่ ‘ในหลวง’ ทีร่กัยิง่ของเรา
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BY สุทัศน์ เขียวนิล หนังดี หนังดัง 

Silenced   เสียงจากหวัใจ..ทีไ่ม่มใีครได้ยนิ
ผู้ก�ำกับ Hwang Dong-hyuk

เลขเรียก  DVD 1795

 สร้ำงจำกเร่ืองจริงทีเ่กดิข้ึนในร้ัวโรงเรียน Silenced 

ยังเป็นเจ้ำของรำงวัลภำพยนตร์ยอดเย่ียม และดนตรี

ประกอบยอดเย่ียม ภำพยนตร์ที่ได้รับกำรโหวตจำกผู้ชม 

มำกทีส่ดุ… โดย “คงัอนิโฮ” (กงยู) ครูสอนศิลปะทีเ่ข้ำมำท�ำหน้ำที ่

ครูคนใหม่ประจ�ำโรงเรียนสอนคนหูหนวกในเมือง มู จิน  

เมือ่แรกทีไ่ด้สมัผัสกับเดก็เหล่ำนัน้ เขำกรู้็สกึได้ทนัทถึีงควำม 

ผิดปกต ิบำงอย่ำงทีซ่กุซ่อนอยู่ เป็นควำมเศร้ำปนควำมเจ็บปวด 

บำงอย่ำงที่ต้องได้รับกำรเยียวยำอย่ำงเร็วที่สุด……

Daddy's Home 2
สงครามป่วน (ตัว) พ่อสุดแสบคูณ 2
ผู้ก�ำกับ  ณอน แอนเดอร์ส

เลขเรียก DVD 1869

 จำกควำมส�ำเร็จของภำพยนตร์เร่ืองนี ้ทีก่วำดรำยได้ 

ทั่วโลกมำกกว่ำ 240 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ล่ำสุด สองคุณพ่อ

สุดป่วนไม่ว่ำจะเป็นดัสตี้ (มำร์ค วอห์ลเบิร์ก) พ่อแท้ และ 

แบรด (วิล เฟอร์เรลล์) พ่อเลี้ยงจะกลับมำสร้ำงควำมฮำ 

ให้กับทุกท่ำนอีกครั้ง พร้อมกับสองคุณปู่สุดแสบที่จะมำร่วม               

วีรกรรมคร้ังใหม่ Daddy's Home 2 เสริมทัพนักแสดงด้วย 

เมล กิ๊บสัน ในบทคุณปู่มำดแมน และจอห์น ลิธโกว์ ในบท

คณุปูส่ดุอ่อนไหว ทีจ่ะมำฉลองคริสมำสกบัหลำน ๆ  สดุทีรั่ก

W atching Plearn
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ธุดงควัตร  Wandering
ผู้ก�ำกับ  บุญส่ง นำคภู่

เลขเรียก DVD 1749 

 “ธุดงควตัร” เร่ิมด้วยเสยีงสะอืน้ของชำย 

ชำวอีสำนที่ติดเหล ้ำงอมแงมกระทั่งพบกับ 

พระสำยธุดงค์รปูหนึง่ จำกนัน้ไม่นำนเขำตดัสนิใจ 

บวชเป็นพระและออกธุดงค์ ส�ำหรับผู ้เขียน 

ภำพยนตร์เร่ืองนีค่้อยๆ ฉำยให้เหน็ถึงควำมพยำยำม 

ของคนในกำรต่อสู้กับข้อจ�ำกัด ขณะเดียวกัน 

ยังต้องยอมรับควำมจริงทีเ่ป็นไปของชวีติ ผ่ำนวธีิ 

จัดกำรควำมคิด ควำมรู้สึกภำยในใจของชำย

ในผ ้ำเหลือง ทั้งวิ ถีปฏิบัติทำงพุทธศำสนำ 

โดยมีธรรมชำติเป็นฉำกหลัง

Edutainment

The Big Day (Le Grand Jour) 
สี่หัวใจ มุ่งสู่ฝัน
ผู้ก�ำกับ: Pascal Plisson

เลขเรียก DVD 1633

 สำรคดทีีเ่ล่ำถึงจุดมุง่หมำยและควำมใฝ่ฝัน 

ของเด็กๆ จำกสี่มุมโลก เร่ิมต้นจำกควำมใฝ่ฝัน

ของเด็กชำยอูกันดำที่อยำกเป็นนักวิชำกำรป่ำไม ้

ต่อกนัด้วยเดก็ชำยชำวควิบำ ทีมี่ควำมฝันอยำกเป็น 

นั กมวยอำชีพ ถัดมำ เป ็นควำมใฝ ่ฝ ั นของ 

เด็ กชำยชำวอิ น เดี ยที่ มุ ่ ง ม่ั น เ รี ยนต ่ อระดับ

มหำวิทยำลัย และสุดท้ำยเป็นควำมใฝ่ฝันของเด็ก

ชำวมองโกเลียที่อยำกเป็นนักยิมนำสติกทีมชำต ิ

ต่อไปในอนำคต ร่วมตดิตำมไปกบัควำมฝันของเดก็ๆ 

แต่ละคนว่ำทัง้หมดจะสำมำรถฝ่ำฟันอปุสรรคต่ำงๆ 

ไปถึงจุดมุ่งหมำยได้หรือไม่ 
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By รัชฎาภรณ์ มูลมาก

1. ทรงเป็นเจ้าชายผู้ไม่มีชื่อเล่น 
 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั (ร.10)  

ทรงเป็นทลูกระหม่อมเจ้าฟ้าเพียงพระองค์เดยีวทีไ่ม่ม ี“ชือ่เล่น” 

เหมอืนสมเดจ็พระเชษฐภคินีหรือพระขนิษฐาท้ัง 3 พระองค์ 

อาจเพราะเป็น “ทูลกระหม่อมชาย” เพียงพระองค์เดียว  

ค�าว่า “ชาย” จึงเป็นเสมือนชื่อที่ใช้แทนพระองค์

2. ทรงเป็นเจ้าชายผู้ชื่นชอบเครื่องยนต์ 
 ทรงโปรดเล่นเคร่ืองยนต์กลไกต่างๆ เช่น รถยนต์ 

เครื่องบิน รถถัง เรือ และโปรดทอดพระเนตรหนังสือต่าง ๆ 

ที่เก่ียวกับการช่าง การก่อสร้าง และมีพระนิสัยใฝ่รู้ และ 

ด้วยความชอบเครื่องบินและรถถังในวัยเยาว์ เมื่อเติบใหญ่

เข้าสู่วัยหนุ่ม ทูลกระหม่อมฟ้าชายจึงทรงเลือกศึกษาต่อ

ด้านการทหาร

3. ทรงเป็นนักการทหารผู้ตั้งปณิธาน 

เพื่อชาติและประชาชน 
 ทรงมพีระราชด�ารสัให้ค�ามัน่ไว้ในงานสโมสรสนันบิาต 

ซึง่รฐับาลจดัขึน้เพือ่เฉลมิพระเกยีรตทิีท่รงด�ารงพระอิศรยิศกัดิ์ 

“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” 

เมือ่วนัที ่29 ธ.ค. 2515 ณ ท�าเนยีบรฐับาลว่า “ข้าพเจ้าทราบ 

ตระหนักว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ

ประเทศชาติอย่างสูง และการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้น  

เป็นภาระส�าคญัใหญ่ยิง่ ทีต้่องอาศยัทัง้สติปัญญาและความรู้ 

ความสามารถอย่างพร้อมมูล ข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายาม 

ศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกอย่างมาก เพื่อให้ 

สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวัง”

เรื่องราวเกี่ยวกับ 
“พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ที่เราไม่เคยรู้55
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บรรณานุกรม	

‘ค่อนประเทศไม่เคยรู้’ นี่คือ 5 เรื่องราวเกี่ยวกับ “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” สิ่งหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าฟ้าพระองค์เดียว 

        ที่ไม่มีชื่อเล่น. (2562). สืบค้นจาก http://www.kiddee.welovemyking.com  

 

เรื่องราวเกี่ยวกับ 
“พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ที่เราไม่เคยรู้

“ในโอกาสอันพิเศษ จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นก�าลังใจ

สนับสนุนข้าพเจ้า และได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า 

ที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคี พร้อมเพรียง 

และด้วยความสจุรติ ยตุธิรรม เพือ่ยงัความเจรญิมัน่คง และความร่มเยน็ 

เป็นผาสกุให้บงัเกิดแก่ชาติ ประเทศ และประชาชนยัง่ยนื สบืไป”

4. พระองค์เป็นคนพูดไม่เก่งนัก 
 สมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  

ทรงตรัสกับชาวไทยที่มาเข้าเฝ้าฯ ณ โรงแรมวิลลาร์ต ประเทศ

สหรัฐอเมริกาว่า ในหลวงทรงฝากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

ตามเสด็จดูแลพระองค์ ก่อนจะลุกสลับท่ีให้สมเด็จพระบรม- 

โอรสาธิราชฯ (พระราชอิสริยยศในขณะนั้นของสมเด็จ-

พระเจ้าอยูห่วั มหาวชริาลงกรณฯ) มานัง่ฝ่ังทีม่ไีมโครโฟน เพือ่ตรสั 

กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้าฯ เสียงปรบมือจากประชาชนที่มา 

เข้าเฝ้าดังกึกก้องต้อนรับ หลังนั่งลงและจัดแจงพระวรกาย

เรียบร้อยแล้ว พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตรัส 

ประโยคแรกว่า “ก่อนอืน่กข็อออกตวัว่า เป็นคนทีค่ยุไม่ค่อยจะเก่ง” 

 

5. ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ปฏิญาณตนเพื่อชาติ

จนกว่าชีวิตจะหาไม ่

 พระราชด�ารัสชวนให้คิดถึงพระราชภาระและหน้าที่

อันยิ่งใหญ่ ท่ีพระองค์ทรงปฏิญาณเม่ือคร้ัง ท�าพระราชพิธีถือ 

น�้าพระพิพัฒน์สัตยา ท่ีมีขั้นหลังพระราชพิธีเฉลิมพระนามา- 

ภิไธยจาก “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ” 

ให้ด�ารงพระอิสรยิยศ “สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ- 

ราชกุมาร” ว่า “ข้าพระพุทธเจ้า ผู้เป็นมกุฎราชกุมาร จะ

รักษาเกียรติยศและอิสริยศักด์ิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชวีติ จะภกัดต่ีอชาตบ้ิานเมอืง 

จะซ่ือสัตย ์ต ่อประชาชน จะปฏิบัติภาระหน้าท่ีทุกอย ่าง 

โดยเต็มก�าลัง สติปัญญา ความสามารถ และโดยความเสียสละ 

เพ่ือความเจรญิ ความสงบสขุ และความมัง่คงไพบลูย์ของประเทศ 

ชาติไทย จนตราบเท่าชีวิตและร่างกายจะหาไม่”




