




" It's not the years in your life that count. 
It's the life in your years "

-- Abraham Lincoln --

สุดท้าย มันไม่ส�าคัญว่า คุณมีชีวิตอยู่กี่ปี 

ที่ส�าคัญกว่าคือ ช่วงที่มีชีวิตอยู่ คุณได้ใช้มันดีแค่ไหน
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 สวัสดีค ่ ำคุณผู ้ อ ่ ำนทุกท ่ ำน สวัสดี เดือน 

แห่งกำรป่ันงำนส่งของนกัศึกษำ และสวสัดเีดอืนแห่งกำรสอน

อย่ำงไรให้ทันของอำจำรย์ค่ะ 

 ผ่ำนไป 1 ภำคกำรศึกษำ เวลำผ่ำนไปไวมำก 

ใช่ม้ัยคะ เหมือนพึ่งเปิดเรียนไปไม่นำนนี้เอง เวลำเป็นสิ่งที่ 

ย้อนกลับมำไม่ได้นะคะ เรำไม่สำมำรถกลับไปแก้ไขสิ่งที่ 

ผ่ำนไปแล้วได้ เพรำะฉะนั้นเรำควรจะท�ำทุกนำทีในชีวิต 

ให้ดทีี่สุดคะ่ ใชโ้อกำสที่ได้รบัให้ดทีี่สุด จะได้ไม่ต้องมำเสียใจ

ทีหลังว่ำท�ำไม่เรำไม่ท�ำแบบนั้น แบบนี้ 

 เดือนตุลำคม เป็นเดือนที่คนไทยทุกคนจดจ�ำ 

ไปตลอด และคนไทยทกุคนคงคดิถึงพระองค์ท่ำนเช่นเดยีวกนั 

นิตยสำร PLEARN ฉบับนี้จึงเกี่ยวกับพ่อหลวง รัชกำลที่ 9 

ของคนไทยทุกคนค่ะ เห็นภำพท่ำนในเล่มนี้ หลำยท่ำน 

แอบน�้ำตำซึมเหมือนกันไหมคะ

 เรำมำท�ำควำมดีถวำยแด่พระองค์ท ่ำนด้วย

กำรน�ำหลักค�ำสอนของท่ำนมำปฏิบัติและสืบสำนโครงกำร 

ของพระองค์ท่ำนกันค่ะ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk

16

เมนูธรรมดา ของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่

"ไข่พระอาทิตย์"

“คนดีศรีเชียงใหม่”

พระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ รัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12
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ผูอ้�านวยการส�านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่เขา้ร่วมการประชุมระดบัชาต ิเร่ือง หอ้ง
สมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
พุทธศักราช 2562 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  วันที่ 11 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ 

ชื่นชม ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด และอาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ 

รองผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วม

การประชุมระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strong Library in Innovative Society 

for Sustainable Development Goals) และประชมุใหญ่สามญัประจ�า

ปีพทุธศักราช 2562 สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทย ในพระราชปูถัมภ์ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 

กรุงเทพมหานคร พร้อมกนันีผู้้อ�านวยการส�านกัหอสมดุ ได้ร่วมการลงนาม 

ความร่วมมือการด�าเนินการจัดท�าเครือข่ายศูนย์พัฒนาความเข้มแข็ง

ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศระหว่างสมาคมห้องสมุด

แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์กับส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 7 แห่ง

ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ และงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต
ผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจ�าปี 2563

 วนัที ่23 กนัยายน 2563 ส�านกัหอสมดุเข้าร่วมพธิเีชดิชเูกยีรติ 

และงานเล้ียงแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” 

ประจ�าปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

จ.เชียงใหม่ โดย ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตรจารย์ ดร.ประพันธ์ 

ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เป็นผู้กล่าวแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ จ�านวน 8 ท่าน ได้แก่ 

คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ และ 

อาจารย์ ดร.ศศิธร อินตุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 

ดร.พรรณิการ์ อุทธวัง กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี นายสนั่น อุตมา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายสงัด เตอะอ้าย คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี นางนงคราญ มอญแสง ส�านักหอสมุด นางไพวรรณ 

ท้าวเคหะ และนายสุพจน์ บัวสุข
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ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีท�าบุญส�านักหอสมุด ประจ�าปี 2563

 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีท�าบุญส�านักหอสมุด ประจ�าปี 2563 ณ ศาลา 

Co-working space ชั้น 1 ส�านักหอสมุด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม่ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและบคุลากรส�านักหอสมดุ ร่วมท�าบญุ

สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ จ�านวน 5 รูป 

เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญก�าลังใจในการท�างานต่อไป

ส�ำนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่เขา้รว่มการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ.2563

 วนัท่ี 27 กันยายน 2563 ส�านักหอสมดุ มหาวทิยาลยัราชภฏั

เชยีงใหม่ เข้าร่วมการประชมุวชิาการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โครงการพฒันา

คณุภาพการศกึษาและพัฒนาท้องถิน่ โดยมสีถาบนัอดุมศกึษาเป็นพีเ่ลีย้ง 

พ.ศ.2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดย ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เป็นประธานเปิดการประชุม ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 

เสริมศักยภาพครู พัฒนาความรู้สู่ชุมชน สร้างคนไทยในโลกยุคใหม่” 

ภายในงานมีการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน การแสดงนิทรรศการ 

ในภาพรวมของโครงการฯ น�าเสนอสื่อและนวัตกรรมต้นแบบซึ่งเป็น

ผลผลิตจากการด�าเนินโครงการ รวมทั้งมีการเสวนาเพื่อก�าหนดทิศทาง

การด�าเนินงานในอนาคต

ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด�าเนินโครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและ
บริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่น

 วันท่ี 1-2 ตลุาคม 2563 ส�านักหอสมดุ มหาวทิยาลยัราชภฏั

เชียงใหม่ ด�าเนินโครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและบริการ

วิชาการในชุมชนท้องถ่ิน ณ โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 

อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันท์ 

ชืน่ชม ผูอ้�านวยการส�านกัหอสมุด และบคุลากร ได้ลงพืน้ทีแ่ละด�าเนนิการ 

พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ในการนี้นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  รวมท้ัง 

ร่วมปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน ตลอดจนภูมิทัศน์ 

โดยรอบของห้องสมุด
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ผู้แต่ง : ศานติ ภักดีค�า
ชื่อหนังสือ : จดหมายเหตุพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
กับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม มูลนิธิทุน
พระพุทธยอดฟ้า ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
2559
เลขหมู่ : 923.1593 ภ416ศ 2559
สถานทจีดัเกบ็ : ส�านกัหอสมดุศนูย์แม่ริม 2

สาระสังเขป : 
 หนังสือเล ่มนี้จัดท�าขึ้นเ พ่ือ
สรรเสรญิพระเกียรตคิณุของพระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นที่ปรากฏแก ่
พสกนิกรชาวไทยสืบไป และยังได้อัญเชิญ
พระราชด�ารัส “เรื่องยายกับตาปลูกถั่ว 
ปลูกงา” ซึ่งเป็นนิทานภาพลายรดน�้า 
ที่ให้ข้อคิดในหลากหลายมุมมองทั้งท่ีเป็น 
ในส่วนคดีโลก สอนให้ผู ้ที่อยู ่ร ่วมกัน 
ในสงัคมต้องพึง่พาอาศัยกนั ช่วยเหลอืซ่ึงกัน 
และกัน และในส่วนคดีธรรมน้ันสอนใน
เรื่องของปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ 4 และ
พระราชด�ารสันีแ้สดงถงึประปรชีาสามารถ
ท่ีทรงน�านิทานมาเป็นอุปมาเปรียบเทียบ 
ในการแก้ไขปัญหาสังคม

ผู้แต่ง : สมบัติ นพรัก
ชือ่หนงัสอื : ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
ศาสตร์การบริหาร 
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้น
ติ้ง, 2561
เลขหมู่ : 330.9593 ส164ศ 2561
สถานทีจัดเก็บ : ส�านักหอสมุด ชั้น 2 
/ส�านักหอสมุด ศูนย์แม่ริม 1

สาระสังเขป : 
 หนังสือเล ่มนี้  เป ็นการน�า 
องค ์ ค ว ามรู ้ ข อ งศ าสตร ์ พ ระ ร าชา 
จากพระบรมราโชวาท พระราชด�ารัส 
พระราชด�าริ โครงการตามพระราชด�าริ 
พระราชจริยวัตร การทรงงาน และ ส.ค.ส. 
พระราชทาน มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อน�า 
ไปสู่การก�าหนดกรอบการพัฒนาศาสตร์
การบรหิาร ประกอบด้วยเนือ้หา 7 บท ดงันี้  
ภาวะปกติใหม่และการเปล่ียนกระบวนทศัน์ 
ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 
ความยั่งยืนของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะ 3 ห่วง ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 
ศาสตร์การบริหาร และศาสตร์พระราชา 
กับการบริหารการศึกษา

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชื่อหนังสือ : ๗ ทศวรรษกษัตราทรงครอง
ไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน
พิมพลักษณ์ : เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย, 
2559
เลขหมู่ : 923.1593 ร226จ 2559
ลน 923.1593 ร226จ 2559
สร 923.1593 ร226จ 2559
สถานทีจัดเก็บ : ข้อมูลล้านนา ชั้น 5/
ส�านักหอสมดุ ศนูย์แม่ริม 2 /สิง่พิมพ์รัฐบาล 
ชัน้ 6 /ห้องสมดุคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
ศูนย์แม่ริม/ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม.

สาระสังเขป : 
 หนังสือเล่มน้ี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดท�าขึ้น เพื่อเทิด 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความ 
เกีย่วกบัพระราชกรณยีกิจและพระอัจฉริยภาพ 
อาทเิช่น ในหลวงกบัราชภฏัเชยีงใหม่ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการด�าเนินชีวิต 
พลังงานทดแทนพลังแห่งพระอัจริยภาพ 
พระราชกรณียกิจในหลวงกับการศึกษา : 
บัณฑิตศึกษา เป็นต้น
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

ผู้แต่ง : William Golding

เลขเรียกหนังสือ : น ก874ว 2562

สถานที่จัดเก็บ : นวนิยาย ชั้น 4

 เล่าถึงการตดิเกาะของเดก็ชายชาวองักฤษในช่วงสงครามโลก สัญชาตญาณ

การเอาตัวรอด การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเป็นผู้น�า การช่วงชิงอ�านาจระหว่างความใฝ่ดีและ

ความป่าเถื่อนภายในจิตใจของตนเอง น�าเสนอประเด็นที่ว่า แท้จริงแล้วคนเราต่างมี 

ด้านมืดอยู่ภายใน รอแค่เพียงเวลาและสถานการณ์อันเหมาะสมให้มันได้เผยออกมา

เท่านั้น

วัยเยำว์อันสิ้นสูญ :  Lord of the flies

กรรมตำมสมอง

ค�ำให้กำรจำกศพ

ผู้แต่ง : ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

เลขเรียกหนังสือ : 153.42 ข45ก 2557

สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด ชั้น 2

 หนังสือเล่มนี้ให้ความรู ้เร่ืองวิธีการท�างานของสมอง ความคิดและจิตใจ 

โดยอาศัยความรู้ทางจิตวิทยาและแก่นธรรมจากพระพุทธศาสนา รวมถึงการใช้ความรู ้

ที่ได้มาไปพัฒนาสมองของตัวเองให้มีความสุข น�าไปสู่ความส�าเร็จในด้านต่าง ๆ  ของชีวิต

ผู้แต่ง : ฉินหมิง

เลขเรียกหนังสือ : น ฉ359ค 2560

สถานที่จัดเก็บ : นวนิยาย ชั้น 4

 นวนิยายแนวสืบสวนชื่อดังของจีนชุดนี้มียอดขายกว่าสามแสนเล่มในจีน 

เปิดเผยแวดวงการท�างานของแพทย์นิติเวชผสมกับนวนิยายสืบสวน แตกต่าง 

จากนวนิยายสืบสวนทั่วไปที่ตัวละครเป็นต�ารวจหรือนักสืบ เพราะเบาะแสท่ีได ้

ในทุกคดีเริ่มต้นที่ "ศพ" ก่อนจะขยายไปยังเงื่อนง�าต่าง ๆ รอบข้าง



T ips

by Thitiga Asakit

การเขียนอ้างอิง

 

รู้หรือไม่ ? เครื่องมือ   ใน photoshop
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 การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา หรือที่เราเรียกว่า in – text citation มีรูปแบบวิธีการเขียนอย่างไร มาติดตามกันได้

ในคอลัมน์ Tips กันเลยค่ะ

 หากจะถามว่า ในการเขียนรายงาน งานวิจัย บทความวิชาการต่าง ๆ เนื้อหาที่น�ามาเขียนหรือน�ามาเรียบเรียง

ในผลงานของเรานั้น จ�าเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีการอ้างอิง ตอบได้เลยนะคะ ว่าจ�าเป็นมากค่ะ เพราะนอกจากจะท�าให ้

ผลงานของเราดูน่าเชื่อถือแล้ว ยังเป็นการให้เกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานท่านอื่นที่เราน�าผลงานมาอ้างอิงด้วยค่ะ ในคอลัมน์ 

Tip นี้ ถ้าผู้อ่านติดตามกันมาเรื่อย ๆ จะพบว่า ส�านักหอสมุด ได้น�าเสนอรูปแบบการเขียนอ้างอิงท้ายเล่ม หรือการเขียน

บรรณานุกรม มาถึง 10 ฉบับด้วยกันนะคะ จากนี้ เราจะมาดูว่าการเขียนอ้างอิงในเนื้อหานั้น เขียนอย่างไร 

 การอ้างอิงในเนื้อหา เราจะท�าเมื่อเราได้น�าส่วนหน่ึงส่วนใดมาจากผลงานของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก

ข้อความมาบางส่วน การถอดความ การสรุปสาระส�าคัญ หรือจะเป็นการน�าแนวคิดของผู้อื่นมาสนับสนุนงานเขียนของเรา 

ล้วนแต่จ�าเป็นต้องท�าการอ้างอิงทั้งสิ้น โดยรูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาที่นิยมใช้คือระบบนาม-ปี (Author-Date citation 

system)

 การเขียนอ้างอิงในเนื้อหาระบบนาม-ปี เป็นการเขียนอ้างอิงโดยระบุชื่อเจ้าของผลงาน/ชื่อผู้เขียนและปีที่พิมพ ์

แต่หากเป็นการคัดลอกข้อความมาบางส่วน ควรที่จะระบุเลขหน้าด้วย โดยให้ระบุเลขหน้าต่อท้ายปีที่พิมพ ์

โดยใช้เครือ่งหมายจลุภาค (,) และมคี�าว่า น. ในภาษาไทย หรอื p. ในภาษาองักฤษ ส่วนการอ้างองิทีเ่ป็นการสรปุความ 

สรปุเนือ้หา โดยมไิด้เป็นการคดัลอกข้อความมา ไม่จ�าเป็นต้องระบเุลขหน้า และหากข้อความเป็นภาษาไทย ให้ใช้เลขปี พ.ศ. 

และให้ใช้เลขปี ค.ศ. ส�าหรับภาษาอังกฤษ

 รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหานั้น สามารถเขียนได้ 3 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เขียนว่าจะเลือกใช้

รูปแบบใดนะคะ

 รูปแบบแรกที่จะน�าเสนอคือ การวางอ้างอิงไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง

ส�าหรับรูปแบบหรือวิธีการเขียนอ้างอิงภายในเนื้อหา สามารถติดตามต่อได้ในคอลัมน์เดียวกันนี้ ในฉบับหน้านะคะ 

(ผู้แต่ง, ปีพิมพ์, เลขหน้า)

ตัวอย่าง เช่น (พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, 2547, น. 24-25)

  (ณรงค์ ป้อมบุปผา, 2553, น. 17)

  (Cronin, 2017)

ใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ
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 กลับมาอีกครั้งนะคะ ส�าหรับ Feature in Plearn ในฉบับนี้เราขอน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหาร

ที่แสนจะธรรมดา แต่มีความพิเศษ เอ๊ะ !! อ่านมาถึงตรงนี้แล้วหลาย ๆ คนอาจจะงุนงงว่าแล้วพิเศษยังไง ? 

เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ

 บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าจริง ๆ แล้ว

อาหารที่หารับประทานง่าย ๆ หนึ่งในนั้นต้องมีเมนู

ที่ท�าจาก "ไข่" แน่นอนค่ะ ในวันนี้เราขอเสนอเมนู 

" ไข ่พระอาทิตย ์ "  ซึ่ ง เป ็น เมนูอาหารสูตร

พระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา- 

ธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

หรือท่ีเราเรียกท่านว่า ในหลวง ร.9 ทรงประกอบ

อาหารให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เม่ือทรงพระเยาว์ และโปรดเกล้าให้กรมการค้า

ต่างประเทศน�าสูตร "ไข่พระอาทิตย์" ไปตีพิมพ์ 

ในหนงัสอืสตูรอาหารต้นต�าหรบัข้าวหอมมะลไิทย 

ในครัวนานาชาติ  เมนูไข ่พระอาทิตย ์นี้ เป ็น

อาหารที่ทุก ๆ คนสามารถรับประทานได้ง่าย ๆ 

และสามารถท�าเองได้ อกีทัง้ยงัมปีระโยขน์ มคุีณค่า

ทางโภชนาการอีกด้วยค่ะ

เมนูธรรมดา ของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่

"ไข่พระอาทิตย์"
โดย..จิตรดา หมั่นขีด

ภาพที่ 1 ในหลวงร.9 (คุณชาย น�้าจืด, ม.ป.ป.)
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 เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วจะรออะไรหละคะ เรามาดูวิธีการท�าไข่พระอาทิตย์กันเลยดีกว่าค่ะ

วิธีท�า

1

 น�าไข่มาตอกใส่ถ้วย 

แล้วตีไข่แดงกับไข่ขาวให้เป็น 

เนื้อเดียวกัน

2

 น�าข้าวสวยตีคนรวม 

กับไข่ ในขั้นตอนนี้สามารถปรุงรส

ตามที่เราต้องการได้

3

 ใส่น�้ามันพืชลงกระทะ

เล็กน้อยเพื่อให้ไข่กับข้าวไม่ติด

กระทะแล้วทอดจนสุก จัดใส่จาน

ตกแต่งด้วยผักชี

วัตถุดิบ

ข้าวสวย

น�้ามันพืช ผักชี

น�้าปลา

ไข่

(Saowapan Kongpia, 2563)

(SANOOK, 2558) 

(ศูนย์ผู้บริโภค ซีพีเอฟ, ม.ป.ป) (ศูนย์ผู้บริโภค ซีพีเอฟ, ม.ป.ป) (ศูนย์ผู้บริโภค ซีพีเอฟ, ม.ป.ป)

(MThai, 2562)

(ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ, 2560)

บริษัทสินธุสมุทรจ�ากัด. (2559).
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บรรณำนุกรม
ศูนย์ผู้บริโภค ซีพีเอฟ. (ม.ป.ป). เมนูไข่สูตรพระราชทานของพ่อ “ไข่พระอาทิตย์” เมนูแทนความคิดถึงจากลูกถึงพ่อหลวง. สืบค้นจาก https:// 

 www.cpbrandsite.com/recipe.

Jentthanya. (2560). สูตร “ไข่พระอาทิตย์” เมนูไข่พระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ ๙. สืบค้นจาก https://www.wongnai.com/recipes/ 

 rice-omelette?ref=ct.

รูปภำพ
คุณชาย น�้าจืด. (ม.ป.ป). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9. สืบค้นจาก https://www.pinterest.com/pin/419890365248895285/

บริษัทสินธุสมุทรจ�ากัด. (2559). น�้าปลา. สืบค้นจาก https://bit.ly/3jHb1Eb

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2560). ไข.่ สืบค้นจาก https://bit.ly/3nsX5Qj

MThai. (2562). ผักช.ี สืบค้นจาก https://today.line.me/th/v2/article/Mpvnwz

SANOOK. (2558). น�้ามันพืช. สืบค้นจาก https://www.sanook.com/health/1221/

Saowapan Kongpia. (2563). ข้าวสวย. สืบค้นจาก https://bestreview.asia/best-jasmine-rice-in-thailand/

Weloveshopping. (ม.ป.ป). ไข่พระอาทิตย.์ สืบค้นจาก blog-proxy.weloveshopping.com

 แล้วเราก็ได้ "ไข่เจียวพระอาทิตย์" ท่ีพร้อมรับประทานแล้วค่ะ แค่ดูจากรูปก็สามารถรับรู้ถึงกลิ่น 

ความหอมที่มันลอยออกมาแล้วหละค่ะ น่ารับประทานมาก  ๆ เลยใช่มั้ยคะ

 ก่อนทีเ่ราจะจากกนัไปในเพลนิฉบบันี ้เราลองมาตคีวามหมายของไข่พระอาทติย์ดกีว่าค่ะ ซึง่จรงิ ๆ  แล้ว 

อาจจะมีการตีความหมายได ้หลากหลายรูปแบบนะคะ ทางทีมงานของเราขออนุญาตตีความ 

"ไข่พระอาทติย์" ว่า อาหารทีเ่ป็นแสงสว่างให้เมือ่ยามยากล�าบากแล้วกนัค่ะ เพราะในส่วนของหน้าตาของเมน ู

มีท้ังข้าวและไข่ในเมนูเดียว คงจะช่วยได้ในยามวิกฤต และอีกอย่างหนึ่งคือในเชิงสัญลักษณ์พระอาทิตย์ 

เปรียบเหมือนแสงสว่างก็ได้เหมือนกัน หวังว่าเมนูนี้จะเป็นแสงสว่างให้กับทุก ๆ คนนะคะ

ภาพที ่2 ไขพ่ระอาทิตย ์(Weloveshopping, ม.ป.ป.)
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By นิตยา ทองนาGreen @ Heart
	 ในแต่ละวัน	 เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะสัมผัสกับเชื้อโรคหลายชนิดผ่านการท�ากิจวัตรประจ�าวันต่าง	 ๆ	 ของเราไม่ว่าจะเป็น 
การไปท�างาน	การไปโรงเรียนของเดก็	ๆ 	ไปรับประทานอาหารหรือซ้ือของใช้ตามห้างสรรพสนิค้า	หรือแม้แต่การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ	ดงัน้ัน 
เราจงึจ�าเป็นต้องท�าให้ตวัเรา	รวมถึงบ้านของเราสะอาด	ปลอดภัยอยูเ่สมอ	แต่ในอีกด้านหน่ึง	การป้องกันเชือ้โรคอาจสร้างขยะท่ีไม่จ�าเป็นและ 
อาจมกีารใช้สารเคมอัีนตรายเพือ่ท�าความสะอาดบ้านของเรา	 เราจงึม	ี 6	 วธิท่ีีจะท�าให้บ้านของคุณลดความเสีย่งต่อการมเีช้ือโรคอยูใ่นบ้าน 
และยงัส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยท่ีสดุ

6.	บอกเคลด็ลบัเหล่าน้ีให้กับสมาชิก
ครอบครัว
	 แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งส�าคัญ 
ท่ีจะให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตาม 
ขั้นตอนหรือข้อควรระวังต่าง	 ๆ	 และ 
หากทุกคนท�าจนติดเป ็นนิสัยแล ้วน้ัน 
ยิ่งส่งผลดีมากขึน้ไปอกี

 

5.	ภาชนะใช้ซ�า้	ควรล้างให้สะอาดอยูเ่สมอ	
 สถานการณ์ในตอนน้ีท่ีร้านอาหาร	 หรือแบรนด์
กาแฟหลาย	 ๆ	 ร้านเร่ิมกลับมาใช้พลาสติกท่ีใช้คร้ังเดียวท้ิง 
ด้วยเหตผุลด้านความปลอดภัยในการตดิต่อของเชือ้โรค	อาจท�าให้
ใครหลายคนท่ีพกแก้ว	 พกกล่องกันเป็นชีวติจิตใจต้องเป็นกังวล 
ไปด้วย	 แต่จริงๆ	 แล้วคุณยังสามารถใช้ภาชนะใช้ซ�้าเหล่าน้ีได้ 
เหมอืนเดมิค่ะ	กลบับ้านทุกคร้ัง	อย่าลมืล้างแก้วน�า้	หรือภาชนะ
พกพาทุกวนัด้วยน�า้ยาล้างจานแม้ว่าเราจะใช้ใส่แค่น�า้เปล่าก็ตาม

4.	ฆ่าเชือ้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง	ๆ  
หรือสิง่ของท่ีคุณใช้เป็นประจ�า
	 จากการศึกษาเก่ียวกับไวรัส
อย่างโรคซาร์ส	 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 
ว ่ า เชื้ อ โรคสามารถมีชี วิตอยู ่ ได ้ตั้ ง แต  ่
หลายช่ัวโมงจนถึงหลายวัน	 ซ่ึงขึ้นอยู ่กับ
ชนิดของพืน้ผวิ	 อุณหภูมแิละความชืน้	 น่ีเป็น
เหตผุลท่ีว่า	ท�าไมการท�าความสะอาดสิง่ของ 
ท่ีเราใช้อยูเ่ป็นประจ�าจึงเป็นเร่ืองส�าคัญ

2.	ล้างมอืให้บ่อยขึน้
	 โดยปกติแล้วการล้างมือท่ีมีประสิทธิภาพคือ 
การล้างมอืถูสบู่ประมาณ	20-30	วนิาที	แต่คุณไม่จ�าเป็นต้อง 
เปิดน�า้ท้ิงไว้ตลอดเวลา	คุณสามารถท�าให้มอืเปียกและปิดก๊อกน�า้ 
และใช้สบู่เพ่ือท�าความสะอาดฝ่ามอื	 หลงัมอื	 ช่องว่างระหว่าง 
น้ิวมือด้านหลัง	 น้ิวมือท้ังสิบและข้อมือของคุณ	 จากน้ันค่อย 
เปิดก๊อกน�า้อีกคร้ังเพือ่ล้างท�าความสะอาด

3.	หมัน่ท�าความสะอาดของใช้ต่าง	ๆ
										ควรฉดีแอลกอฮอล์หรือยาฆ่าเชือ้
ท่ีท�ามาจากธรรมชาต	ิหากกระเป๋าของคุณ 
ท�ามาจากวสัดท่ีุละเอียดอ่อนให้ใช่ผ้าขนหนู
นุ่ม	 ๆ	 ชุบด้วยน�้าท่ีผสมสบู่หรือน�้ายา 
ล้างจาน	 เพ่ือเช็ดท�าความสะอาดบริเวณ
พื้นผิวของกระเป๋าวิธีน้ียังใช้ได้กับถุงผ้า 
ใช้ซ�า้ก็ได้ด้วย

1.	ท�าความสะอาดรองเท้าด้วยน�า้ยา
ฆ่าเช้ือก่อนเข้าบ้าน
	 ก่อนเข ้าบ ้านให ้คุณถอด
รองเท้า	 และฉดีสเปรย์แอลกอฮอล์บนพืน้
รองเท้าของคุณ	ท้ิงไว้สกัครู่แล้วจงึน�าเข้ามา 
เก็บในบ้าน

15Plearn
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บรรณำนุกรม
Greenpeace Thailand. (2563). 6 วิธีปกป้องบ้านของคุณจากไวรัสและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. สืบค้นจาก http://bit.ly/2ZXgLS9

นอกเหนือจากการท�าตาม	 6	 วิธีข ้างต้นแล้วน้ัน	 ยังมีสิ่งอ่ืนท่ีคุณสามารถท�าได้	 เช ่น	 การหลีกเลี่ยงไปสถานท่ีท่ีมีผู ้คนแออัด 
หมั่นท�าความสะอาดบ้านของคุณ	 (โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนผิวท่ีสัมผัสบ่อย	 ๆ	 อย่างพื้นโต๊ะ	 หรือโซฟา)	 เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันท่ีด ี
ของตัวเอง	และให้สถานที่รวมถึงสิ่งของรอบ	ๆ	ตัวเราสะอาดอยู่เสมอ

วธิปีกป้องบ้านของคุณจากไวรัส
และยงัเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม6
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 Eating Plearn ฉบับนีเ้ราจะพาทกุท่าน 
ไปรู้จักกับร้าน “ก�เบ้อ Cafe'& Restaurant” 
ร้านอาหารก่ึงคาเฟ่ต์ ซึ่งชื่อร ้านอาจจะดู 
คุ้นหูสำ�หรับคนเมืองเหนือ แต่อาจจะแปลกหู 
สำ�หรับกลุม่นกัท่องเทีย่ว ซึง่ก�เบ้อ ก็คอื ผเีสำือ้ 
นั่นเอง
 บรรยากาศร้านให้ความรู้สำึกเหมือน
อยู่ท่ามกลางทุ่งผีเส้ืำอ เพราะเน้นการตกแต่ง
รายละเอียดตามมุมต่าง ๆ ภายในร้านด้วย
ผเีส้ืำอ ตรงตามคอนเซป็ต์ของร้าน ประกอบกับ
การจัดวางต้นไม้น้อยใหญ่ที่หลากหลาย ท�ให้
รู้สำึกสำดช่ืน โดยทางร้านมีให้บริการทั้งโซน 
indoor และ outdoor มีมุมที่นั่งหลากหลาย 
ให้เลือกนั่งพักผ่อน บรรยากาศเหมาะกับ 
การรับประทานทานอาหารแบบเป็นครอบครัว
หรือนัดกับกลุ่มเพื่อนฝูงเป็นอย่างยิ่ง

BY ชุติมา ค�าสอน
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ก�เบ้อ Cafe'& Restaurant

ที่อยู่ : 129/99 หมู่ 5 ต.สำันผีเสำื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

086-616-1554 และ 063-563-5193

10:00 - 21:00 น. ปิดทุกวันพุธ

 อาหารของร้านก�เบ้อ ค่อนข้างหลากหลายทั้งอาหาร
ภาคเหนือและภาคกลาง ที่จะขอแนะน�คือเมนูข ้าวคลุกกะปิ  
และย�หมูยอปลาร้า ทีร่สำชาติเข้มข้น ส่ำวนเมนเูคร่ืองด่ืมก็หลากหลาย 
ไม่แพ้กัน ทั้งสำตอเบอร่ีและราสำเบอร่ีสำมูทต้ีที่รสำชาติละมุนลิ้น 
ชาไทยที่มีกลิ่นหอมอย่างเป็นเอกลักษณ์ 
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I  nterview
BY อรวรา ใสค�า “คนดีศรีเชียงใหม่”

“สวัสดีครับ ช่ือพี่กุ ๊กนะครับ มงคล อุตะมะแก้ว 

ท�างานอยู่ฝ่ายงานเทคโนโลยีห้องสมุดเช่นกันครับ”

 เล่าความรู ้ สึกของตัวเองให้ฟังหน่อย 

หลังจากที่รู้ว่าได้เข้ารับรางวัลนี้

พีแ่ดง >> “รู้สกึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีไ่ด้รบัรางวลันีม้า 

เพราะเป็นรางวัลที่ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ 

ในชีวิตของพี่เลยก็ว่าได้”

พีกุ๊่ก >> “ตอนแรกกย็งังง ๆ  ว่า เห้ย! ตวัเองได้ด้วยเหรอ 

จริงป ่ะเ น่ีย 5555555 แต ่ก็รู ้สึกเป ็นเกียรต ิ

และก็ภูมิใจครับที่ได้รางวัลนี้มา”

 สวสัดค่ีะ นิตยสารเพลนิคอลมัน์สัมภาษณ์

ฉบับนี้ ขอพาผู ้อ่านทุกท่านไปรู ้จักกับ 2 หนุ ่ม 

(รเึปล่าน้าาา หหุ)ุ ทีไ่ด้รับรางวลัการเป็นต้นแบบคนดี 

ศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจ�าปี 2563 

ว้าวววว!! ซึง่พวกเขานัน้ ไม่ใช่ใครท่ีไหน เพราะทัง้ 2 คน 

เป ็นบุคลากรของส�านักหอสมุดของเราน่ีเอง 

ถ้าพร้อมแล้ว ไปท�าความรู้จักกับพวกเขากันเลย 

ดกีว่า คุณสทัุศน์ เขยีวนลิ และ คณุมงคล อตุะมะแก้ว 

 “สวสัดคีรบั สทุศัน์ เขยีวนลิ หรอืทีน้่อง ๆ  

ในส�านักหอสมุดเรียกกันว่า พี่แดง ตอนนี้ท�างาน 

อยู่ฝ่ายงานเทคโนโลยีห้องสมุดครับ”
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“คนดีศรีเชียงใหม่”
 ถามต่อเรื่องเกณฑ์ในการคัดเลือกการได้ 

รับรางวัล พี่แดงกล่าวว่า “รางวัลน้ีไม่ได้มาง่าย ๆ 

นะครับ ต้องผ่านคุณลักษณะการเป็นคนดี ซ่ึงจะมี

ทัง้หมด 9 ข้อ คอื การมคีณุธรรมจรยิธรรม มรีะเบยีบ

วินัย มีจิตส�านึกดี รักการเรียนรู ้ รักและห่วงใย

ครอบครัว อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย-ล้านนา มีสุขภาพ

กาย-จิตดี มีวิถีประชาธิปไตย และห่างไกลยาเสพติด

และอบายมุข”

 “ซึ่งจัดขึ้นโดยส�านักพัฒนาสังคมและ 

ความมัน่คงของมนษุย์ จงัหวดัเชยีงใหม่ ทีไ่ด้ด�าเนนิการ 

สร้างกระแสการพัฒนาคนและสงัคม โดยน�าพระบรม- 

ราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เร่ืองการส่งเสริม 

คนดีให้ปกครองบ้านเมืองมาเป็นแนวทางปฏิบัติ 

เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดพลังมุ่งม่ันร่วมกัน

สร้างสรรค์คนดีในสังคม” พี่กุ๊กกล่าวเสริม

 ส�าหรับการมอบใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ที่พี่แดงและพี่กุ๊กได้รับมานั้น 

ได ้จัดขึ้นเ ม่ือวันที่  22 สิงหาคม 2563 และ 

มีการรับมอบโดยพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัด

เชียงใหม่ พร ้อมทั้งดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น

 ทีมงานนิตยสารเพลินก็ต ้องขอแสดง 

ความยินดีกับพี่ ๆ  ทั้ง 2 คน ด้วยนะคะที่ได้รับรางวัล

ต้นแบบคนดศีรีแผ่นดนิและคนดศีรเีชยีงใหม่ ประจ�าปี 

2563 ส�าหรบัคอลมัน์สมัภาษณ์ฉบบัหน้าจะเป็นเรือ่งราว 

เกี่ยวกับอะไร ฝากติดตามกันด้วยนะคะ

คุณสุทัศน์ 
เขียวนิล

คุณมงคล
อุตะมะแก้ว
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สารคดี เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช 
ความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมีในหลวง
ในดวงใจ
เลขเรียก CD 6867
 ความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมี คือพลัง
แห่งการร่วมใจเทิดพระเกียรติของกระทรวง กรม และ
หน่วยงานภาครัฐ คือครั้งแรกของมหาชนชาวไทยกับ
ความปลื้มปิติเปรมปรีด์ิบนถนนราชด�าเนินกลาง คือ
บันทึกความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมี จัดขึ้น 
ณ วันที่ 3-13 ธันวาคม 2552

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เลขเรียก CD 6969
 ความรักและความห่วงใยพสกนิกรของ
พระองค์ท่าน สะท้อนผ่านการทรงงานอย่างหนัก
เพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นในทุกด้าน 

ทกุ ๆ  เดอืน ทกุๆ ปี พระองคท่์านทรงสรา้งโครงการ
ตามพระราชด�าริข้ึนมาเพื่อให้ประชาชนชาวไทย 

ได้อยู่กันอย่างผาสุกตลอดไป

W
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BY สุทัศน์ เขียวนิล
atching Plearn หนังดี หนังดัง 
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โครงการหลวง พระราชด�าริพลิกฟ้ืน
แผ่นดินทอง…..
เลขเรียก CD 8885
 โครงการหลวงเป็นโครงการพระราชด�าริ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝ่ิน และท�าไร่เลื่อนลอย
ของชาวเขาด้วยทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่ เกิดขึ้นและ
พยายามจะแกไ้ขปัญหาจงึโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม
จัดตั้ง “มูลนิธิ โครงการหลวง”เพื่ อช่วยเหลือ 

ความเป็นอยู่ของชาวเขาให้มีมาตรฐานที่ ดีขึ้น
และสร้างรายได้ให้แก่ชาวเขา

ล้นเกล้าของชาวไทย
เลขเรียก CD 6972
 นี่คือจุดเริ่มต้นของ “ล้นเกล้าของชาวไทย”
ที่จะเป็นการเช่ือมโยงอดีตเข้ากับปัจจุบันโดยมอง 

สถานการณ์ ต่ า ง ๆ  ที่ ก� า ลั ง เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก วั น นี้ 

พร้อมเหลียวกลับไปดูเหตุการณ์เม่ือครั้งวันวาน 

เพื่อช้ีให้เห็นว่าอดีตได้สอนอะไรเราบ้างและเราควร
เลือกปฏิบัติอย่างไร จึงจะน�าพาประเทศไปสู่ทางออก
ที่สวยงามได้
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 พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รชักาลท่ี 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ 

ที่เป่ียมดว้ยพระอจัฉรยิภาพและสายพระเนตรอนักา้วไกล ดว้ยความรักและห่วงใยในทุกขส์ขุของพสกนกิร พระองคจ์งึอุทศิ 

พระวรกาย ประกอบพระราชกรณยีกิจมาโดยตลอด ซ่ึงพระราชกรณยีกจิที่โดดเด่นและสรา้งรากฐานต่อความก้าวหน้ารุง่เรอืง
ของประเทศมดีงัตอ่ไปนี้

 แกลง้ดนิ ทรงเสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรปัญหา
ดนิเปรีย้วท�าใหเ้พาะปลกูไม่ได้ผล จงึทรงมีพระราชด�ารโิครงการ
แกลง้ดนิขึน้เพ่ือแกไ้ขปัญหาดนิเปรีย้วหรอืดนิเป็นกรด โดยขงัน�้า 

ในพื้นที่ปัญหา จนกระทั่งมีปฏิกิริยาทางเคมีท�าให้ดินเปรี้ยวจัด 

ถงึขัน้สงู จากนัน้จงึปลอ่ยน�า้ออกและโรยปูนขาวบนผนืดินเพื่อฟ้ืนฟู
สภาพจนสามารถกลบัมาเพาะปลกูได้
 กังหันน�้าชัยพัฒนา จากปัญหาน�้าเสีย จึงทรงมี 

พระราชด�าริให้มูลนิธิชัยพัฒนา ท�าการศึกษาและพัฒนากังหัน 
ชัยพฒันา โดยมวีธิกีารท�างานด้วยการป่ันเติมอากาศ เพ่ือบ�าบัด 

น�า้เสยีเป็นน�า้ดีในแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรม และน�ารูปแบบดังกลา่ว 

ไปใช้งานตามพ้ืนที่ตา่ง ๆ ทั่วประเทศ โครงการนีย้งัไดร้บัรางวัล 

เหรยีญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor องค์กร 
ทางดา้นนวตักรรมของเบลเยยีม ซ่ึงเป็นงานแสดงสิ่งประดษิฐใ์หม ่

ของโลกวทิยาศาสตร ์ณ กรุงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยียม อีกด้วย

พระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ รัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Do  You Know?
By รัชฎาภรณ์ มูลมาก
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 ฝนหลวง ทรงตระหนักถึงปัญหาภัยแล้ง ที่ท�าให้พสกนิกร
ขาดแคลนน�้าส�าหรบัการอุปโภคบรโิภคและการเพาะปลูก พระองคจ์งึทรงม ี

พระราชด�ารใินการทดลองศกึษาคน้คว้า ตอ่มาไดพ้ระราชทานแนวคิดนีแ้ก่
ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ผูเ้ช่ียวชาญในการวิจัยประดษิฐ์ทางดา้นเกษตร 

วิศวกรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทดลองปฏิบัติการจริง 
ในท้องฟ้าเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2512 ทางโครงการจึงได้ตรา 
พระราชกฤษฎีการก่อตั้งส�านักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้น ท�าหน้าที่ 

ด�าเนินการโครงการพระราชด�าริฝนหลวงเพื่อบ�าบัดทุกข์ของพสกนิกร 

มาจนถงึปัจจุบนั
 โครงการหนว่ยแพทยพ์ระราชทาน ทรงหว่งใยดา้นสขุอนามยั
ของพสกนิกร จงึพระราชทานหนว่ยแพทยพ์ระราชทาน จัดเจา้หนา้ที่แพทย์ 
พยาบาล พรอ้มดว้ยเวชภณัฑแ์ละยารกัษาโรค เพื่อตรวจรักษาราษฎร 

ในถ่ินทุรกันดาร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงถ้าจ�าเป็นก็มีการส่งไป 
โรงพยาบาลของจังหวดันัน้ ๆ 
 โครงการสารานกุรมไทยส�าหรบัเยาวชน ทรงมพีระราชด�าริ 
ให้ด�าเนินการจัดท�าสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน ที่บรรจุองค์ความรู ้

แบง่เป็นสาขาตา่ง ๆ เป็นหมวดหมู ่ เปิดโอกาสใหทุ้กคนได้ศกึษาหาความรู้
อยา่งทั่วถงึ โดยมฉีบับปกติจ�านวน 41 เลม่ และฉบับเสรมิความรู้ 21 เลม่
 อนึ่ง ในรชัสมยัของพระองค ์ยงัมอีกีหลายพระราชกรณยีกจิ
ที่พระองคท์า่นทรงตัง้ใจและทุม่เทท�าเพื่อประชาชนคนไทยของท่าน
 ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานนิตยสารเพลิน ส�านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ ขอนอ้มถวายความอาลยัยิ่งแด ่ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
รัชกาลที่ 9

บรรณำนกุรม
พระราชกรณยีกิจอนัยิง่ใหญ ่ในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
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