




หนงัสอืทีร่ะลกึพธิเีปิด ห้องสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี จงัหวดั

ชัยภูมิ เล่มนี้จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน 

“เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาต 

ให้ห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมาร”ี จังหวัดชัยภูม ิเข้าร่วมโครงการ

จัดตัง้ห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมาร”ี เพิ่มเตมิ เป็นล�าดับที่ ๑๐๗ 

ในวโรกาสที่พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

พระกรณุาเสดจ็ราชด�าเนนิเป็นองค์ประธานในพธิเีปิดห้องสมดุประชาชน 

“เฉลมิราชกุมาร”ี จังหวัดชัยภูม ิในวันพฤหัสบด ีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ซึ่งเป็นการสนองต่อพระปณิธานของพระองค์ที่ทรงส่งเสริมให้ห้องสมุด 

เป็นศนูย์เรยีนรูใ้นการพัฒนาคณุภาพชวีติ และด�ารงตนอยูใ่นสงัคมอย่าง

มีความสุข นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวจังหวัดชัยภูมิ

เป็นอย่างยิ่ง ที่จะสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาจากแหล่งเรียน

รู้ที่ทรงคุณค่าแห่งนี้ได้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่

พสกนกิรชาวจังหวัดชัยภูมิ

ภายในหนงัสอืเล่มนี้ประกอบด้วย พระราชประวัต ิพระอัจฉรยิภาพ 

พระราชกรณยีกจิ ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ความเป็นมาของห้องสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี จงัหวัดชยัภมู ิและ

เรื่องราวของจังหวัดชัยภูม ิในแง่มุมต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจ

ได้ส่วนหนึ่ง 

ความส�าเร็จของการก่อตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

จังหวัดชัยภูมิ เกิดจากความน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของบุคคลต่างๆ 

อาทิ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรต ิ 

(วัดป่าห้วยกุ่ม) ต�าบลโพนทอง 

ค�ำน�ำ



อ�าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูม ิข้าราชการ หน่วยงาน องค์กร 

บรษิัท ห้างร้านและประชาชนจังหวัดชัยภูม ิที่ได้ร่วมกันสนับสนุนปัจจัย

ในการด�าเนนิการก่อสร้างและพัฒนาตกแต่งให้มคีวามเรยีบร้อยสมบรูณ์

เอื้ออ�านวยประโยชน์ต่อการให้บริการ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา 

ณ โอกาสนี้

ส�านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ



เรื่อง  หน้ำ

ค�ำน�ำ

พระรำชประวัตแิละพระรำชกรณยีกจิพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำร ี  ๘

ห้องสมุดในทัศนะของข้ำพเจ้ำ   ๒๖

ควำมเป็นมำของห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี

- ห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมาร”ี จังหวัดชัยภูม ิ  ๒๗

ชัยภูม ิเมอืงผู้กล้ำ พญำแล   ๓๙

ประวัตแิละควำมเป็นมำจังหวัดชัยภูม ิ  ๔๐

สถำนที่เคำรพศรัทธำชำวชัยภูม ิ  ๔๓

- อนุสาวรยี์พระยาภักดชีุมพล   ๔๓

- ศาลเจ้าพ่อพระยาแล   ๔๓

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูม ิ  ๔๔

- ปรางค์กู่   ๔๔

- ใบเสมาบ้านกุดโง้ง   ๔๕

- พระธาตุหนองสามหมื่น   ๔๕

- ถ�า้แก้ว   ๔๖

- วัดศลิาอาสน์ภูพระ   ๔๗

- พระธาตุกุดจอก   ๔๘

- พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวด ี  ๔๘

- อุทยานแห่งชาตติาดโตน   ๔๙

สำรบัญ



เรื่อง  หน้ำ

- อุทยานแห่งชาตไิทรทอง   ๔๙

- เขื่อนห้วยกุ่ม   ๕๐

- เขื่อนล�าปะทาว   ๕๐

- ภูคิ้ง   ๕๑

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขยีว – ทุ่งกะมัง   ๕๒

- จุดชมววิเทอืกเขาพังเหย   ๕๒

- อุทยานแห่งชาตปิ่าหนิงาม   ๕๓

- มอหนิขาว   ๕๓

ภูมปิัญญำทำงวัฒนธรรม ตำมวถิชีำวชัยภูม ิ  ๕๔

- ประเพณฉีลองอนุสาวรยี์เจ้าพ่อพญาแล   ๕๔

- ประเพณบีวงสรวงเจ้าพ่อพระยาแล (บุญเดอืนหก)   ๕๔

- ประเพณบีุญเดอืนหก   ๕๕

- ประเพณแีห่ต้นกระธูป   ๕๕

- ประเพณแีห่นาคโหด แห่งเดยีวในโลก   ๕๖

ของดเีมอืงชัยภูม ิ  ๕๗

- ผ้าไหมบ้านเขว้า   ๕๗

- หม�่าและไส้กรอกชัยภูม ิ  ๕๗

- ตะโกดัด   ๕๘

ประวัตหิลวงพ่อสำยทอง   ๕๙

- ประวัตกิารสร้างคุณประโยชน์แก่ชาวจังหวัดชัยภูม ิ  ๖๐

สำรบัญ (ต่อ)



สำรบัญ (ต่อ)

เรื่อง  หน้ำ

ต้นไม้ที่ทรงปลูก   ๖๒

- ต้นราชพฤกษ์   ๖๒

ภำคผนวก

- หนังสอืพระราชด�าเนนิไปเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมาร”ี 

 จังหวัดชัยภูมิ

- โครงการจัดตัง้ห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมาร”ี 

 จังหวัดชัยภูมิ

- หนังสอืขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ

- หนังสอืขอพระราชทานพระราชานุญาต

- ก�าหนดการพธิเีปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมาร”ี 

 จังหวัดชัยภูมิ

- รายนามผู้บรจิาค และสนับสนุน

บรรณำนุกรม

คณะผู้จัดท�ำ



เรื่อง  หน้ำ

- ภาพที่ ๑  ทรงพระสุหร่ายและทรงเจมิแผ่นศลิาฤกษ์   ๓๒

- ภาพที่ ๒  พธิวีางศลิาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน“เฉลมิราชกุมาร”ี   ๓๓

- ภาพที่ ๓  พธิวีางศลิาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน“เฉลมิราชกุมาร”ี   ๓๓

- ภาพที่ ๔  ตอกเสาเข็มในการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน

 “เฉลมิราชกุมาร”ี จังหวัดชัยภูม ิ  ๓๔

- ภาพที่ ๕  การก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมาร”ี   ๓๔

- ภาพที่ ๖  การก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมาร”ี   ๓๕

- ภาพที่ ๗  การก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมาร”ี   ๓๕

- ภาพที่ ๘  การก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมาร”ี   ๓๖

- ภาพที่ ๙  การก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมาร”ี   ๓๖

- ภาพที่ ๑๐  การก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมาร”ี   ๓๗

- ภาพที่ ๑๑  การก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมาร”ี   ๓๗

- ภาพที่ ๑๒  ภาพห้องเฉลมิพระเกยีรต ิ  ๓๘

- ภาพที่ ๑๓  ภาพฉายภาพยนตร์เฉลมิพระเกยีรต ิ  ๓๘

- ภาพที่ ๑๔  ภาพห้องชัยภูม ิ  ๓๙

- ภาพที่ ๑๕  ภาพห้องชัยภูม ิ  ๓๙

- ภาพที่ ๑๖  ภาพห้องพุทธศาสตร์   ๔๐

- ภาพที่ ๑๗  ภาพมุมสื่อเทคโนโลยทีี่ทันสมัย   ๔๐

- ภาพที่ ๑๘  ภาพมุมสร้างสรรค์การเรยีนรู้เด็กเยาวชน   ๔๑

- ภาพที่ ๑๙  ภาพมุมหนังสอืทั่วไป   ๔๑

สำรบัญภำพ
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พระรำชประวัติ
สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรทีรงเป็นพระราช

ธดิาองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระนามเดิมว่า “สมเด็จพระเจ้ำ

ลูกเธอเจ้ำฟ้ำสิรินธรเทพรัตนรำชสุดำกิติวัฒนำดุลโสภำคย์” ประสูติ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสติ

โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ เป็นผู้ถวาย

การประสูติและทรงมีพระนามที่บรรดาข้าราชบริพารเรียกกันทั่วไปว่า  

“ทูลกระหม่อมน้อย”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงเริ่มการศกึษา

ระดับอนุบาลในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่โรงเรยีนจติรลดาในบรเิวณ 

พระต�าหนักจติรลดารโหฐาน ขณะนัน้พระชนมายุได้ ๓ พระชันษาเศษทรงมี

พระสหายร่วมชัน้เรยีนอกี ๒๐ คน ซึ่งมาจากบุตรหลานของพระบรมวงศานุ

วงศ์ข้าราชการตลอดจนมหาดเลก็ผูไ้ด้รบัพระมหากรณุาธคิณุให้มาร่วมเรยีน

ด้วยโดยปราศจากชัน้วรรณะวชิาที่ทรงศกึษาในชัน้อนุบาลคอื วชิาภาษาไทย 
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วชิาภาษาองักฤษ วชิาเลขคณติ และวชิาขบัร้องพระอาจารย์ทีถ่วายพระอักษร

ขณะนัน้ได้แก่ อาจารย์ท่านผู้หญงิทัศนยี์ บุณยคุปต์อาจารย์คุณหญงิอังกาบ

บุณยัษฐติ ิและอาจารย์คุณหญงิสุนามัน ประนชิ ทัง้นี้ปรากฏว่า สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดโรงเรียน พระอาจารย์

และพระสหายเป็นอันดี

เมือ่ทรงเรยีนจบชัน้ประถมศกึษาตอนปลายได้ทรงสอบร่วมกบันกัเรยีน

ทั่วประเทศโดยใช้ข้อสอบกระทรวงศึกษาธิการ และสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารทีรงสอบได้ทีห่นึง่ได้คะแนนรวมร้อยละ ๙๖.๖๐ 

อันเป็นคะแนนสูงสุด ส�าหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดจึงทรงได้รับ

พระราชทานรางวลัเรยีนดจีากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในงานแสดงศลิป

หัตถกรรมนักเรยีน ครัง้ที่ ๓๑ ณ กรฑีาสถานแห่งชาต ิเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม 

๒๕๑๑ ระหว่างที่ทรงศกึษาอยู่นี้ เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระปรชีาสามารถในวชิาแทบทกุด้าน

เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ภูมศิาสตร์ ประวัตศิาสตร์ ร�าไทย ดนตรี

ไทยและวาดเขยีน เป็นต้น ซึ่งมักจะทรงได้คะแนนมากกว่า พระสหายในชัน้

เดยีวกันอยู่เสมอ
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นอกจากนี้ยงัทรงโปรดหนงัสอืมาตัง้แต่ทรงพระเยาว์ และทรงพระปรชีา

สามารถในทางร้อยแก้วและร้อยกรองอย่างยิ่งทรงเริ่มบทพระนิพนธ์ต่าง ๆ

ตัง้แต่เมือ่ทรงพระชนมายไุด้เพยีง ๑๒ พระชนัษาเป็นต้นมา บทพระราชนพินธ์

เหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์แพร่หลายในหนังสือหลายเล่ม ตัวอย่างเช่น อยุธยา 

เจ้าครอกวดัโพธิศ์าสนาเกดิขึ้นได้อย่างไร เป็นต้นบทพระราชนพินธ์ทีรู่้จกักนั

ดใีนปัจจบุนัคอื พทุธศาสนสภุาษติค�าโคลง ซึง่ทรงถอดมาจากภาษาบาล ีและ

กษตัรยิานสุรณ์ ซึง่ทรงทลูเกล้าฯถวายสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนินีาถ 

เนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษา ประจ�าปี ๒๕๑๖ (ขณะนัน้สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงมพีระชนมายุเพยีง ๑๘ พระชันษา) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นที่รักของพระ

สหายเพราะทรงไว้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความเสียสละความมีน�้าใจ

นักกีฬาและความอดทน เคยมีตัวอย่างว่าทรงวิ่งเล่นกับพระสหายและทรง

ล้มลงจนได้รับบาดเจ็บ มพีระโลหติออกบางคราวถงึกับพระทนต์บิ่น แต่ก็ไม่

กันแสงและไม่ทรงบ่นร�าพันถงึความเจ็บปวดเลย
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ทรงศกึษาทีโ่รงเรยีนจติรลดาจนจบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๕ โดยทรงสอบไล่

ได้เป็นที่หนึ่งของประเทศแผนกศลิปะ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๑๕ ได้คะแนน

ร้อยละ ๘๙.๓๐ ยังความภาคภูมแิก่คณะพระอาจารย์ผู้ถวายการสอน และ

ยังความปีตยินิดแีก่ประชาชนทัง้ประเทศผู้เฝ้ามองการเจรญิพระชนมายุของ

พระองค์เป็นอย่างยิ่ง

นอกจากพระสตปัิญญายอดเยีย่มทีก่ล่าวมาแล้วยงัทรงมอีตุสาหะวริยิะ

อนัยอดเยีย่มอกีด้วย เนือ่งจากระหว่างทีท่รงศกึษาอยูน่ัน้ทรงมพีระราชภาระ 

ที่จะต้องติดตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชนินีาถไปในการเสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเยีย่มราษฎรต่างจงัหวดั 

อยูเ่ป็นประจ�าท�าให้ไม่สะดวกต่อการศกึษาเล่าเรยีนแต่กท็รงตดิตามการเรยีน

อยู่ตลอดเวลา โดยทรงอาศัยเวลาว่างจากการปฏิบัติพระราชกิจประจ�าวัน

เสร็จสิ้นแล้วซึ่งเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันทั่วไปในบรรดาพระสหายร่วมชั้นเรียน 

ของพระองค์และในยามที่ทรงมีโอกาสได้เข้าศึกษาด้วยพระองค์เองแล้ว

บรรดานสิติอกัษรศาสตร์จะได้เหน็ภาพทีเ่จนตาคอืภาพทีส่มเดจ็พระเทพรตัน

ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงถือหนังสือเต็มพระหัตถ์และทรงหิ้วพระ

กระเป๋าใบโตบรรจสุรรพต�าราเป็นจ�านวนมาก ทรงพระด�าเนนิไปยงัห้องเรยีน

ต่าง ๆ อยู่เป็นประจ�า เป็นที่สะดุดตาพเิศษเนื่องจากนสิติทั่ว ๆ ไปมักถอืสมุด

หนังสอืกันคนละ ๓-๔ เล่มเท่านัน้



พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ12

ต่อจากชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารีทรงสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยทรงเลือกคณะอักษร

ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอันดับที่หนึ่ง ผลการสอบปรากฏว่า

ทรงได้ที่ ๔ แต่เมื่อได้ทรงเข้าศกึษาเรยีบร้อยแล้วก็ทรงเลอืกเฉพาะวชิาที่สน

พระทัย เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และประวัตศิาสตร์ เป็นต้น ในภาค

การศึกษาแรกนั้นเองก็ทรงสอบได้เป็นที่หนึ่งของนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะอักษร

ศาสตร์ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๔ และทรงสอบได้เป็นที่หนึ่งเช่นนี้ทุกปีจนถงึปี

สดุท้ายทรงสอบไล่ได้คะแนนเฉลีย่ ๓.๙๘ นบัเป็นทีห่นึง่ของคณะอกัษรศาสตร์

เช่นเคย จึงทรงได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม

อันดับหนึ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๒๐ และในวันรุ่งขึ้นยังทรงได้รับพระราชทานรางวัลเหรียญทองในฐานะ

ที่ทรงสอบได้ที่หนึ่งมาทุกปีอกีด้วย  
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 แม้จะทรงคร�า่เคร่งต่อการศกึษาเล่าเรยีนเชน่นี้แตส่มเดจ็พระเทพรตัน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีก็ยังทรงปลกีเวลาส่วนหนึ่งเข้าร่วมกจิกรรม

ของคณะอยู่เสมอเช่นเมื่อทรงศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ ๑ ก็ทรงเข้าร่วมซ้อมร้องเพลง

เชยีร์เช่นเดยีวกบันสิติน้องใหม่อืน่ ๆ  ซึง่การซ้อมร้องเพลงเชยีร์นี้มกัเริม่ขึ้นใน

เวลาเที่ยงตรงอันเป็นเวลารับประทานอาหารกลางวัน ดังนั้นนิสิตน้องใหม่ที่

จะเข้าซ้อมร้องเพลงเชยีร์จะต้องรบีกระวกีระวาดรบัประทานอาหารกลางวนั

เสยีตัง้แต่ในช่วงเวลา ๑๐.๕๐ น. ถงึ ๑๑.๑๐ น. ซึ่งเป็นเวลาหยุดให้นสิติได้

พักผ่อนหรอืดื่มน�้า (ประมาณ ๒๐ นาท)ี หากอาจารย์ผู้สอน สอนเกนิเวลา  

เวลารับประทานอาหารของนิสิตน้องใหม่ในช่วงนี้ก็จะสั้นลงไปอีกแต่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ทรงสามารถเสวยพ

ระกระยาหารกลางวันในช่วงเวลาสั้นเพียงสิบกว่านาทีแล้วทรงเข้าร่วมร้อง

เพลงเชียร์ในฐานะนิสิตน้องใหม่ได้เสมอ กิจกรรมอื่นที่สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าร่วมคือทรงสมัครเรียนเป็นสมาชิก

ชมรมดนตรไีทย และชมรมวรรณศลิป์สโมสรนสิติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ซึ่งประชาชนทั่วไปมักจะได้พบเห็นภาพที่ทรงดนตรไีทยในโอกาสต่าง ๆ ของ

มหาวทิยาลัยอยู่เนอืง ๆ โดยโปรดทรงซอด้วงเป็นพเิศษ แม้ว่าจะทรงเครื่อง

ดนตรีได้หลายชนิดก็ตามส่วนทางด้านกิจกรรมของชมรมวรรณศิลป์นั้น  

เคยทรงร่วมกับพระสหายอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้แทนคณะอักษรศาสตร์ แข่งขัน

กลอนสดระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้วโดยก่อน

การแข่งขันนั้นต้องทรงสละเวลาในชั่วโมงที่ว่างเรียนมาทรงซ้อมกลอนและ

ทรงแสดงความเป็นปฏิภาณกวีให้บรรดาพระสหายเห็นประจักษ์ในการซ้อม

อยู่บ่อยครั้งทั้งนี้สืบเนื่องมาจากที่พระองค์สนพระทัยฝักใฝ่ในวรรณกรรม

ต่าง ๆ ตัง้แต่ทรงพระเยาว์นั่นเอง
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นอกจากกิจกรรมของทางสโมสรนิสิตจุฬาฯ แล้วยังทรงเป็นสมาชิก

ชมรมภาษาไทย ชมรมภาษาตะวนัออกและชมรมประวตัศิาสตร์ในคณะอกัษร

ศาสตร์ และยังทรงเป็นกรรมการจัดหาเรื่องลงพมิพ์ในหนังสอือักษรศาสตร์

พจิารณ์ของชมุนมุวชิาการคณะอกัษรศาสตร์อกีด้วยในบางครัง้กพ็ระราชทาน

บทพระนพินธ์ลงพมิพ์ด้วย เช่น เรื่องการเดนิทางไปร่วมพธิพีระบรมศพพระ

เจ้ากุ๊สตาฟที่ ๖ อดอล์ฟแห่งประเทศสวเีดนและร้อยกรองต่างๆ กล่าวได้ว่า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความร่วม

มอืแก่ทางคณะและมหาวทิยาลยัมากว่านสิติบางคนด้วยซ�า้ไปและทรงปฏบิตัิ

พระองค์ตามระเบียบประเพณีของทางมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดทรงเข้า

ร่วมพธิตี่างๆทุกพธิทีี่ทางมหาวทิยาลัยและคณะอักษรศาสตร์จัดขึ้น เช่น พธิี

รับน้องใหม่ พธิไีหว้คร ูพธิปีฏญิาณตนเป็นนสิติใหม่คณะอกัษรศาสตร์ เป็นต้น 

ในพิธีรับร้องใหม่นั้นเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงเป็นน้องใหม่ที่พี่ๆ มีความตื่นเต้นสนใจเป็นพิเศษจึงทรงถูกรับจน

เหนด็เหนือ่ยอย่างยิง่ พระเสโทหลัง่ไหลตลอดเวลาแม้กระนัน้พระองค์ก็แย้มพ

ระสรวลเสมอ ไม่เคยทรงแสดงว่าเบื่อหน่ายหรือร�าคาญใครๆเลย นอกจาก

นี้ในคราวที่คณะอักษรศาสตร์จัดการพัฒนาคณะ เกณฑ์นสิติมาช่วยกันเก็บ
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เศษกระดาษท�าความสะอาด ตลอดจนปลกูต้นไม้ประดบัคณะเพิม่เตมิ สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีก็ทรงเข้าร่วมอย่างขยันขันแข็ง

โดยทรงจับจอบฟันดนิด้วยพระองค์เองด้วยซ�้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับฉายาว่า

เป็นหนอนหนังสือพระองค์หนึ่ง นอกจากจะสนพระทัยในการอ่านหนังสือ

อย่างจริงจังแล้วยังทรงเป็นนักสะสมหนังสือด้วย หนังสือที่มีคุณค่าบางเล่ม

ซึ่งไม่ทรงมีแต่พระสหายมีก็จะทรงยืมหนังสือเหล่านั้นจากพระสหายไปอ่าน

เพื่อมิให้พลาดหนังสือเล่มนั้นไป จากการอ่านหนังสือเป็นจ�านวนมากนี่เอง

ท�าให้ทรงรอบรูใ้นวชิาการต่างๆ เช่น ประวตัศิาสตร์โบราณคด ีภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก เป็นอย่างดี

สิง่ซึง่สนบัสนนุการศกึษาประการหนึง่ของพระองค์กค็อืพระพลานามยั

อันสมบูรณ์ทรงโปรดกีฬา และการออกก�าลังกายต่างๆ ระหว่างทรงศึกษา

อยู่นั้น หามีการแข่งขันกีฬาก็จะทรงเข้าร่วมด้วยอย่างเต็มพระทัยเคยทรง

ร่วมการแข่งขันฟุตบอลในคณะอักษรศาสตร์และทรงร่วมทีมนิสิตน้องใหม่

ชักคะเย่อกับทีมอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ทรงปฏิบัติ

ด้วยความร่าเริงแจ่มใสเป็นที่ประทับใจแก่บรรดาพระสหายรุ่นพี่และรุ่นน้อง
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อย่างยิ่ง หลังจากทรงได้รับพระราชทานปริญญาบัตรอักษรศาสตรบัณฑิต

แล้ว ได้ทรงสมคัรเข้าศกึษาต่อระดบัปรญิญาโทในบณัฑติวทิยาลยั ทัง้ทีค่ณะ

อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะโบราณคดี มหาวิทาลัย

ศลิปากร ที่คณะอักษรศาสตร์ทรงเลอืกศกึษาวชิาบาลแีละสันสกฤต ส่วนที่

คณะโบราณคดทีรงศกึษาวชิาจารกึภาษาตะวันออก

การที่นิสิตผู้ใดจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทนั้นมิใช่เรื่องง่ายและ การ

ศึกษาระดับปริญญาโททั้งสองมหาวิทยาลัยพร้อมกันยิ่งเป็นเรื่องยากกว่า

หลายเท่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระ

ราชกิจมากเกินกว่าจะทรงท�าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทของทั้งสอง

มหาวิทยาลัยได้พร้อมกัน จึงตัดสินพระทัยเลือกท�าวิทยานิพนธ์เรื่องจารึก

พบที่ปราสาทพนมรุ้ง เพื่อรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยศิลปากรก่อน ซึ่งวิทยานิพนธ์นี้ได้ผ่านการตรวจสอบของ

คณะกรรมการไปด้วยดที�าให้ทรงส�าเรจ็การศกึษาได้รบัพระราชทานปรญิญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัเมือ่วนัที ่๑๑ตุลาคม ๒๕๒๒ หลงัจากนัน้กท็รงขะมกัเขม้นศกึษา
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ต่อที่บัณฑติวทิยาลัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยในสาขา

วิชาภาษาบาลี-สันสกฤตได้ทรงท�าวิทยานิพนธ์เรื่องทศบารมีในพุทธศาสนา

เถรวาท จนทรงได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จาก

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเมือ่วนัที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔ และพระองค์มไิด้

ทรงหยุดยั้งการใฝ่หาวิชาความรู้ได้ทรงศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขา

วชิาพัฒนศกึษาศาสตร์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ต่อไปอกี ที่กล่าวมา

ทัง้หมดนี้ ล้วนเน้นหนักทางด้านพระปรชีาสามารถในการศกึษาและการวาง

พระองค์ในหมูพ่ระสหาย นอกเหนอืจากนี้สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ยังทรงปฏิบัติพระภารกิจส�าคัญที่ทรงได้รับมอบหมายจาก

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัให้ลลุ่วงไปด้วยด ีเชน่ การเสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปร่วมพธิพีระบรมศพพระเจ้ากุ๊สตาฟที ่๖ อดอล์ฟ ณ กรงุสตอ็คโฮม ประเทศ

สวเีดน ในปี ๒๕๑๖ (ซึง่ได้ทรงพระนพินธ์เรือ่งการเดนิทางนี้ไว้ด้วยตามทีก่ล่าว

มาแล้ว)และการเสดจ็พระราชด�าเนนิไปยังประเทศอสิราเอลและอหิร่านพร้อม

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ตามค�ากราบบังคม

ทูลเชญิของรัฐบาลอสิราเอล และเจ้าชายเรซา ปาห์เลวแีละเจ้าหญงิฟาราห์

นาซปาห์เลวี แห่งอิหร่านเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาของประเทศทั้งสอง 

และน�ามาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยในเดอืนเมษายน พ.ศ.๒๕๒๐
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ต่อจากนัน้ ระหว่างวนัที ่๒๘ เมษายน ถงึวันที ่๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนิน

พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ไปทรงร่วม

พิธีสถาปนาเจ้าฟ้าหญิงเบียทริกซ์ขึ้นเป็นพระราชินีแห่งประเทศเนเธอแลนด์  

ในปีเดียวกัน ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๒๓ ได้เสด็จพระราชด�าเนนิพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญงิ 

จฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์ ไปทรงเยอืนประเทศฝรัง่เศสตามค�ากราบบงัคมทลูเชญิ

ของรฐับาลฝรัง่เศส และเยอืนประเทศองักฤษ ระหว่างวันที ่๘-๑๔ มถินุายน 

พ.ศ. ๒๕๒๓ ตามค�ากราบบังคมทูลเชญิของรฐับาลอังกฤษเพือ่ทอดพระเนตร

กิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กิจกรรมด้านกาชาด ตลอดจนการ

พัฒนาในด้านต่าง ๆ ของประเทศทั้งสอง และยังเสด็จฯประเทศเบลเยี่ยม

เป็นการส่วนพระองค์ในฐานะราชอาคันตุกะของสมเดจ็พระราชาธบิดโีบดวง

และพระราชนิฟีาบโิอลาระหว่างวันที่ ๓-๕ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓

ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ พฤษภาคม สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร ีได้เสด็จฯเยอืนประเทศจนี ตามค�ากราบบงัคม

ทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทรงเป็นอาคันตุกะของนาย

จ้าวจื่อหยาง นายกรัฐมนตรีในโอกาสนี้ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือชื่อย�่าแดน
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มังกรบรรยายเรื่องการเดินทาง และบุคคลตลอดจนสิ่งที่พระองค์ได้ทรง

พบปะไว้อย่างละเอยีดและสนุกสนานชวนอ่านยิง่ เมือ่วันที ่๒๔ กรกฎาคม ศก

เดยีวกนัทรงเป็นผูแ้ทนพระองค์เสดจ็ฯไปทรงร่วมในพธิอีภเิษกสมรส ระหว่าง

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มกฎุราชกมุารของอังกฤษ และเลดี้ ไดอาน่าตามค�าทลูเชญิ

ของสมเด็จพระบรมราชนินีาถแห่งประเทศอังกฤษด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารไีด้เสด็จฯเยอืนประเทศต่าง ๆ  ในทวปียุโรป ดังนี้ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ 

พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๒๕เสด็จฯเยือนประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นการส่วน

พระองค์ ทรงเยี่ยมองค์การกาชาดสากลและห้องสมุดสหประชาชาติ แล้ว

เสดจ็ฯ เมอืงโลซานน์ เพือ่เฝ้าฯสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีระหว่าง

วันที่ ๑-๙ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๒๕ เสด็จฯเยอืนสาธารณรัฐออสเตรยี ตามค�า

กราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลออสเตรีย และโดยเฉพาะที่ออสเตรียนี้ สภา

มหาวทิาลัยอันน์สบรุกได้ถวายสมาชกิกติตมิศักดิ์ (Honorary Senator) แห่ง

มหาวิทยาลัยอินน์สบรุก เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยทราบดีถึงพระปรีชา

สามารถด้านต่าง ๆ  และได้รบัการทลูเกล้าฯ ถวายสายสร้อยทอง (Gold Chain) 

ซึง่นบัเป็นสตรเีอเชยี คนแรกและเป็นผูท้ีอ่ายนุ้อยทีส่ดุทีไ่ด้รบัเกยีรตนิี้ต่อจาก

นั้นระหว่างวันที่ ๙-๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๕ จึงได้เสด็จฯเยือนสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมัน ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลเยอรมัน ซึ่งทุก

สถานที่ที่พระองค์เสด็จฯ ไป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารทีรงเป็นทีป่ระทบัใจ ทัง้ของชาวไทยทีพ่�านกัในประเทศนัน้ๆและชาวต่าง

ชาตเิป็นอย่างยิ่ง ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นวันคล้ายพระราช

สมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระนาง

เจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเลี้ยงทหาร

และต�ารวจพิการจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ณ ศาลาดุสิดาลัย และในโอกาส

นี้ได้ทรงริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยขึ้นโดยพระราชทานให้สมเด็จพระเทพ 
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รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานมูลนิธิ เนื่องจากทรง

ตระหนักดีว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น

ผู้มีพระทัยอ่อนโยนทรงพระเมตตา และทรงเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของผู้

อื่นอยู่เสมอเหมาะสมกับต�าแหน่งนี้เป็นอย่างยิ่ง ในวันนัน้สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จ�านวนหนึ่งเป็นทุนเริ่ม

แรกและได้มีผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบ โดยเสด็จพระราชกุศล

อีกเป็นจ�านวนมาก ซึ่งมูลนิธินี้มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือทหารต�ารวจ

พลเรือน ตลอดจนอาสาสมัครที่บาดเจ็บทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการ

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศชาติโดยให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรือ

ส่งเสริมอาชีพแก่ครอบครัวหรือตัวผู้ประสบเคราะห์ร้ายนั้น เพื่อให้เขาเหล่า

นั้นตระหนักว่าแม้จะพิการหรือเสียชีวิตเขาหรือครอบครัวของเขาก็มิได้ถูก

ทอดทิ้ง

ปัจจุบันมูลนธิสิายใจไทยฯ ได้มทีี่ท�าการถาวรแล้ว ที่ถนนศรอีออยุธยา

ข้างสถานตี�ารวจพญาไท ที่ตกึนี้มกีารเปิดจ�าหน่ายสนิค้าจากผลติภัณฑ์ของ

มลูนธิสิายใจไทยฯและมลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพีพเิศษฯ ในวันและเวลาราชการ

ด้วย นับวนัมลูนธิสิายใจไทยฯกจ็ะเตบิโตและทวรีายจ่ายสงูขึ้นเรือ่ย ๆ  สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในฐานะองค์ประทานมูลนธิฯิจงึ

ได้ทรงพระวิตกและทรงพยายามหารายได้ ทุกวิถีทางให้แก่มูลนิธิฯอยู่เสมอ 
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ทั้งที่ก�าลังทรงศึกษาอยู่นั้นไม่ว่าใครจะจัดงานหาเงินเพื่อมูลนิธิสายใจไทยฯ

ถ้าเชญิเสด็จพระราชด�าเนนิแล้วถ้าทรงว่างพอก็มักไม่ทรงขัดข้อง

จากพระปรชีาสามารถ และพระกรณยีกจิ อันดเีลศิเช่นนี้เอง จงึทรงได้

รับการสถาปนาพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ เป็นสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสดุาฯ เจ้าฟ้ามหาจกัรสีรินิธรรฐัสมีาคณากรปิยชาตสิยามบรมราชกมุารี 

ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่  

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ดังที่ประชาชนได้ทราบอยู่แล้ว

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงมพีระราชภาระ

มากยิ่งขึ้น ตามวันและเวลาที่ล่วงไป แต่ก็ทรงตั้งพระทัยปฏิบัติพระราชกิจ

อย่างเข้มแข็ง นอกจากจะทรงด�ารงต�าแหน่งองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงด�ารง

ต�าแหน่งองค์อุปนายกิาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๒๐ ด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบริหารงาน

ของสภากาชาดไทยด้วยความเอาพระทัยใส่เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงร่วม

ประชุมคณะกรรมการของสภากาชาดอยู่เสมอและมีพระราชด�าริเพิ่มเติมใน

กิจการของสภากาชาดอยู่เนือง ๆ ทรงชักน�าให้สภากาชาดมีบทบาทในการ

ช่วยเหลอืประชาชนมากขึ้น และได้เสดจ็พระราชด�าเนนิออกไปทรงชว่ยเหลอื

ประชาชนด้วยพระองค์เอง เช่น เมือ่วนัที ่๒๑ สงิหาคม ๒๕๒๒ ได้เกดิอบุตัเิหตุ

รถไฟชนกันที่บริเวณสถานีรถไฟตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีประชาชนเสีย

ชวีติและได้รบับาดเจบ็จากอบัุตเิหตุครัง้นี้เป็นจ�านวนมาก สมเด็จพระเทพรตัน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงห่วงใยราษฎรเหล่านี้อย่างยิ่ง จงึทรงน�า 

เจ้าหน้าที่กองบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทยไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งก�าลัง

รับการรักษาในโรงพยาบาลรถไฟ โรงพยาบาลต�ารวจ โรงพยาบาลตากสิน  
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โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลวชิระ จ�านวน ๔๑ รายในวันที่ ๒๒ 

สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ และเมื่อวันที่ ๑๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้เสด็จ

พระราชด�าเนินทรงเยี่ยมทหารและราษฎรอ�าเภอวัฒนานครและอ�าเภอ

อรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี ที่อพยพหลบหนีมาจากชายแดน ซึ่งก�าลัง

มีภัยจากการปะทะกันระหว่างทหารกัมพูชาสองฝ่าย ราษฎรเหล่านี้เสีย

ขวัญและหวาดผวาไม่กล้าประกอบอาชีพยังภูมิล�าเนาเดิมเพราะบางครั้งก็มี

กระสนุปืนตกเข้ามาถงึเขตไทย บางครัง้ก็มทีหารกมัพูชาออกลาดตระเวนหา

เสบียงอาหารตามชายแดนราษฎรจ�าต้องโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ห่างจาก

ชายแดนพอสมควรเพราะไม่แน่ว่าการปะทะกนันั้นจะล�า้เข้ามาในเขตไทยเมื่อ

ใดสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปพระราชทานก�าลังใจและพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นแก่

ราษฎรผู้เดือดร้อนเหล่านั้น นอกจากนั้นยังทรงห่วงใยในสวัสดิภาพของเจ้า

หน้าทีท่กุฝ่ายทัง้เจ้าหน้าทีข่องกาชาดทีไ่ปปฏบิตังิานช่วยเหลอืราษฎรผูอ้พยพ

กับชาวกัมพูชาผู้ลี้ภัยรวมทั้งทหาร ต�ารวจ และผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดน  

จึงได้เสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมสถานีกาชาด หน่วยทหารและต�ารวจ 

ในพื้นที่จังหวัดนครราชสมีา และจังหวัดสุรนิทร์
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เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เสด็จเปิดอาคารเฉลมิพระเกยีรติ

โรงพยาบาลลัยภูมิ และตอนบ่ายในวันเดียวกันทรงพระกรุณาเสด็จ 

เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองแก อ�าเภอแก้งคร้อ  

จังหวัดชัยภูมิ
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เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ประเทศอินเดียทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล 

“ปัทมาภูษัณ” แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

ทรงเป็นบุคคลต่างชาติเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ ทั้งนี้ นายปรานับ 

มูเคอร์ จีประธานาธิบดีอินเดีย เป็นผู้ถวายรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลใน

สาขาวรรณกรรมและการศึกษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในการที่ทรง

เป็นองค์อุปถัมภ์การศึกษาภาษาสันสกฤตและบาลี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ด้านนี้ ช่วยให้เกิดการ

อนุรักษ์และการส่งเสรมิมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างสองประเทศ

ตลอดเวลาที่ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศนั้นสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะทรงบันทึกข้อมูลต่างๆ

ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจราชเลขานุการในพระองค์เพื่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงใช้ประกอบพระวิจารณญาณในการ

ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการชลประทาน และแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
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ดาฯสยามบรมราชกุมารี จึงทรงตัดสินพระทัย เข้าร่วมการอบรมวิทยาการ

สมัยใหม่ด้านการศึกษาข้อมูลระยะไกลที่ศูนย์ศึกษาข้อมูลระยะไกล (ASIAN 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTER ) สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (ASIAN 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สถาบัน เอ.ไอ.ท ี 

(A.I.T.)

เมือ่เดอืนมถินุายนพ.ศ.๒๕๒๗ หลกัสูตรทีท่รงศกึษานัน้ประกอบไปด้วย

ภาคทฤษฎมีกีารศกึษาข้อมูลจากระยะไกลเกีย่วกบัระบบคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า

ระบบเครื่องมือบันทึกข้อมูลระบบเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทฤษฎีการ

วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสายตาและคอมพวิเตอร์ภาคปฏบิตัมิกีารวเิคราะห์ข้อมลู

ด้วยสายตาในห้องปฏบัิตกิารและวเิคราะห์ด้วยคอมพวิเตอร์นอกจากนัน้ยงัมี

ภาคสนาม คอือาการออกไปสนามเพือ่รวบรวมข้อมลูและศกึษาความสัมพนัธ์

ระหว่างข้อมูลภาพถ่าย ข้อมูลคอมพิวเตอร์และสิ่งที่ปรากฏจริงบนภาค 

พื้นดนิ
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ห้องสมุดในทัศนะของข้ำพเจ้ำ

ในมิ่งมงคลสมัยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

ทรงเจริญพระชนมายุ ๓๖ พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ กระทรวง

ศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ด�าเนินโครงการจัดตั้งห้อง

สมดุประชาชน“เฉลมิราชกมุาร”ี เพือ่เฉลมิพระเกยีรตแิละเพือ่สนองแนวทาง

พระราชด�าริในการส่งเสริมการศึกษาส�าหรับประชาชนที่ได้ทรงแสดงใน

โอกาสต่าง ๆ

ในโอกาสที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเป็นองค์ประธานในการ

ประชุมสมัชชาสากลว่าด้วยการศึกษาผู้ใหญ่เมื่อวันที่๑๒ มกราคม ๒๕๓๓ 

ได้ทรงพระราชทานลายพระหัตถ์ เชญิชวน

และในบทพระราชนพินธ์เรื่อง “ห้องสมุดในทัศนะของข้าพเจ้า” ได้ทรง

กล่าวว่า

“...ความรู้ของมนุษย์เป็นมรดกที่ตกทอดกันมาแต่โบราณ เมื่อมีการ

ประดิษฐ์คิดค้นอักษรขึ้นผู้มีความรู้ก็ได้บันทึกความรู้ของตน สิ่งที่ตนค้นพบ

เป็นการจารึกหรือเป็นหนังสือท�าให้บุคคลอื่นในสมัยเดียวกัน หรืออนุชน 

รุน่หลงัได้มโีอกาสศกึษาทราบถงึเรือ่งนัน้ และได้ ใช้ความรูเ้ก่า ๆ  เป็นพื้นฐาน

ที่จะหาประสบการณ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นความก้าวหน้า เป็นความเจริญ

สบืต่อไป...”
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ภำพเต็มห้องสมุดประชำชน

“เฉลมิรำชกุมำร”ี จังหวัดชัยภูมิ
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ห้องสมุดประชำชน

“เฉลมิรำชกุมำร”ี จังหวัดชัยภูมิ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมาร”ี จังหวัดชัยภูม ิได้รับพระราชทาน

พระราชานุญาตให้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูม ิ 

เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพิ่มเติมเป็น

ล�าดับที่ ๑๐๗ ตั้งอยู่บนที่ดิน ณ บริเวณส�านักงาน กศน. จังหวัดชัยภูม ิ 

ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สาย ๑ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง  

จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาส

วัดเฉลมิพระเกยีรต ิ(วดัป่าห้วยกุ่ม) ต�าบลหนองโพนงาม อ�าเภอเกษตรสมบรูณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ

รับเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อหางบประมาณก่อสร้างอาคาร

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งได้มีเมตตา  

น�าพี่น้องผู้มจีติศรัทธาก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมาร”ี 

จังหวัดชัยภูม ิจนส�าเร็จเรยีบร้อย

ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการด�าเนนิการก่อสร้างได้เข้า

เฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทาน 

พระราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลาฤกษ์ 

เพื่อทรงทรงเจิมและทรงพระสุหร่าย เพื่อเป็นสิริมงคลในการก่อสร้าง 

ห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมาร”ี จังหวัดชัยภูมิ

 วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยคุณส�าเริง 

เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีและได้รับพระมหากรุณาธคิุณจากสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จเปิดอย่าง 

เป็นทางการในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

ทรงพระสุหร่ำยและทรงเจมิแผ่นศลิำฤกษ์
ในวันที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๘ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสมุดประชำชน 

“เฉลมิรำชกุมำร”ี อ�ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย์

ภำพที่ ๑ ทรงพระสุหร่ำยและทรงเจมิแผ่นศลิำฤกษ์
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พธิวีำงศลิำฤกษ์ 

ห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๑๙ เดอืน พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๕๘

ภำพที่ ๒ พธิีวำงศลิำฤกษ์ห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี 

จังหวัดชัยภูมิ

ภำพที่ ๓ พธิวีำงศลิำฤกษ์ ห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี 

จังหวัดชัยภูมิ
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ประมวลภำพกำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน 

“เฉลมิรำชกุมำร”ี จังหวัดชัยภูมิ

ภำพที่ ๔ ตอกเสำเข็มในกำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน

“เฉลมิรำชกุมำร”ี จังหวัดชัยภูมิ

ภำพที่ ๕ กำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี 

จังหวัดชัยภูมิ
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ประมวลภำพกำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน 

“เฉลมิรำชกุมำร”ี จังหวัดชัยภูมิ

ภำพที่ ๖ กำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี 

จังหวัดชัยภูมิ

ภำพที่ ๗ กำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี 

จังหวัดชัยภูมิ
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ประมวลภำพกำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน 

“เฉลมิรำชกุมำร”ี จังหวัดชัยภูมิ

ภำพที่ ๘ กำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี 

จังหวัดชัยภูมิ

ภำพที่ ๙ กำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี 

จังหวัดชัยภูมิ
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ประมวลภำพกำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน 

“เฉลมิรำชกุมำร”ี จังหวัดชัยภูมิ

ภำพที่ ๑๐ กำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี 

จังหวัดชัยภูมิ

ภำพที่ ๑๑ ภำพห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี 

จังหวัดชัยภูม ิที่เสร็จสมบูรณ์
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กำรแบ่งส่วนต่ำง ๆ ภำยใน

ห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี จังหวัดชัยภูมิ

ภำพที่ ๑๒ ภำพห้องเฉลมิพระเกยีรติ

ภำพที่ ๑๓ ภำพห้องฉำยภำพยนตร์เฉลมิพระเกยีรติ



พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ36

กำรแบ่งส่วนต่ำง ๆ ภำยใน

ห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี จังหวัดชัยภูมิ

ภำพที่ ๑๔ ภำพห้องชัยภูมิ

ภำพที่ ๑๕ ภำพห้องชัยภูมิ
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กำรแบ่งส่วนต่ำง ๆ ภำยใน

ห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี จังหวัดชัยภูมิ

ภำพที่ ๑๖ ภำพห้องพุทธศำสตร์

ภำพที่ ๑๗ ภำพมุมสื่อเทคโนโลยทีี่ทันสมัย
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กำรแบ่งส่วนต่ำง ๆ ภำยใน

ห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี จังหวัดชัยภูมิ

ภำพที่ ๑๘ ภำพมุมสร้ำงสรรค์กำรเรยีนรู้เด็กเยำวชน

ภำพที่ ๑๙ ภำพมุมหนังสอืทั่วไป
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ชัยภูมิ

เมอืงผู้กล้า พญาแล
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ประวัตแิละควำมเป็นมำจังหวัดชัยภูมิ

สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองชัยภูมิปรากฏในท�าเนียบแผ่นดิน

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าเป็นเมืองขึ้นกับเมืองนครราชสีมา แต่ต่อมา

ผู้คนได้อพยพออกไปตั้งหลักแหล่งท�ามาหากินที่อื่น ปีพุทธศักราช ๒๓๖๐ 

“นายแล”ข้าราชการส�านักเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์ได้อพยพครอบครัว

และบริวารเดินทางข้ามล�าน�้าโขงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหนองน�้าขุ่น (หนอง

อีจาน) ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องที่อ�าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบัน  

ปีพทุธศกัราช ๒๓๖๒ เมือ่มคีนอพยพเข้ามาอยูม่ากขึ้น นายแลจงึได้ย้ายชมุชน

มาตัง้ใหม่ที่บ้านโนนน�า้อ้อม บ้านชลีอง ห่างจากตัวเมอืงชัยภูม ิ๖ กโิลเมตร 

นายแลได้เก็บส่วยผ้าขาวส่งไปบรรณาการเจ้าอนุวงศ์จนได้รับบ�าเหน็จ

ความชอบแต่งตั้งเป็น “ขุนภักดีชุมพล” ปีพุทธศักราช ๒๓๖๕ นายแลได้

ย้ายชุมชนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากที่กันดารน�้า มาตั้งใหม่ที่บริเวณบ้านหลวง  

ซึง่ตัง้อยูร่ะหว่างหนองปลาเฒ่า กับหนองหลอด เขตอ�าเภอเมอืงจังหวัดชยัภูมิ

ปัจจุบัน และได้หันมาขึ้นตรงต่อเมอืงนครราชสมีา และส่งส่วยทองค�าถวาย

แด่พระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยูห่วั ไม่ยอมขึ้นต่อเจ้าอนวุงศ์เวยีงจนัทร์

อีกต่อไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ายกบ้านหลวงเป็นเมืองชัยภูมิและแต่ง

ตัง้ขุนภักดชีุมพล (แล) เป็น “พระยาภักดี

ชุมพล” เจ้าเมืองคนแรกต่อมาเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ได้ก่อการกบฏยก

ทัพเข้ามาหมายจะตกีรุงเทพมหานคร โดยหลอกหัวเมอืงต่าง ๆ ที่เดนิทัพมา

ว่าจะมาช่วยกรุงเทพมหานคร รบกับอังกฤษ จนกระทั้งเจ้าอนุวงศ์สามารถ

ยดึเมอืงนครราชสมีาได้เมือ่ปี พทุธศกัราช ๒๓๖๙ ซึง่ตรงกบัรัชสมยัพระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ครัง้ต่อมาเมื่อความแตกเจ้าอนุวงศ์เวยีงจันทร์

ได้กวาดต้อนชาวเมืองนครราชสีมาเพื่อน�าไปยังเมืองเวียงจันทร์เมื่อไปถึงทุ่ง

สมัฤทธิ ์หญงิชายชาวเมอืงทีถ่กูจบัโดยการน�าของคณุหญงิโม ภรรยาเจ้าเมอืง

นครราชสมีา ได้ลุกฮอืขึ้นต่อสู่ พระยาภักดชีุมพล (แล) เจ้าเมอืงชัยภูมพิร้อม
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ด้วยเจ้าเมอืงใกล้เคยีงได้ยกทัพออกไปสมทบกับคุณหญงิโม ตกีระหนาบทัพ

เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์จนแตกพ่ายไป ฝ่ายกองทัพลาวส่วนหนึ่งล่าถอยจาก

เมอืงนครราชสมีา เข้ายดึเมอืงชัยภมูไิว้ และเกลี้ยกล่อมให้พระยาภกัดชีมุพล 

(แล) เข้าร่วมเป็นกบฏด้วย แต่พระยาภักดีชุมพลไม่ยอม เจ้าอนุวงศ์เวียง

จันทร์เกิดความแค้น จึงจับตัวพระยาภักดีชุมพลมาประหารชีวิต ที่บริเวณ

ใต้ต้นมะขามใหญ่ริมหนองปลาเฒ่า ซึ่งต่อมาชาวจังหวัดชัยภูมิ ได้ระลึกถึง

คุณความดีที่ท่านมีความซื่อสัตย์และเสียสละต่อแผ่นดิน จึงได้พร้อมใจกัน

สร้างศาลขึ้น ณ บรเิวณนัน้ ปัจจบุนัทางราชการได้สร้างศาลขึ้นใหม่เป็นศาลา 

ทรงไทย ชื่อว่า “ศาลาพระยาภักดชีุมพล(แล)” มรีูปหล่อของท่านอยู่ภายใน

เป็นที่เคารพกราบไหว้ และถอืเป็นปูชนยีสถานศักดิ์สทิธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัด 

ตัง้ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๓ กโิลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดชัยภูมิตั้งอยู ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณใจกลาง

ของประเทศ เส้นรุ้งที่ ๑๕องศา๐๕ ลิปดา – ๑๖ องศา ๔๕ ลิปดาเหนือ  

เส้นแวงที่ ๑๐๑ ๒๕ ลปิดา – ๑๐๒ องศา ๓๐ ลปิดาตะวันออก สูงจากระดับ 

น�า้ทะเล ๖๓๑ ฟตุ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ๓๔๒ กโิลเมตร 

พื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งสิ้น ประมาณ ๑๒,๗๗๘.๒๘๗ ตารางกิโลเมตร 

หรือ ๗,๙๘๖,๔๒๙.๓๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖ ของพื้นที่ทั้งหมดของ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ ๒.๕ ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีเนื้อที่ 

ใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของภาค และใหญ่เป็นอันดับ ๘ ของประเทศ มอีาณาเขต

ตดิต่อกับจังหวัดใกล้เคยีง ดังนี้

ทศิเหนอื ตดิต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และเพชรบูรณ์

ทศิตะวันออก ตดิต่อกับจังหวัดขอนแก่น และนครราชสมีา

ทศิใต้ ตดิต่อกับ จังหวัดนครราชสมีา

ทศิตะวันตก ตดิต่อกับ จังหวัดลพบุร ีและเพชรบูรณ์
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ลักษณะภูมปิระเทศ
จังหวัดชัยภูมิมลีักษณะภูมปิระเทศเป็นที่ราบสูง บริเวณตอนกลางของ

จังหวัดเป็นพื้นที่ราบ พื้นที่ครึ่งหนึ่งของจังหวัด เป็นป่าไม้และภูเขา นอกจาก

นั้นเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศตะวันออก  

สู่ทิศตะวันตก ประกอบด้วย เทือกเขาส�าคัญคือ ภูเขียว ภูแลนคา และ

เทือกเขาพังเหย ด้วยลักษณะดังกล่าว จึงท�าให้พื้นที่จังหวัด ถูกแบ่งเป็น ๒ 

ส่วน คอื ส่วนเหนอื มอี�าเภอหนองบัวแดง อ�าเภอแก้งคร้อ อ�าเภอบ้านแท่น  

อ�าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ�าเภอภูเขียว อ�าเภอคอนสาร และอ�าเภอ

ภักดีชุมพล ส่วนใต้มีอ�าเภอเมืองชัยภูมิ อ�าเภอบ้านเขว้า อ�าเภอจัตุรัส  

อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์อ�าเภอเทพสถิต อ�าเภอหนองบัวระเหว อ�าเภอ

คอนสวรรค์ อ�าเภอเนนิสง่า และอ�าเภอซับใหญ่
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อนุสาวรีย ์พระยาภักดีชุมพล 

(แล)
ชาวบ้านเรียกว่าอนุสาวรีย์เจ้า

พ่อพญาแล ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู ่

กลางวงเวียนศูนย์ราชการในตัวเมือง 

ชาวชัยภูมิได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็น

อนุสรณ์แด่เจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมือง

คนแรกของจังหวัดชัยภูม ิ

“สถานที่เคารพศรัทธาชาวชัยภูม”ิ

ศาลเจ้าพ่อพญาแล
ศาลเจ้าพ่อพญาแล ห่างจากตัวเมอืง ประมาณ ๓ กโิลเมตร ตามเส้น

ทางสาย ชัยภูมิ – บ้านเขว้า มีแยกขวาเข้าสู่หนองปลาเฒ่า เป็นที่สถิตดวง

วญิญาณของพระยาภกัดชีมุพล (แล) และเป็นศนูย์กลางทีย่ดึเหนีย่วจติใจชาว

เมอืงชยัภูม ิทกุปีจะมงีานสกัการะศาลเจ้าพ่อในช่วงเดอืน ๖ ก่อนวนัวสิาขบชูา 

และมพีธิเีซ่นไหว้ร�าผฟี้าถวายเจ้าพ่อเป็นประจ�า
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แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

ปรางค์กู่ อ�าเภอเมอืง จังหวัดชัยภูมิ

“ปรางค์กู่” ตั้งอยู่ที่

บ ้านหนองบัว ต�าบลใน

เมือง “ปรางค์กู ่” เป็น

ปราสาทหินสมัยขอม ที่มี

แผนผังและลักษณะเช่น

เดยีวกบัปราสาทอืน่ ทีเ่ป็น

อโรคยาศาล หรือสถาน

พยาบาลทีส่ร้างขึ้นในพุทธ

ศตวรรษที่  ๑๘ นั่นคือ  

มีปรางค์ประธานอยู่ตรง

กลาง ๑ องค์ วิหารหรือ

บรรณาลยัด้านหน้า ๑ หลัง 

ล้อมรอบด้วยก�าแพงศิลาแลง นอกก�าแพงตรงมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  

มสีระน�า้ ๑ สระ ปรางค์ประธานมผีังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๕ เมตร  

ย่อมุมไม้สิบสอง ด้านหน้ามีประตู่เข้าออกท�าเป็นมุขยื่นออกมา ผนังปรางค์ 

อกี ๓ ด้าน เป็นประตหูลอก เหนอืประตหูลอกด้านทศิเหนอืยงัคงมทีบัหลงัตดิอยู่ 

จ�าหลกัภาพตรงกลางเป็นพระพุทธรปูประทบันัง่ปางสมาธเิหนอืหน้ากาล ซึง่

จบัท่อนพวงมาลยัไว้ด้วยมอืทัง้สองข้าง ด้านหน้ามทีบัหลงัเช่นกนัแต่ลบเลอืน

ไปมาก ทีช่่องประตหูลอก ด้านทศิเหนอืมพีระพุทธรปูศลิาปางสมาธ ิศลิปะแบบ 

ทวารวดี สูง ๑.๗๕ เมตร ประดิษฐานอยู ่โดยเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น 

ชาวชัยภูมิให้การเคารพสักการะ มีการจัดงานประจ�าปีในช่วงกลางเดือน ๕ 

ของทุกปี
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ใบเสมาบ้านกุดโง้งอ�าเภอเมอืง จังหวัดชัยภูมิ

ใบเสมาบ้านกุดโง้ง เก็บรักษา

อยู่ภายในบริเวณโรงเรียนวัดกุดโง้ง  

ต�าบลกุดตุ้ม ใบเสมาหินทรายศิลปะ

ทวารวดอีายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-

๑๕ ที่พบเป็นจ�านวนมากในบริเวณ

รอบ ๆ หมู่บ้าน ได้ถูกน�ามารวบรวม

ไว้ในอาคารอย่างเป็นระเบียบ ส่วน

มากมีลักษณะเป็นแผ่นใหญ่ ด้านหน้าจ�าหลักลายและบางแผ่นมีจารึกอยู่

ที่ด้านหลังด้วย ลวดลายที่ปรากฏเป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนา เล่มเรื่อง

ชาดก ตอนต่าง ๆ หรอืเป็นภาพรูปเคารพ เช่น ภาพพระโพธสิัตว์ประทับยนื

บนดอกบวัภาพพระพุทธเจ้าประทับนัง่บนบลัลงัก์ใต้ต้นโพธิ ์นบัเป็นกลุม่เสมา

ที่สวยงามแห่งหนึ่งในอสีาน

พระธาตุหนองสามหมื่น

พระธาตุหนองสามหมื่น เป็นโบราณสถานที่มคีวามส�าคัญและน่าสนใจ

มากแห่งหนึ่งของชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่บ้าน

แก้ง จากตวัเมอืงชยัภมูเิดนิทางไปตาม

ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ผ่านอ�าเภอ

ภูเขียวไปจนถึงบ้านหนองสองห้อง 

ระยะทางประมาณ ๘๐ กโิลเมตร เลี้ยว

ซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๕ 

อีก ๙ กิโลเมตรถึงบ้านแก้งและแยก

ซ้าย ไปวัดพระธาตุหนองสามหมื่น

อีกประมาณ ๕ กิโลเมตร พระธาตุ
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หนองสามหมื่น เรียกชื่อตามหนองน�้า ซึ่งอยู่ออกไปทางทิศตะวันตกเฉียง

เหนือของวัด เป็นพระธาตุที่มีลักษณะสวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่ง 

ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมือ่ใด แตจ่ากลกัษณะทางด้านสถาปัตยกรรม 

และศิลปกรรมที่ปรากฏเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างศิลปะล้านนา 

ล้านช้าง และอยุธยา สันนษิฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒ ใน

สมัยพระไชยเชษฐาธริาชแห่งราชอาณาจักร

ถ�้าแก้ว

“ถ�้าแก้ว” ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดถ�้าแก้ว ลักษณะของถ�้าคล้ายห้อง

โถงลกึเข้าไปในภูเขา บรรยากาศเย็นและชื้นตลอดเวลา มไีฟฟ้าให้แสงสว่าง 

ภายในถ�้า จากปากถ�้ามีทางเดินลงลึกไปถึงด้านล่าง ซึ่งมีพระพุทธรูป

ประดษิฐานอยู่ และมหีนิย้อยอยู่ตามผนังถ�้า เมื่อต้องแสดงเกดิเป็นประกาย

แวววาวสายงาม การเดินทาจากอ�าเภอภักดีชุมพล ไปทางทิศเหนือ  

๙ กโิลเมตร ตามทางหลวง ๒๓๕๙ ถงึบ้านซับเจรญิ มทีางเลี้ยงซ้ายไปอกี 

๕ กโิลเมตร
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วัดศลิาอาสน์ ภูพระ

วดัศลิาอาสน์ ภูพระ ตัง้อยู่ทีบ้่านนาไกเ่ซา ต�าบลนาเสยีว ภายในบรเิวณ

วัดมเีพงิผาหนิ ซึ่งมภีาพจ�าหลักกลุ่มพระพุทธรูป อันเป็นที่มาของชื่อ ภูพระ 

และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมาช้านานปัจจุบันมีการสร้างหลังคา

ครอบไว้ ประกอบด้วยพระพทุธรปูองค์ใหญ่ประทบัน่ังขดัสมาธ ิหน้าตกักว้าง 

๕ ฟุต สูง ๗ ฟุต พระหัตถ์ขวาวางอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ซ้ายพาดอยู่ที่ 

พระชงฆ์(พระหัตถ์อยู่ในท่าตรงข้ามกับปางมารวชิัย) เรยีกกันว่า พระเจ้าตื้อ  

มพีระพทุธรปูหนิทราย ขนาดเลก็สูง ๗ นิ้ว ลกัษณะเดยีวกนัอกี ๑ องค์ ตัง้วาง

อยูด้่านหน้า ใกล้กันมพีระพุทธรูปอกี ๗ องค์ จ�าหลกัรอบเสาหนิทราย ประทบั

นั่งเรียงแถว ปางสมาธิ ๕ องค์ ปางเดียวกับพระเจ้าตื้อ ๒ องค์ พระพุทธ

รูปเหล่านี้ มพีุทธลักษณะเป็นแบบพระพุทธรูปอู่ทอง มอีายุอยู่ระหว่างพุทธ

ศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ ร่วมสมัยอยุธยาตอนต้น ทุกปีมีงานนมัสการพระพุทธ

รูปที่ภูพระปีละ ๒ ครัง้ ๆ ละ ๓ วัน ในช่วงวันขึ้น ๑ ค�่า เดอืน ๓ และวันขึ้น 

๑๓ ค�่า เดอืน ๕ ซึ่งมปีระเพณกีารร�าผฟี้า เพื่อบวงสรวงในงานเทศกาลช่วง

เดอืนเมษายนของทุกปี
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พระธาตุกุดจอก

พระธาตุกุดจอก ตั้งอยู ่ที่บ ้าน

ยางน ้อย ต�าบลบ้านยาง อ�าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ประกอบด้วยเจดีย์ก่อ

อฐิ ๒ องค์ องค์แรกมเีรอืนธาตุกลวง 

ภายในมีพระพุทธรูปหินปูนขนาด

ใหญ่ และพระพุทธรูปหินทรายปาง 

มารวิชัย องค์ที่สอง เป็นธาตุรูปสอบ

ปลายแหลมคล้ายพระธาตุพนม ธาตุเจดีย์องค์นี้ มีฐานสูงประมาณ ๕ ชั้น 

เป็นมขุยืน่และเป็นมุมสวยงาม ลกัษณะของธาตทุัง้สององค์เป็นสถาปัตยกรรม

แบบลาว มอีายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐ ปัจจุบันมสี�านักสงฆ์อยู่

บรเิวณพระธาต ุพระธาตกุุดจอก อยูห่่างจากอ�าเภอเกษตรสมบรูณ์ประมาณ 

๓ กโิลเมตร และอยู่ห่างจากเมอืงชัยภูมปิระมาณ ๗๘ กโิลเมตร

พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี

พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี 

อยูท่ีว่ดัคอนสวรรค์ ห่างจากตวัอ�าเภอ

คอนสวรรค์ไปทางทิศตะวันออก ๕ 

กโิลเมตร เป็นพระพทุธรปูหนิแกะสลัก

องค์ใหญ่ศลิปทวารวด ีสูงประมาณ ๓ 

เมตร ชาวบ้านเรยีกว่า “หลวงพ่อใหญ่” 

ประดษิฐานในวหิารหลงัเลก็ ๆ  ให้ผูค้น

ได้สักการะ มีใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่ จ�าหลักภาพชาดก เก็บรักษาอยู่

ด้วยหลายชิ้นรวมทัง้จารกึอักษรมอญ ศตวรรษที่ ๑๔ ด้านนอกยังมเีสมาทัง้

ที่มแีละไม่มลีวดลายวางเรยีงรายอยู่อกีจ�านวนมาก
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อุทยานแห่งชาตติาดโตน 

น�้าตกตาดโตน เป็นแหล่งท่อง

เที่ ย วที่ ส� าคัญของจั งหวั ดชั ยภูม ิ

ตั้งอยู ่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน 

มีน�้าไหลตลอดปี เหมาะที่จะนั่งพัก

ผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน�้า อยู่ห่าง

จากตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิไปทางทิศ

เหนอื ๒๑ กโิลเมตร 

อุทยานแห่งชาตไิทรทอง

อุทยานแห่งชาติไทรทอง อยู่ใน

ท้องที่ครอบคลุม ๔ อ�าเภอ ประกอบ

ด้วย หนองบัวระเหว อ�าเภอเทพสถิต 

อ� า เภอภั กดี ชุ มพล  และอ� า เภอ

หนองบัวแดง มีอาณาเขตติดต่อกับ

อทุยานแห่งชาตป่ิาหนิงามและอทุยาน

แห่งชาติภูแลนคา เป็นฝืนป่าบนเทือก

เขาพังเหย ในช่วงต้นฤดูฝน นอกจาก

ผนืป่าจะเขยีวชอุ่มชุ่มชื้นไปด้วยพรรณ

ไม้น้อยใหญ่แล้ว ที่นี่ยังงดงามโดดเด่น

ด้วยดอกกระเจียวที่ผลิบานอยู ่เต็ม 

ท้องทุ่ง เรียกชื่อว่า “ทุ่งบัวสวรรค์” 

มีน�้าตกไทรทองที่สวยงาม และมีหน้า

ผาให้ทุกคนท้าพสิูจน์ความเสยีว เรยีก

ชื่อว่า “ผาห�าหด”
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เขื่อนห้วยกุ่ม

เขื่อนห้วยกุ ่ม ตั้งอยู ่ตอนล่าง

ของเขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน�้าพรม) 

เป็นเขื่อนดินสร้างขึ้นเพื่อรองรับน�้า

จากเขื่อนจุฬาภรณ์ เก็บกักน�้าไว้ใช้

ในการเกษตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

พักผ่อนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูม ิ

ตั้งอยู่ในเขตต�าบลกุดเลาะ ห่างจาก

ตัวอ�าเภอเกษตรสมบูรณ์ประมาณ ๓๒ กโิลเมตร และห่างจากอ�าเภอเมอืง

ประมาณ ๑๐๒ กโิลเมตร

เขื่อนล�าปะทาว

เขื่อนล�าปะทาวหรือเขื่อนล�าประ

ทาว สร้างโดยส�านักงานการพลังงาน

แห่งชาติ ในเขตอ�าเภอแก้งคร้อ เป็น

อ่างเก็บน�้าที่มีทิวทัศน์สวยงาม เป็น

แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีก

แห่งหนึ่งของชาวชัยภูม ิซึ่งทางจังหวัด

ได้มอบให้ส�านักงานป่าไม้ ร่วมกับ

อ�าเภอแก้งคร้อ และองค์การบริหารส่วนต�าบลเก่าย่าดี ดูแล ในด้านการ

จัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาดบริเวณอ่างเก็บน�้ามีร้านอาหารประเภทปลา

เผาบริการนักท่องเที่ยว และระหว่างทางยังสามารถซื้อสัปปะรดสดจาก

ไร่ ที่ชาวบ้านน�ามาจ�าหน่ายสองข้างทาง อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๓๕ 

กโิลเมตร เส้นทาง ๒๐๕๑ ไปทางอุทยานแห่งชาตติาดโดน ก่อนถงึด่านเก็บ

ค่าธรรมเนยีมประมาณ ๕๐๐ มทีางแยกเลี้ยวซ้ายไปเขื่อนล�าปะทาว
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ภูคิ้ง

ภูคิ้ง มีลักษณะเป็นภูเขาหินที่มีความสูงที่สุดของป่าภูเขียว ซึ่งได้ชื่อว่า

เป็นมรดกเม็ดงามแห่งอีสานใต้ มีความสูงถึง ๑,๒๑๔ เมตร จากระดับน�้า

ทะเล สูงเป็นอันดับ ๕ ของยอดเขาในภาคอสีาน รองจากภูหลวง ภูเรอื เขา

แหลมและภูกระดึงตามล�าดับ ด้านหนึ่งเป็นภูผาสูงที่ให้มุมมองไกลสุดตา มี

ลานหนิกว้างยืน่มาจากหน้าผา สามารถมองเหน็เขือ่นห้วยกุม่ ภกูระดงึ ภูแลน

คา ภูเวยีง หากมองลงตรงหุบเขาแคบ ๆ ด้านล่างจะเห็นทุ่งนา ไร่สวน เขื่อน 

อ่างเก็บน�า้ ยอดภูคิ้ง มจีุดท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น ทุ่งหญ้าสะวันนา ที่มี

ความกว้างคล้ายสนามกอล์ฟบนภูเขาสูง พันธุ์ไม้ กล้วยไม้และสัตว์ป่านานา

ชนดิ แลหนิเงบิที่มลีักษณะเป็นหนิวางซ้อนทับคล้ายเพงิหมาแหงน บรเิวณนี้

เป็นแหล่งก�าเนดิพชืกนิแมลง “หม้อข้าวหม้อแกงลงิ” แลหนิจ้อง ห่างจากแล

หนิเงบิ ๓ กโิลเมตร จะเห็นเนนิมหัศจรรย์วางซ้อนทับกับก้อนมหมึา แต่มจีุด

ตัง้เล็กๆเท่าก�าปั้นเท่านัน้ ชาวบ้านเรยีก “หนิจ้อง” หมายถงึ ร่ม ในภาษาถิ่น 

เรยีกว่า “แหลหนิตัง” หรอื “แหลพรานอ่อน” การเดนิทางพชิติยอดภูคิ้ง ดัง

ค�าพูดเปรยีบเปรยว่า “สี่ภูกระดงึยังไม่เท่ำหนึ่งภูคิ้ง”
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขยีว – ทุ่งกะมัง

เขตรกัษาพันธุสั์ตว์ป่าภเูขยีว – ทุ่ง

กระมงั มอีาณาเขตครอบคลมุพื้นที่ป่า

ในเขตอ�าเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ์

และหนองบัวแดง ด�าเนนิงานด้านการ

อนรุกัษ์สตัว์ป่า การเพาะเลี้ยงและการ

ขยายพันธุ์สัตว์ป่า เช่น ไก่ฟ้าพญาลอ 

นกยงู เกง้ กวาง และเนื้อทราย เป็นต้น 

โดยการปล่อยสัตว์ให้อาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติ สามารถสืบพันธุ์และขยาย

พันธุ์ได้เอง ได้มีการจัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติส�าหรับผู้สนใจศึกษา

ธรรมชาตอิย่างใกล้ชดิ

จุดชมววิ เทอืกเขาพังเหย

จดุชมววิเทอืกเขาพงัเหย ตัง้อยูร่มิทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ห่างจากตวั

เมอืงชัยภูม ิ๗๕ กโิลเมตร เป็นที่แวะพักผ่อนระหว่างเดนิทาง มรี้านอาหาร

ของชาวบ้านและศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยว
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อุทยานแห่งชาตปิ่าหนิงาม

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตั้งอยู่ในท้องที่อ�าเภอเทพสถิต และอ�าเภอ

ซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพป่าสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน�า้ล�าธารของลุ่ม

น�า้ชแีละแม่น�า้ป่าสัก มจีุดเด่นทางธรรมชาตทิี่สวยงามหลายแห่ง โดยเฉพาะ

ทุ่ง “ดอกกระเจยีว” และ “ป่าหนิงาม”

มอหนิขาว

มอหินขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคาตั้งอยู่ที่

บ้านวังค�าแคน หมู่ที่ ๙ ต�าบลท่าหนิโงม อ�าเภอเมอืงชัยภูม ิเป็นกลุ่มหนิทราย

สขีาวขนาดใหญ่กลางทุ่งหญ้า
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ภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม ตามวถิชีาวชัยภูมิ
งานฉลองอนุสาวรยี์เจ้าพ่อพญาแล (งานกาชาด)

สถานทีบ่รเิวณสนามหน้าศาลากลางจงัหวัดชัยภูม ิและสีแ่ยกอนสุาวรย์ี

เจ้าพ่อพญาแลช่วงเดอืนมกราคม ของทกุปี มขีบวนแห่สกัการะอนสุาวรย์ีเจ้า

พ่อ ขบวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อ และขบวนแห่ของอ�าเภอต่าง ๆ มกีารประกวด

ผลติผลทางการเกษตร การออกร้านของส่วนราชการ 

งานประเพณบีวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล
 สถานที่จัดกิจกรรม จัดบริเวณศาลหนองปลาเฒ่า ระหว่างวันที่ 

๑๒ – ๒๐ พฤษภาคม ของทุกปีชาวบ้านจะไปเคารพสักการะดวงวญิญาณ

ของเจ้าพ่อและร�่าถวายเจ้าพ่อที่ศาลหลังเก่า
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งานบุญเดอืนหก

เป็นงานประเพณีของชาวอ�าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จัดในวันขึ้น  

๑ - ๓ ค�า่ เดอืน ๕ ราวกลางเดอืนมนีาคม ในงานนี้ชาวบ้านจะนยิมเล่นสะบ้า 

แข่งขันกันเพื่อชงิรางวัล และความสนุกสนาน

ประเพณแีห่บุญกระธูป

ประเพณีแห่บุญกระธูป ที่อ�าเภอหนองบัวแดง ในประเพณีบุญ

ออกพรรษาของทุกปี ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างกระธูป โดยจะ

ตีเกราะ เคาะขอลอให้ชาวบ้านออก

ไปรวมตัวกัน ณ จุดนัดหมาย ไปพัน

กระธูป ซึ่งกว่าจะเป็นธูปไฟได้ต้อง

ผ่านกระบวนการยาวนานพอสมควร 

เพราะมันไม่ใช่กระธูปหรือธูปที่วาง

ขายตามท้องตลาด แต่มันเกิดมาจาก

การขยี้เอามาจากกาบมะพร้าวจนร่วง

ออกมากเป็นผง แล้วพันด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ หุ้มอีกทีด้วยกระดาษส ี

หรอืกระดาษแก้วหลากสสีัน ก่อนที่จะน�าไปมัดเข้ากับตาวก้านตาล จากนัน้

จงึน�าไปมัดห้อยกับก้านธูป ที่เป็นเสมอืนต้นเห็ด ท�าไว้มาก ๆ เสร็จแล้วจงึจะ

น�าเข้าไปเสยีบกบัรรูอบปล้องไม้ไผ่ ท�าเป็นขัน้ขึ้นไปเสมอืนฉตัร ประดบัตกแต่ง

งดงาม ก่อนที่จะน�าออกไปจุดในวันเวยีนเทยีนออกพรรษา
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ประเพณแีห่นาคโหด แห่งเดยีวในโลก

ประเพณแีห่นาคโหด ทีบ้่านโนนเสลา ถอืเป็นประเพณโีบราณและปฏบิตัิ

สบืทอดต่อกันมาหลายร้อยปี หลายชั่วคนที่มแีห่งเดยีวในโลก เพื่อที่ชาวบ้าน

จะได้มาร่วมกันจัดงานอุปสมบทหมู่ ให้กับคนหนุ่มบุตรหลานในหมู่บ้านที่

มอีายุครบ ๒๐ ปี ซึ่งถอืว่าวันแห่นาคโหดจะเป็นวันส�าคัญในการที่ประชาชน

ทุกคนในหมู่บ้าน จะต้องออกมามีส่วนร่วมแห่นาคเข้าวัด ที่เป็นต�านานของ

ประเพณีแห่นาคแบบแปลกประหลาดและโหดที่สุด ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา

ช้านาน โดยจะให้คนหนุ่มที่ยังไม่ได้บวชของแต่ละหมู่บ้านที่มบีวช มาช่วยกัน

หามแคร่ไม้ไผ่ แห่นาคไปรอบหมูบ้่านและเขย่าโยนนาคอย่างรุน่แรง เพือ่ความ

สนกุสนาน และถอืเป็นการทดสอบความตัง้ใจว่าผู้บวชจะมคีวามมุง่มัน่อดทน

จรงิจังที่จะบวชแทนคุณบดิา มารดา หรอืไม่ ที่จะต้องประคองตัวเอง คอืผู้ที่

จะบวชไม่ให้ตกลงมาจากแคร่ไม้ไผ่หามให้ได้ เพราะถ้าใครตกลงมาถกูพื้นดนิ 

จะถอืว่าขาดคุณสมบัตไิม่ให้บวชในตลอดระยะเส้นทางแห่รอบหมู่บ้าน ก่อน

เข้าวัดท�าพธิบีวช
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ผลติภัณฑ์ผ้าไหมอ�าเภอบ้านเขว้าลายขอนารี

หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้าน เขว้า 

ชุมชนผู้ผลิตผ้าไหม ฝีมือเยี่ยมทอ

ด้วยมอื และทุกขัน้ตอนการผลติ เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าเองโดยตลอด ตั้งแต่

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวไหม 

การฟอก การย้อม การทอ บ้านเขว้า

เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียง ในการทอผ้า

ไหม ผ้าขดิ

หม�่าและไส้กรอกชัยภูม ิ

ผลิตจากเนื้อวัว หรือเนื้อ

หมูผ่านการบด หมัก ปรุงรส 

แล้วยัดใส่ในไส้เทยีม หรอืไส้แท้ 

มัดเป็นท่อน รอ ๓-๗ วัน จะมี

รสออกเปรี้ยวนดิ ๆ น�ามาทอด 

ย่าง ห่ันเป็นท่อน ๆ นิยมซื้อ

เป็นของฝาก ส่งผลให้หม�่า เป็น

สินค้า OTOP ประเภทอาหาร

พื้นบ้านที่ส�าคัญ ได้รับการรับรองตราอาหารปลอดภัยเก็บรักษาคุณภาพได้

นานและรสชาตอิร่อย แหล่งผลติและจ�าหน่ายที่มชีือ่เสยีง ได้แก่ หม�า่บ้านบวั 

อ�าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ�าเภอภูเขยีว, ช่องสามหมอ อ�าเภอคอนสวรรค์ และ

บรเิวณห้าแยกโนนไฮเขตเทศบาลเมอืงชัยภูมิ

“ของดเีมอืงชัยภูม”ิ
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ตะโกดัดบ้านแข้ อ�าเภอภูเขยีว

ตั้งอยู่ต�าบลผักปัง อ�าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ บ้านแข้เป็นแหล่งผลิต

ตะโกดัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชาวบ้านจะเข้าไปขุดต้นตะโก ในพื้นที่

ต่าง ๆ และเขตใกล้เคียงทั้งขนาดต้นเล็กและใหญ่ เพื่อน�ามาท�าไม้ดัดด้วย

ความช�านาญ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว บ้านแต่ละหลังจะเต็มไป

ด้วยตะโกดัด
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หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม

“ผู้งดงำมด้วยธรรมบรสิุทธิ์ จำกภำยในจติ

สู่ควำมงดงำมภำยนอก สร้ำงคุณประโยชน์

ที่ยิ่งใหญ่ให้ชำวโลก”
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หลวงพ่อสำยทอง เตชะธัมโม

อัตโนประวัติ
หลวงพ่อ “สายทอง เตชะธัมโม” เดมิชื่อ “สายทอง ค�ามสิา” เกดิเมื่อ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๔๙๑ หมู่บ้านดอนส�าราญใต้ กิ่งอ�าเภอเชยีงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ของครอบครัว “ค�ามสิา” เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจ�านวนบุตร ๑๑ คน 

บดิาชื่อ นายพุธ มารดาชื่อ นางพา ประกอบสัมมาอาชพีท�าไร่ ท�านา เลี้ยง

ครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ

“หลวงพ่อสายทอง” เมื่อมอีายุเข้าเกณฑ์การศกึษา ผู้ปกครองจงึได้น�า

ไปฝากเรยีนที่โรงเรยีนบ้านดอนส�าราญใต้ จนจบชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๔ ได้

ด�าเนนิชวีติตามท้องไร่ท้องนา ประกอบอาชพีตามวถิชีวีติชนบท หลังจากนัน้

ก็ได้บวชเป็นสามเณรอยู่ ๒ ปี แล้วสกึ จนอายุ ๓๒ ปี ญาตผิู้ใหญ่จงึได้จัดหา

คู่ครองให้ อยู่กินกับภรรยาจนมีธิดาด้วยกัน ๑ คน ด้วยความยากจนและ

การท�ามาหากินที่ฝืดเคืองจึงตัดสินใจเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อขับรถแท็กซี่ 

มาวนัหนึง่ได้ถกูคนร้ายตจีนน่วมไปทัง้ตัว แล้วโยนทิ้งสลบอยูข้่างทางก่อนฟ้ืน

ได้ยนิเสยีงพดูก้องหวู่า “โลกนี้หาความซือ่สตัย์ยาก ผ้ากาสาวพสัตร์นัน้จะช่วย 

เธอได้” หลังจากรักษาร่างกายอยู่นานพอหายดีจึงได้ออกบวชโดยไม่ยอม
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บอกใครเลย เข้าบวชเป็นนาคปะขาว นานประมาณ ๑เดอืน จากนัน้จงึได้เข้า

สู่เพศบรรพชติ ด้วยวัย ๓๕ ปี ณ วัดป่ากุง อ�าเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

เมื่อวันที่ ๑๖ มถิุนายน ๒๕๒๗ เวลา ๒๑.๐๐ น. โดยมที่านเจ้าคุณภัทรมุณ ี

(เลือ่น) วัดเหนอื จงัหวัดร้อยเอด็ เป็นพระอปัุชฌาย ์มหีลวงปูศ่ร ีมหาวโีร เป็น

พ่อแม่ครบูาอาจารย์คอยอบรมสัง่สอนเรือ่ยมา “หลวงพ่อสายทอง” เมือ่บวช

แล้วก็ปฏบิัตอิย่างหนัก ข่มกเิลสด้วยการอดอาหาร เดนิจงกรมตดิต่อกันเป็น

เวลาหลายวัน ไม่ได้นั่งได้นอน ถึงกับเท้าแตก เลือดไหล ท่านก็ไม่ยอมหยุด

ที่จะปฏิบัติเอาผ้ามาพันเท้าที่แตกไว้ แล้วเดินจงกรมต่อ เพื่อไม่ให้เสียสัจจะ  

“ถ้าหวังความสุขความสบาย ไม่มทีางก�าจัดกเิลสได้ การปฏบิัตกิ็ไม่ส�าเร็จ” 

เมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ต้องรักษากาย รักษาใจ ให้อยู่ในกรอบของธรรมนี้

เป็นสิ่งที่ยากกว่า “เรารักษาใจ ได้ชื่อว่ารักษาตัว รักษาธรรม” ด้วยจิตอัน

แกร่งกล้า ความเมตตาที่สูงส่งของ “หลวงพ่อสายทอง” แม้กระทั่งหลวง

ตามหาบัวครั้งเมื่อมีลูกศิษย์ไปกราบท่านที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธาน ี

ท่านมกัจะกล่าวเสมอว่า “เดนิทางมาอะไรกนัตัง้ไกล ถ้าจะท�าบญุใกล้ ๆ  นัน้ที่

วดัป่าห้วยกุ่ม กม็พีระให้ท�าบุญกราบไหว้ พระผูม้บีารมอียูน่ัน้ไง “นูน่ทีห้่วยกมุ 

มพีระอรหันต์ อยู่ที่นั่นนะ”

ด้วยบารมีของหลวงพ่อ “สายทอง” ได้มีผู ้มีจิตศรัทธาร่วมเป็น

เจ้าภาพทอดผ้าป่าการกุศล สมทบทุนสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วย

ใน ๕ ชั้น โรงพยาบาลภูเขียว ชื่ออาคาร “หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม” 

อาคารส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ อาคาร

เฉลมิพระเกยีรต ิโรงพยาบาลชยัภมู ิรวมทั้งได้มเีมตตา น�าพีน้่องผูม้จีติศรทัธา

ก่อสร้างอาคารห้องสมดุประชาชน “เฉลมิราชกุมาร”ี จงัหวัดชยัภมู ิจนส�าเรจ็

เรยีบร้อย

หลวงพ่อสำยทอง เตชะธัมโม
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ต้นไม้ที่ทรงปลูก “ต้นรำชพฤกษ์”
ชื่อสามัญ

Golden shower, Indian

Laburnum, Pudding-pine tree

Purging Cassia

ชื่อวทิยาศาสตร์
Cassia fistula L. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว 

(FABACEAE หรอื LEGUMINOSAE) และ

อยู่ในวงศ์ย่อยราชพฤกษ์ (CAESALPINIOIDEAE หรอื CAESALPINIACEAE)

สมุนไพรรำชพฤกษ์
มชีื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า กุเพยะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุร)ี, ปูโย ปีอยูเปอโซ

แมะหล่าอยู่ (กะเหรีย่ง-แม่ฮ่องสอน) ลกัเกลอื ลกัเคย (กะเหรีย่ง), ราชพฤกษ์ 

ชัยพฤกษ์ (ภาคกลาง), ลมแล้ง (ภาคเหนอื), ราชพฤกษ์ (ภาคใต้), คูน (ทั่วไป

เรยีกและมักจะเขยีนผดิหรอืสะกดผดิเป็น “ต้นคูณ” หรอื “คูณ” เป็นต้นค�าว่า 

“ราชพฤกษ์” มคีวามหมายว่า “ต้นไม้ของพระราชา” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ

งานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งจัดขึ้นเพื่อฉลองในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่

พระเจ้าอยู่หัวของเราทรงครองสริริาชสมบัตคิรบรอบ ๖๐ ปี
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ลักษณะของต้นราชพฤกษ์
ต้นรำชพฤกษ์ (ต้นคูน) เป็นพชืพื้นเมอืงในแถบเอเชยีใต้ ไล่ตัง้แต่ทาง

ตอนใต้ของปากสีถานไปจนถงึอนิเดยี พม่า และประเทศศรลีังกา โดยจัดเป็น

พรรณไม้ขนาดกลาง มลี�าต้นสนี�า้ตาลแกมเทาเกลี้ยง มกัขึ้นทัว่ไปตามป่าผลดั

ใบหรือในดินที่มีการถ่ายเทน�้าดี ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดแล้วย้าย

กล้ามาปลูกในถุงเพาะช�า เมื่อโตพอแล้วก็ย้ายมาปลูกในพื้นที่ แต่ในปัจจุบัน

อาจจะใช้วิธีการทาบกิ่งและเสียบยอดก็ได้ แต่โอกาสส�าเร็จจะน้อยกว่าวิธี

การเพาะเมล็ด

ใบรำชพฤกษ์ (ใบคูน) ลักษณะของใบออกเป็นช่อ ใบสีเขียวเป็นมัน

ช่อหนึ่งยาวประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร และมีใบย่อยเป็นไข่หรือรูปป้อม ๆ 

ประมาณ 3 – ๖ คู่ ใบย่อยมคีวามกว้างประมาณ ๕ – ๗ เซนตเิมตร และยาว

ประมาณ ๙ – ๑๕ เซนตเิมตร โคนใบมนและสอบไปทางปลายใบ เนื้อใบบาง

เกลี้ยง มเีส้นแขนงใบถี่และโค้งไปตามรูปใบ

ดอกรำชพฤกษ์ (ดอกคูน) ออกดอกเป็นช่อ ยาวประมาณ ๒๐ – ๔๕ 

เซนตเิมตร มกีลบีรองดอกรูปขอบขนาน มคีวามยาวประมาณ ๑ เซนตเิมตร 

กลบีม ี๕ กลบี หลุดร่วงได้ง่ายและกลบีดอกยาวกว่ากลบีรองดอกประมาณ 

๒ – ๓ เท่า และมกีลบีรูปไข่จ�านวน ๕ กลบีบรเิวณพื้นกลบีจะเห็นเส้นกลบี

ชัดเจน ที่ดอกมเีกสรตัวผู้ขนาดแตกต่างกันจ�านวน ๑๐ ก้าน มกี้านอับเรณู

โค้งงอขึ้น ดอกมักจะบานในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม แต่ก็บาง

กรณทีีอ่อกดอกนอกฤดเูหมอืนกนั เช่น ในช่วงเดอืนธนัวาคมถงึเดอืนมกราคม

ผลรำชพฤกษ์ หรอื ฝักรำชพฤกษ์ (ฝักคูน) ผลมลีักษณะเป็นฝักรูป

ทรงกระบอกเกลี้ยง ๆ  ฝักยาวประมาณ ๒๐ – ๖๐ เซนตเิมตร และวดัเส้นผ่าน

ศูนย์กลางได้ราว ๒ – ๒.๕ เซนตเิมตร ฝักอ่อนจะมสีเีขยีว ส่วนฝักแก่จัดจะมี

สดี�าในฝักจะมผีนังเยื่อบาง ๆ ตดิกันอยู่เป็นช่อง ๆ ตามขวางของฝัก และใน

ช่องจะมเีมล็ดสนี�า้ตาลแบน ๆ อยู่ มขีนาดประมาณ ๐,๘ – ๐.๙ เซนตเิมตร
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ผลรำชพฤกษ์ หรือ ฝักรำชพฤกษ์ (ฝักคูณ) ผลมีลักษณะเป็นฝัก

รูปทรงกระบอกเกลี้ยง ๆ ฝักยาวประมาณ ๒๐ – ๖๐ เซนติเมตร และวัด

เส้นผ่านศูนย์กลางได้ราว ๒ – ๒.๕ เซนตเิมตร ฝักอ่อนจะมสีเีขยีว ส่วนฝัก

แก่จัดจะมสีดี�า ในฝักจะมผีนังเยื่อบาง ๆ ตดิกันอยู่เป็นช่อง ๆ ตามขวางของ

ฝัก และในช่องจะมเีมล็ดสนี�า้ตาลแบน ๆ อยู่ มขีนาดประมาณ ๐.๘ – ๐.๙ 

เซนตเิมตร

ประโยชน์ต้นราชพฤกษ์

นิยมปลูกไว้เป็นต้นไม้ประดับตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ 

บรเิวณรมิถนนข้าง

ต้นราชพฤกษ์กับความเชื่อ ต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลนามที่คนไทย

โบราณเชื่อว่า บ้านใดที่ปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้เป็นไม้ประจ�าบ้านจะช่วยให้มี

เกยีรตแิละศกัดิศ์ร ีสาเหตุเพราะคนให้การยอมรบัว่าตน้ราชพฤกษเ์ป็นไมท้ีม่ี

คณุค่าสูงและยังเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศไทยอกีด้วย และยงัเชือ่ว่าจะท�าให้

ผูอ้ยูอ่าศยันัน้เจรญิรุง่เรอืง โดยจะนยิมปลูกต้นราชพฤกษ์ ในวันเสาร์และปลกู

ไว้ทางทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ของบ้าน อาจเป็นเพราะทศิดงักล่าวได้รบัแสงแดด

จัดในช่วงตอนบ่าย เลยปลูกไว้เพื่อช่วยลดความร้อนภายในบ้านและช่วย

ต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลและศักดิ์สิทธิ์ ใช้ท�าเป็นน�้าพุทธมนต์ใน

พธิกีรรมต่าง ๆ  ทางศาสนา เช่น พธิวีางศลิาฤกษ์ ใช้ท�าเสาหลักเมอืง เสาเอก

ในการก่อสร้างพระต�าหนักยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร คทาจอมพล 

ส่วนใบ
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ของต้นราชพฤกษ์จะใช้ท�าเป็นน�า้พุทธมนต์ไว้สะเดาะเคราะห์ได้ผลดนัีก 

เป็นต้น เนื้อไม้ใช้ท�าเป็นเครื่องมอืเครื่องใช้ ด้ามเครื่องมอืต่าง ๆ หรอืท�าเป็น

ไม้ไว้ใช้สอยอื่น ๆ เช่น ใช้ท�าเสา เสาสะพาน ท�าสากต�าข้าว ล้อเกวยีน คันไถ 

เป็นต้น

เนื้อของฝักแก่สามารถน�ามาใช้แทนกากน�้าตาล ในการท�าเป็นหัวเชื้อ

จุลนิทรยี์และจุลนิทรยี์ขยายได้

ฝักแก่สามารถน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มด้วยเตาเศรษฐกิจที่มี

ขนาดพอเหมาะโดยไม่ต้องผ่า ตัด หรอืเลื่อย
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ภาคผนวก
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ก�ำหนดกำร
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

เสด็จพระรำชด�ำเนนิไปทรงเปิดอำคำรห้องสมุดประชำชน

“เฉลมิรำชกุมำร”ี 

ณ ห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี จังหวัดชัยภูมิ

วันพฤหัสบด ีที่ ๔ พฤษภำคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๐๐ น. -  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

  เสด็จพระราชด�าเนนิโดยรถยนต์พระที่นั่ง 

  จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ 

  รักษาพระองค์

เวลา ๐๘.๑๐ น. -  รถยนต์พระที่นั่งถงึกองพลทหารม้าที่ ๒ 

  รักษาพระองค์ ประทับเฮลคิอปเตอร์พระที่นั่งไปยัง

  สนามเฮลคิอปเตอร์ชั่วคราวสนามกฬีากลาง

  จังหวัดชัยภูม ิอ�าเภอเมอืง จังหวัดชัยภูม ิ

เวลา ๐๙.๒๐ น. -  เฮลคิอปเตอร์พระที่นั่งถงึสนามเฮลคิอปเตอร์

  ชั่วคราวสนามกฬีากลางจังหวัดชัยภูม ิ

  อ�าเภอเมอืงชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ิผู้พพิากษาหัวหน้าศาล

  จงัหวดัชยัภมู ิแม่ทับภาค ๒ ผู้บญัชาการต�ารวจภูธร

  ภาค ๓ และข้าราชการ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูม ิทูลเกล้าฯ ถวาย

  พวงมาลัย
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 - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังห้องสมุดประชาชน  

  “เฉลมิราชกุมาร”ี จังหวัดชัยภูมิ

เวลา ๐๙.๓๐ น. -  รถยนต์พระที่นั่งถงึห้องสมุดประชาชน 

  “เฉลมิราชกุมาร”ี จังหวัดชัยภูมิ

  (วงดุรยิางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

 -  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ิรัฐมนตรชี่วยว่าการ

  กระทรวงศกึษาธกิาร ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 

  เลขาธิการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

  และการศกึษาตามอัธยาศัย ผู้อ�านวยส�านักงาน

  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

  อัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการจัดงาน  

  เฝ้าฯ รับเสด็จฯ 

 - ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และผู้แทน 

  คณะกรรมการจัดงาน ทูลเกล้า ฯ ถวายมาลัย

 - เสด็จเข้าพลับพลาพธิี

 - ประทับพระราชอาสน์

 - ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้าฯ 

  ถวายสูตบิัตร

 - เลขาธิการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

  และการศกึษาตามอัธยาศัย เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้าฯ 

  ถวายหนังสอืที่ระลกึ

 - รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 

  กราบบังคมทูลรายงาน
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 - ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ิกราบบังคมทูลเบกิ

  ผู้มอีุปการคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลกึ 

  (จ�านวน ๑๒๐ ราย)

 - เสด็จออกจากพลับพลาพธิี

 - เสดจ็ฯ ไปยงัแท่นทรงกดปุม่ไฟฟ้าเปิดแพรคลมุป้าย 

  ห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี จงัหวดัชยัภมู ิ 

  (วงดุรยิางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

 - เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ (จ�านวน ๑ ต้น)

 - เสด็จเข้าอาคาร ฯ

 - ทอดพระเนตรนทิรรศการฯ

 - เสด็จขึ้นชัน้ ๒ (ทางบันได)

 - ทอดพระเนตรนทิรรศการ ฯ

 - เสด็จเข้าห้องรับรอง

 - ทรงลงพระนามาภไิธยในสมุดที่ระลกึ

 - เสด็จออกจากห้องรับรอง

 - ทอดพระเนตรห้องมนิเิธยีเตอร์

 - เสด็จห้องเฉลมิพระเกยีรติ

 - เสด็จลงชัน้ที่ ๑ (ทางบันได)

 - เสด็จ ฯ ไปยังบรเิวณฉายพระฉายาลักษณ์

 - ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บรหิาร 

  และคณะกรรมการ (จ�านวน ๓ ชุด)

 - เสด็จออกจากอาคาร ฯ



พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ 77

เวลา ๑๐.๑๐ น.  - ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชด�าเนนิไปยัง

  โรงพยาบาลชยัภมู ิอ�าเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ

  (วงดุรยิางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

กำรแต่งกำย - ข้าราชการในพื้นที่ : เครื่องแบบปกตขิาว ไว้ทุกข์

 - ข้าราชการในพระองค์ : แต่งเครื่องแบบปกตกิากคีอตัง้

  ไว้ทุกข์
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รำยนำมผู้บรจิำค และสนับสนุน
๑. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่ง  ๓๐๔,๘๐๐.-

 ประเทศไทย (EXIM BANK)

๒. บรษิัท คงิพาวเวอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด  ๕๗,๐๐๐.-

๓. บรษิัทยงสวัสดิ์อนิเตอร์กรุ๊ป จ�ากัด ๒๐,๐๐๐.-

๔. บรษิัทปิยมติรมัลตมิเีดยี ๒๐,๐๐๐.-

๕. บรษิัท อาเซยีนโปแตช ชัยภูม ิจ�ากัด (มหาชน)  ๒๐,๐๐๐.-

๖. พระราชชัยสทิธสิุนทร  ๒๐,๐๐๐.-

๗. เจ้าคุณพระปรยิัตกิจิวธิาน  ๒๐,๐๐๐.-

๘. พระครูประคุณธรรมธาดา ๒๐,๐๐๐.-

๙. พระค�าสงิค์ สุนมิมโล ๒๐,๐๐๐.-

๑๐. พระวสิัน ปสนโน ๒๐,๐๐๐.-

๑๑. นายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ๗๐,๐๐๐.-

๑๒. นางพรนรนิทร์ โกทองเจรญิ ๕๕,๐๐๐.-

๑๓. นายธงชาต ิพร้อมพันธุ์ ๓๐,๐๐๐.-

๑๔. นางบุญส ีมาตมติร ๒๐,๐๐๐.-

๑๕. นางธัญวรัตน์ พงษ์เดชาตระกูล ๒๐,๐๐๐.-

๑๖. นางสาวพัชราภรณ์ พานทองไพศาล ๒๐,๐๐๐.-

๑๗. นางสาววชิชุดา ศรกีรนิทร์ ๒๐,๐๐๐.-

๑๘. นางอัญชล ีพดืขุนทด ๒๐,๐๐๐.-

๑๙. เด็กหญงิสุดารัตน์ พดืขุนทด ๒๐,๐๐๐.-

๒๐. นายสุธ ีศวิาพร ๒๐,๐๐๐.-

๒๑. นางสาวณัฎฐณิาภรณ์ เสงี่ยมแก้ว ๒๐,๐๐๐.-

๒๒. นางรัชน ีกลั่นตา ๒๐,๐๐๐.-

๒๓. นางสมาน แพงจันทร์ ๒๐,๐๐๐.-
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๒๔. นางโยม บัวจ�านง ๒๐,๐๐๐.-

๒๕. นางวจิติรา แพงขะ ๒๐,๐๐๐.-

๒๖. นางกฤษณา สายบุญจันทร์ ๒๐,๐๐๐.-

๒๗. นายจ�าปา กัยนคร ๒๐,๐๐๐.-

๒๘. นางถนอม รุ่งรัตน์ตระกูล ๒๐,๐๐๐.-

๒๙. นางสาวนติยา บัวทอง ๒๐,๐๐๐.-

๓๐. นางสงค์ สนิธุเทา ๒๐,๐๐๐.-

๓๑. นางสาวจติราภรณ์ กล้าแท้ ๒๐,๐๐๐.-

๓๒. นางสาวพสิมัย แสงบ�ารุง ๒๐,๐๐๐.-

๓๓. นายเกษม ทาขามป้อม ๒๐,๐๐๐.-

๓๔. นายกฤษณะ เพชรพัชรกุล ๒๐,๐๐๐.-

๓๕. นายทพิย์วทิย์ ใสชาติ ๒๐,๐๐๐.-

๓๖. นางสุวภัทร สทิธวิงศ์ ๒๐,๐๐๐.-

๓๗. นางสาวอสิรา อ่อนสกุล ๒๐,๐๐๐.-

๓๘. นายอนันต์ ศรวีงษ์ชัย ๒๐,๐๐๐.-

๓๙. นางมะล ิพันธุ์ชมพู ๒๐,๐๐๐.-

๔๐. นายค�ามูล จนิดาดวง ๒๐,๐๐๐.-

๔๑. นายสวัสดิ์ ป้อมสุวรรณ ๒๐,๐๐๐.-

๔๒. นางภรธญิา พรมเจรญิ ๒๐,๐๐๐.-

๔๓. นางมณรีัตน์ ซาร่า ๒๐,๐๐๐.-

๔๔. นางพัชมณ สธิวิรางกูล ๒๐,๐๐๐.-

๔๕. นางวรฤทัย ธนอนันตกูล ๒๐,๐๐๐.-

๔๖. นางญาศณิ ีจริเกษมสุข ๒๐,๐๐๐.-

๔๗. นางดารณ ีปฏริูปานนท์ ๒๐,๐๐๐.-

๔๘. นางอุไรวรรณ เตยีประสงค์ ๒๐,๐๐๐.-
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๔๙. นางน�า้ผึ้ง อัครนธิยิานนท์ ๒๐,๐๐๐.-

๕๐. นางกริยิา อัครนธิยิานนท์ ๒๐,๐๐๐.-

๕๑. นางรัชน ีโรจน์รัตนชัย ๒๐,๐๐๐.-

๕๒. นายสุรศักดิ์ วงศ์สุรศลิป์ ๒๐,๐๐๐.-

๕๓. นางเยาวภา พันธุ์โอภาส ๒๐,๐๐๐.-

๕๔. นายเสนยี์ ฉัตรวชิัย ๒๐,๐๐๐.-

๕๕. นางวไิลลักษณ์ โรจนาศรรีัตน์ ๒๐,๐๐๐.-

๕๖. นายประพรรณ์ ขามโนนวัด ๒๐,๐๐๐.-

๕๗. นางดารณ ีคณาเขว้า ๒๐,๐๐๐.-

๕๘. นางบัวหลั่น กจิใบ ๒๐,๐๐๐.-

๕๙. นางค�าอ้วด มงคล ๒๐,๐๐๐.-

๖๐. นายสานนท์ ด่านภักดี ๒๐,๐๐๐.-

๖๑. นายมนตร ีชาลเีครอื ๒๐,๐๐๐.-

๖๒. นางสุบรรณ บุญญานุสนธิ์ ๒๐,๐๐๐.-

๖๓. นายบรรยงค์ เกยีรตกิ้องชูชัย ๒๐,๐๐๐.-

๖๔. นายวรวุฒ ิฉวชีัย ๒๐,๐๐๐.-

๖๕. นายสุชาต ิสมิาชัย ๒๐,๐๐๐.-

๖๖. นางนภา ศกุนตนาค  ๒๐,๐๐๐.-

๖๗. นายบัญญัต ิพงษ์จ�านงค์ ๒๐,๐๐๐.-

๖๘. รศ.ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น�้า ๒๐,๐๐๐.-

๖๙. นางสมทรง นรเศรษฐโสภณ ๒๐,๐๐๐.-

๗๐. นางสาวภัฏทรญีา พรหมเฮยีง ๒๐,๐๐๐.-

๗๑. นางละเอยีด ทองด ี ๒๐,๐๐๐.-

๗๒. นางยุพา ประยูรหาญ ๒๐,๐๐๐.-

๗๓. นายธนภาค รอดพร้อม ๒๐,๐๐๐.-
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๗๔. นางค�าพลอย ยงชัย ๒๐,๐๐๐.-

๗๕. นางวภิาพร บุญคง ๒๐,๐๐๐.-

๗๖. นายอสิระ บ�ารุงหมู่ ๒๐,๐๐๐.-

๗๗. นางสุพรรณ วนิากร ๒๐,๐๐๐.-

๗๘. นางอ�าพัง ทองรุ่ง ๒๐,๐๐๐.-

๗๙. นางสุทนิ รัตนจรัสโรจน์ ๒๐,๐๐๐.-

๘๐. นางจุไรพร รอดพร้อม ๒๐,๐๐๐.-

๘๑. นางบุษบา บุญญานุสนธิ์ ๒๐,๐๐๐.-

๘๒. นายยงยุทธ อรุณวไิลรัตน์ ๒๐,๐๐๐.-

๘๓. นางสมร อรุณวไิลรัตน์ ๒๐,๐๐๐.-

๘๔. นายสุดยื้อ ฦาชา ๒๐,๐๐๐.-

๘๕. นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์ ๒๐,๐๐๐.-

๘๖. นางสาวเดอืนเพ็ญพร ชัยภักด ี ๒๐,๐๐๐.-

๘๗. นายหมู่ตร ีสมยศ นาเสถยีร ๒๐,๐๐๐.-

๘๘. นางเหรยีญชัย รองศักดิ์ ๒๐,๐๐๐.-

๘๙. นายศุกร์ไพศาล แซ่ตัน้ ๒๐,๐๐๐.-

๙๐. นายโอฬาร เจรญิรักไทย ๒๐,๐๐๐.-

๙๑. นางเรอืงวไิล ทาขามป้อม ๒๐,๐๐๐.-

๙๒. นางสนอง ทบีัวบาน ๒๐,๐๐๐.-

๙๓. นายสุก้องภัค กริ่งสันเทยีะ ๒๐,๐๐๐.-

๙๔. นายประเสรฐิ บุญมา ๒๐,๐๐๐.-

๙๕. นายสุวทิย์ บุญมา ๒๐,๐๐๐.-

๙๖. นางสาวรัชนกีร บุญมา ๒๐,๐๐๐.-

๙๗. นายจักรวุฒ ิชนะพันธ์ ๒๐,๐๐๐.-

๙๘. นางนันทยา สมบัตหิอม ๒๐,๐๐๐.-
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๙๙. นายวาทศักดิ์ รวสิานนท์ ๒๐,๐๐๐.-

๑๐๐. นางวาสนา เจรญิรักษ์ ๒๐,๐๐๐.-

๑๐๑. น.ส.อรศิา เชดิโกทา ๒๐,๐๐๐.-

๑๐๒. นางวนดิาภรณ์ ค�าทอง ๒๐,๐๐๐.-

๑๐๓. นางเต็มดวง สุรฤีทธิ์ ๒๐,๐๐๐.-

๑๐๔. นางศริพิร ด่านววิัฒน์ ๒๐,๐๐๐.-

๑๐๕. นายสายันต์ ทบีัวบาน ๒๐,๐๐๐.-

๑๐๖. นายมังกรณ์ จติรอาษา  บรจิาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

๑๐๗. นายบุญเลี้ยง วริยิะธนากุลชัย ”

๑๐๘. นายณัฎพงษ์ อภวิัชรางกุล ”

๑๐๙. นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ ”

๑๑๐. นายกษณิ วงค์พนากร ”

๑๑๑. นางสมพร สมยงค์ ”

๑๑๒. นางสาววรรณด ีวจิักษณาพงษ์ ”

๑๑๓. นายสมนกึ เนื่องปัญญา ”

๑๑๔. นางสาววาสนา นามวจิติร ”

๑๑๕. นางพวงเพชร บุญโนนแต้ ”

๑๑๖. นายด�าเนนิ ชาตพิหล ”
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 บุรรีัมย์. ที่ระลกึพธิเีปิดห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี 

 จังหวัดบุรรีัมย์. บุรรีัมย์ : ไม่ปรากฏชื่อส�านักพมิพ์, ๒๕๕๘.

ส�านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัด

 สกลนคร. ที่ระลกึพธิเีปิดห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี 

 จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : ไม่ปรากฏชื่อส�านักพมิพ์, ๒๕๕๙.

ส�านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัด

 อุดรธาน.ี ที่ระลกึพธิเีปิดห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี 

 จังหวัดอุดรธำน.ี อุดรธาน ี: ไม่ปรากฏชื่อส�านักพมิพ์, ๒๕๕๘.

ส�านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

 อ�านาจเจรญิ. ที่ระลกึพธิเีปิดห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี 

 จังหวัดอ�ำนำจเจรญิ. อ�านาจเจรญิ:ไม่ปรากฏชื่อส�านักพมิพ์,๒๕๕๑.

ควำมเป็นมำห้องสมุดประชำชน “เฉลมิรำชกุมำร”ี (ออนไลน์). เข้าถงึได้

 จาก http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/liciti/lcha.html. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร.ี (ออนไลน์). เข้าถงึได้

 จาก http://th.wikipedia.org/wiki. ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรกึษา
 ๑. นายทวศีักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อ�านวยการ ส�านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

 ๒. นายปราโมทย์ กลบีทอง  รองผู้อ�านวยการ ส�านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการด�าเนนิงาน
 ๑. นายเกษม ทาขามป้อม ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอเมอืงชัยภูมิ

 ๒. นายสนั่น เตชะนอก ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอแก้งคร้อ

 ๓. นางดารณ ีคณาเขว้า ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอเกษตรสมบูรณ์

 ๔. นางกุหลาบชัยประสทิธิ์ ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอหนองบัวระเหว

 ๕. นายจักรวุฒ ิชนะพันธ์ ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอภูเขยีว

 ๖. นางจติมาษ ฉัตรวชิัย ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอจัตุรัส

 ๗. นางยุพา ประยูรหาญ ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอคอนสวรรค์

 ๘. นายกติตภิพ โคมเดอืน ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์

 ๙. นายบรรจง พมิพ์ภูมี ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอหนองบัวแดง

 ๑๐. นายธนภาค รอดพร้อม ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอบ้านเขว้า

 ๑๑. นางขวัญใจ ไลนอก ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอบ้านแท่น

 ๑๒. นายอนันต์ ศรวีงษ์ชัย ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอเนนิสง่า

 ๑๓. นางรัชน ีกลั่นตา ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอคอนสาร

 ๑๔. นางสาววชิชุดา ศรกีรนิทร์ ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอภักดชีุมพล

 ๑๕. นางชลพีร กรุดทอง ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอเทพสถติ

 ๑๖. นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอซับใหญ่

 ๑๗. บุคลากรในสังกัด ส�านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูม ิทุกคน
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คณะผู้จัดท�ำ (ต่อ)

ข้อมูล / ภาพถ่าย
 ๑. ส�านักงานการท่องเที่ยวและกฬีา จังหวัดชัยภูมิ

 ๒. ส�านักงานวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ

 ๓. วัดเฉลมิพระเกยีรต ิ(วัดป่าห้วยกุ่ม) อ�าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

 ๔. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยสีารสนเทศ/ประชาสัมพันธ์ส�านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

รวบรวม / เรยีบเรยีง
 ๑. นางธัญวรัตน์ พงษ์เดชาตระกูล ครู

 ๒. นางลัทธพรรณ ตุงชพี ครู

 ๓. นางพนดิา พลธรรม ครู

 ๔. นางธณกิานต์ เทยีวประสงค์ ครู

 ๕. นางสาวรดาสถติย์ มงคล นักวชิาการศกึษา

บรรณาธกิาร
 ๑. นายทวศีักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อ�านวยการ ส�านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

 ๒. นายปราโมทย์ กลบีทอง  รองผู้อ�านวยการ ส�านักงาน กศน.

   จังหวัดชัยภูมิ

ออกแบบปก
 นายอเนก ศรวีงษ์ชัย ครู ศรช. กศน.อ�าเภอเมอืงชัยภูมิ

สงวนลขิสทิธิ์ : ส�านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ






