
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลมิราชกุมารี”     

จังหวัดชัยภูม ิ

๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำน ำ 
 

หนังสือท่ีระลึกพิธีเปิด  ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  จังหวัด

ชัยภูมิ  เล่มนีจ้ัดท าขึ้นเพื่อเป็นท่ีระลึกเนื่องในพธิีเปดิห้องสมุดประชาชน  “เฉลิม

ราชกุมารี”  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาต  ให้ห้องสมุด

ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  จังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องสมุด

ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพิ่มเติม  เป็นล าดับท่ี ๑๐๗      

ในวโรกาสท่ีพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณา

เสด็จราชด าเนินเป็นองค์ประธานในพธิีเปดิห้องสมุดประชาชน  

“เฉลิมราชกุมารี”  จังหวัดชัยภูมิ  ในวันพฤหัสบดี  ท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐    

ซึ่งเป็นการสนองต่อพระปณธิานของพระองคท่ี์ทรงส่งเสริมให้ห้องสมุด      เป็น

ศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และด ารงตนอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข  

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวจังหวัดชัยภูมิเป็นอย่างย่ิง  ท่ีจะ

สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ท่ีทรงคุณค่าแห่งนี้ได้   

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้แกพ่สกนิกรชาวจังหวัดชัยภูมิ 

ภายในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย  พระราชประวัติ  พระอัจฉริยภาพ  

พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ความเป็นมาของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดชัยภูมิ  และ

เรื่องราวของจังหวัดชัยภูมิ  ในแงมุ่มต่างๆ  เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจได้ส่วน

หนึ่ง  

ความส าเร็จของการกอ่ตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  

จังหวัดชัยภูมิ  เกิดจากความน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  ของบุคคลต่างๆ  อาทิ  หลวงพ่อสายทอง  

เตชะธัมโม  เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ  (วัดป่าห้วยกุ่ม)  ต าบลโพนทอง   



 
 

 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ ์ จังหวัดชัยภูมิ  ข้าราชการ  หน่วยงาน  องค์กร  บริษัท  

ห้างรา้นและประชาชนจังหวัดชัยภูมิ  ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนปัจจัยในการ

ด าเนินการกอ่สร้างและพัฒนาตกแต่งใหมี้ความเรียบร้อยสมบูรณ์เอือ้อ านวย

ประโยชน์ต่อการให้บริการ  จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา  ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สำรบัญ 

เรื่อง          หน้ำ 

ค ำน ำ 

พระรำชประวัติและพระรำชกรณียกิจพระเทพรัตนรำชสุดำฯ    

สยำมบรมรำชกุมำรี   ...................................................................... ๘ 

ห้องสมุดในทัศนะของข้ำพเจ้ำ  ........................................................ ๒๖  

ควำมเป็นมำของห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี” 

 - ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ………………………………… ๒๗ 

 - ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดชัยภูมิ   ………… ๒๘ 

รูปแบบกำรจัดห้องสมุดประชำชน“เฉลิมรำชกุมำรี”จังหวัดชัยภูมิ... ๒๙ 

เล่ำเรื่อง ชัยภูมิ เมืองผู้กล้ำ พญำแล   …………………………………………… ๓๙ 

ประวัติและควำมเป็นมำจังหวัดชัยภูมิ  ............................................ ๔๐ 

สถำนท่ีเคำรพศรัทธำชำวชัยภูมิ  .................................................... ๔๓ 

-  อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล  ............................................ ๔๓ 

- ศาลเจ้าพอ่พระยาแล   ...................................................... ๔๓ 

แหล่งท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ   ....................................................... ๔๔ 

- ปรางคกู่์  …………………………………………………………………………… ๔๔ 

- ใบเสมาบ้านกุดโง้ง   .......................................................... ๔๕ 

- พระธาตุหนองสามหม่ืน   ................................................... ๔๕ 

-  ถ้ าแก้ว  .............................................................................. ๔๖ 

-  วัดศลิาอาสน์ภูพระ   ........................................................... ๔๗ 

-  พระธาตุกุดจอก   ............................................................... ๔๘ 

-  พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี   .......................................... ๔๘ 

-  อุทยานแห่งชาติตาดโตน ..................................................... ๔๙ 



 
 

สำรบัญ (ต่อ) 

 

-  อุทยานแห่งชาติไทรทอง   …..………………………………………………. ๕๐ 

-  เขื่อนห้วยกุ่ม   ..................................................................... ๕๑ 

-  เขื่อนล าปะทาว  .................................................................... ๕๑ 

-  ภูคิ้ง   .................................................................................. ๕๒ 

-  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว – ทุ่งกะมัง  .............................. ๕๓ 

- จุดชมวิวเทอืกเขาพังเหย  ...................................................... ๕๓ 

-  อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม   ................................................. ๕๔  

-  มอหินขาว   ........................................................................ ๕๔ 
 

ภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ตำมวิถีชำวชัยภูมิ  .................................. ๕๕ 

- ประเพณีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพอ่พญาแล   .......................... ๕๕ 

- ประเพณบีวงสรวงเจ้าพอ่พระยาแล (บุญเดือนหก)   …..…… ๕๕ 

- ประเพณบุีญเดือนหก   ...................................................... ๕๖ 

- ประเพณแีห่ต้นกระธูป   …………………………………………………… ๕๖ 

 -  ประเพณแีห่นาคโหด แห่งเดียวในโลก   …………………………….. ๕๗ 
 

ของดเีมืองชัยภูมิ   ……………………………………………………………………………. ๕๘ 

- ผา้ไหมบ้านเขว้า   ……………………………………………………………… ๕๘ 

- หม่ าและไส้กรอกชัยภูมิ   ................................................... ๕๘ 

-  ตะโกดัด   …………………………………………………………………………… ๕๙ 
 

ประวัติหลวงพ่อสำยทอง   ............................................................... ๖๐ 
 - ประวัติการสร้างคุณประโยชน์แก่ชาวจังหวัดชัยภูมิ   ………….. ๖๑ 

 



 
 

 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

ต้นไม้ท่ีทรงปลูก    ……………………………………………………………………… ........ ๖๓ 

 -  ต้นราชพฤกษ์   ……………………………………………………………………. ๖๓ 

ภำคผนวก 

- หนังสือพระราชด าเนินไปเปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”  

จังหวัดชัยภูมิ 

- โครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”  

จังหวัดชัยภูมิ 

- หนังสือขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้า 

- หนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาต 

- หมายก าหนดการพิธเีปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”  

จังหวัดชัยภูมิ 

- รายนามผูบ้ริจาค และสนับสนนุ 

- รายนามผูมี้อุปการะคุณ 
 

บรรณำนุกรม 
 

คณะผู้จัดท ำ 

 

 

 

 



 
 

 

สำรบัญภำพ 

เรื่อง          หน้ำ 

-  ภาพท่ี ๑  ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมแผน่ศิลาฤกษ์   ...................... ๒๙ 

-  ภาพท่ี ๒ พธิีวางศิลาฤกษ์หอ้งสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”  ....... ๓๐ 

-  ภาพท่ี ๓  พธิีวางศิลาฤกษ์หอ้งสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” ...... ๓๐ 

-  ภาพท่ี ๔ ตอกเสาเข็มในการกอ่สร้างห้องสมุดประชาชน 

               “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ   ...................................... ๓๑ 

-  ภาพท่ี  ๕  การกอ่สร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”   ...... ๓๑ 

-  ภาพท่ี  ๖  การกอ่สร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  ........ ๓๒   

-  ภาพท่ี  ๗  การกอ่สร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  ....... ๓๒ 

-  ภาพท่ี  ๘  การกอ่สร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  ........ ๓๓ 

-  ภาพท่ี  ๙  การกอ่สร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”   ....... ๓๓ 

-  ภาพท่ี  ๑๐  การกอ่สร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  ..... ๓๔ 

-  ภาพท่ี  ๑๑  การกอ่สร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  ..... ๓๔ 

-  ภาพท่ี  ๑๒  ภาพหอ้งเฉลิมพระเกียรติ   ......................................... ๓๕ 

-  ภาพท่ี  ๑๓  ภาพฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกยีรติ   ......................... ๓๕ 

-  ภาพท่ี  ๑๔  ภาพหอ้งชัยภูมิ    ....................................................... ๓๖ 

-  ภาพท่ี  ๑๕  ภาพหอ้งชัยภูมิ   ........................................................ ๓๖ 

-  ภาพท่ี  ๑๖  ภาพหอ้งพุทธศาสตร์   ............................................... ๓๗ 

-  ภาพท่ี  ๑๗  ภาพมุมสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย   ................................ ๓๗ 

-  ภาพท่ี  ๑๘  ภาพมุมสร้างสรรค์การเรียนรู้เด็กเยาวชน    ................ ๓๘ 

-  ภาพท่ี  ๑๙  ภาพมุมหนังสือทั่วไป   ................................................ ๓๘ 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

พระรำชประวัติ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีทรงเป็นพระราช

ธิดาองค์ท่ีสองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระนามเดิมว่า  “สมเด็จพระเจ้ำลูก

เธอเจ้ำฟ้ำสิรินธรเทพรัตนรำชสุดำกิติวัฒนำดุลโสภำคย  ์”ประสูติเม่ือวัน

เสาร์ท่ี ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดย

ศาสตราจารย ์นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์  เป็นผู้ถวายการประสูติ

และทรงมีพระนามท่ีบรรดาข้าราชบริพารเรียกกันท่ัวไปว่า "ทูลกระหม่อม

น้อย"        

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเริ่มการศึกษา

ระดับอนุบาลในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๒ ท่ีโรงเรียนจิตรลดาในบริเวณ  

พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน ขณะนั้นพระชนมายุได้ ๓ พระชันษาเศษทรงมี

พระสหายร่วมชัน้เรียนอีก ๒๐ คน ซึ่งมาจากบุตรหลานของพระบรมวงศานุวงศ์

ข้าราชการตลอดจนมหาดเล็กผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มาร่วมเรียนด้วย

โดยปราศจากชั้นวรรณะวิชาท่ีทรงศึกษาในชั้นอนุบาลคือ วิชาภาษาไทย วิชา

๘ 
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ภาษาอังกฤษ  วิชาเลขคณิต และวิชาขับร้องพระอาจารย์ท่ีถวายพระอักษร

ขณะนั้นได้แก ่อาจารยท่์านผูห้ญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์อาจารยค์ุณหญิงอังกาบ 

บุณยัษฐิติ และอาจารย์คุณหญิงสุนามัน ประนิช   ท้ังนี้ปรากฏว่า สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดโรงเรียน พระอาจารย์และ

พระสหายเป็นอันด ี

 
      

  เมื่อทรงเรียนจบชัน้ประถมศึกษาตอนปลายได้ทรงสอบร่วมกับนักเรียน

ท่ัวประเทศโดยใช้ข้อสอบกระทรวงศึกษาธิการ  และสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสอบได้ท่ีหนึ่งได้คะแนนรวมร้อยละ 

๙๖.๖๐ อันเป็นคะแนนสูงสดุ  ส าหรับระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ีเจ็ดจึงทรงได้รับ

พระราชทานรางวัลเรียนดีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวในงานแสดง

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๓๑ ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๑  

ธันวาคม ๒๕๑๑ ระหว่างท่ีทรงศึกษาอยู่นี ้เป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่าสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถในวิชาแทบ

ทุกด้านเช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ร าไทย  

ดนตรไีทยและวาดเขียน เป็นตน้ ซึ่งมักจะทรงได้คะแนนมากกว่า พระสหายใน

ชัน้เดียวกันอยูเ่สมอ 

๙

๘ 



 
 

 

นอกจากนียั้งทรงโปรดหนังสือมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์  และทรงพระ

ปรีชาสามารถในทางรอ้ยแกว้และร้อยกรองอย่างย่ิงทรงเริ่มบทพระนิพนธ์ต่างๆ

ตั้งแต่เม่ือทรงพระชนมายุได้เพยีง ๑๒ พระชันษาเป็นต้นมา บทพระราชนิพนธ์

เหล่านีไ้ด้รับการตีพิมพแ์พร่หลายในหนังสือหลายเล่ม  ตัวอยา่งเชน่ อยุธยา 

เจ้าครอกวัดโพธิ์ศาสนาเกดิขึ้นได้อย่างไร เป็นต้นบทพระราชนิพนธ์ท่ีรู้จักกันดี

ในปัจจุบันคอื  พุทธศาสนสุภาษิตค าโคลง  ซึ่งทรงถอดมาจากภาษาบาลี และ

กษัตริยานุสรณ์ ซึ่งทรงทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ าปี ๒๕๑๖  (ขณะนั้นสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุเพียง ๑๘  พระชันษา)  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นที่รักของพระสหาย

เพราะทรงไว้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น ความเสียสละความมีน้ าใจนักกีฬาและ

ความอดทน เคยมีตัวอย่างว่าทรงว่ิงเล่นกับพระสหายและทรงล้มลงจนได้รับ

บาดเจ็บ มีพระโลหิตออกบางคราวถึงกับพระทนต์บ่ิน แต่ก็ไมกั่นแสงและไม่

ทรงบ่นร าพันถงึความเจ็บปวดเลย 

๑๐
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ทรงศึกษาท่ีโรงเรียนจิตรลดาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  โดยทรงสอบ

ไล่ได้เป็นท่ีหนึ่งของประเทศแผนกศิลปะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๑๕ ได้คะแนน

ร้อยละ  ๘๙.๓๐  ยังความภาคภูมิแก่คณะพระอาจารย์ผู้ถวายการสอน  และ

ยังความปีติยินดีแก่ประชาชนท้ังประเทศผู้เฝ้ามองการเจริญพระชนมายุของ

พระองค์เป็นอยา่งย่ิง 

นอกจากพระสติปัญญายอดเยี่ยมท่ีกล่าวมาแล้วยังทรงมีอุตสาหะวิริยะ

อันยอดเยี่ยมอีกด้วย เนื่องจากระหว่างท่ีทรงศึกษาอยูน่ั้นทรงมีพระราชภาระ  

ท่ีจะต้องติดตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถไปในการเสด็จพระราชด าเนินทรงเย่ียมราษฎรต่างจังหวัด  

อยู่เป็นประจ าท าให้ไม่สะดวกต่อการศึกษาเล่าเรียนแต่ก็ทรงติดตามการเรียน

อยู่ตลอดเวลา  โดยทรงอาศัยเวลาว่างจากการปฏิบัติพระราชกิจประจ าวัน

เสร็จสิ้นแล้วซึ่งเรื่องนี้เป็นท่ีทราบกันท่ัวไปในบรรดาพระสหายร่วมชั้นเรียน  

ของพระองค์และในยามท่ีทรงมีโอกาสได้เข้าศึกษาด้วยพระองค์เองแล้วบรรดา

นิสิตอักษรศาสตร์จะได้เห็นภาพท่ีเจนตาคอืภาพท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ทรงถือหนังสือเต็มพระหัตถ์และทรงหิ้วพระกระเป๋าใบโต

บรรจุสรรพต าราเป็นจ านวนมาก  ทรงพระด าเนินไปยังห้องเรียนต่างๆ อยู่เป็น

ประจ า เป็นท่ีสะดุดตาพิเศษเนื่องจากนิสิตท่ัวๆไปมักถือสมุดหนังสือกันคนละ 

๓-๔ เล่มเทา่นั้น 
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http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.sts.ac.th/~0206/ethics/p14.jpg&imgrefurl=http://www.sts.ac.th/~0206/ethics/pratepparad.htm&h=393&w=250&sz=16&hl=th&start=99&tbnid=8WE8f3WStPINfM:&tbnh=124&tbnw=79&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2&start=80&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=th&sa=N
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thainews70.com/news/news-education/picture/1755_0.gif&imgrefurl=http://www.thainews70.com/news/news-education/view.php?topic=1755&h=396&w=288&sz=84&hl=th&start=23&tbnid=r9G84FxfkDTeWM:&tbnh=124&tbnw=90&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2&start=20&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=th&sa=N


 
 

 
 

 

      
ต่อจากชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารีทรงสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยทรงเลือกคณะอักษร

ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอันดับท่ีหนึ่ง  ผลการสอบปรากฏว่าทรง

ได้ท่ี ๔  แต่เม่ือได้ทรงเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้วก็ทรงเลือกเฉพาะวิชาท่ีสนพระทัย 

เช่น  ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และประวัติศาสตร์ เป็นตน้ ในภาค

การศึกษาแรกนั้นเองก็ทรงสอบได้เป็นท่ีหนึ่งของนิสิตชัน้ปีท่ี ๑ คณะอักษร

ศาสตร์ด้วยคะแนนเฉลี่ย  ๓.๙๔ และทรงสอบได้เป็นท่ีหนึ่งเชน่นีทุ้กปีจนถึงปี

สุดท้ายทรงสอบไล่ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๘ นับเป็นที่หนึ่งของคณะอักษรศาสตร์

เช่นเคย  จึงทรงได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม

อันดับหนึ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๒๐  และในวันรุ่งขึน้ยังทรงได้รับพระราชทานรางวัลเหรียญทองในฐานะท่ี

ทรงสอบได้ท่ีหนึ่งมาทุกปีอีกด้วย   
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  แม้จะทรงคร ่ำเคร่งต่อกำรศึกษำเล่ำเรียนเช่นนีแ้ต่สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ก็ยังทรงปลีกเวลำส่วนหนึ งเข้ำร่วม

กิจกรรมของคณะอยู่เสมอเชน่เมื อทรงศึกษำอยูช่ัน้ปีที  ๑  ก็ทรงเข้ำร่วมซอ้ม

ร้องเพลงเชยีร์เช่นเดียวกับนิสิตนอ้งใหม่อื นๆ  ซึ งกำรซอ้มร้องเพลงเชยีร์นีมั้ก

เริ มขึ้นในเวลำเที ยงตรงอันเป็นเวลำรับประทำนอำหำรกลำงวัน  ดังนั้นนิสติน้อง

ใหมที่ จะเข้ำซอ้มร้องเพลงเชยีร์จะต้องรีบกระวีกระวำดรับประทำนอำหำร

กลำงวันเสียตั้งแต่ในชว่งเวลำ ๑๐.๕๐ น. ถงึ ๑๑.๑๐ น.  ซึ งเป็นเวลำหยุดให้

นิสิตได้พักผอ่นหรือดื มน้่ำ (ประมำณ ๒๐ นำที)  หำกอำจำรย์ผูส้อน สอนเกนิ

เวลำ  เวลำรับประทำนอำหำรของนิสิตนอ้งใหม่ในชว่งนี้ก็จะสั้นลงไปอีกแต่

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ก็ทรงสำมำรถเสวยพระ

กระยำหำรกลำงวันในชว่งเวลำสั้นเพยีงสิบกว่ำนำทีแล้วทรงเข้ำร่วมร้องเพลง

เชียร์ในฐำนะนิสิตน้องใหมไ่ด้เสมอ กิจกรรมอื นที สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเข้ำร่วมคอืทรงสมัครเรียนเป็นสมำชกิชมรมดนตรีไทย 

และชมรมวรรณศิลป์สโมสรนสิิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยซึ งประชำชนทั วไป

มักจะได้พบเห็นภำพที ทรงดนตรีไทยในโอกำสต่ำงๆของมหำวิทยำลัยอยู่เนืองๆ

โดยโปรดทรงซอด้วงเป็นพเิศษ  แม้ว่ำจะทรงเครื องดนตรีได้หลำยชนิดก็ตำม

ส่วนทำงด้ำนกิจกรรมของชมรมวรรณศิลป์นั้น เคยทรงร่วมกับพระสหำยอีก

กลุ่มหนึ งเป็นผู้แทนคณะอักษรศำสตร์ แขง่ขันกลอนสดระหว่ำงคณะใน

มหำวิทยำลัยได้รับรำงวัลชนะเลิศมำแล้วโดยก่อนกำรแข่งขันนั้นต้องทรงสละ

เวลำในชั วโมงที ว่ำงเรียนมำทรงซ้อมกลอนและทรงแสดงควำมเป็นปฏิภำณกวี

ให้บรรดำพระสหำยเห็นประจักษ์ในกำรซ้อมอยู่บ่อยครั้งท้ังนีส้ืบเนื องมำจำกที 

พระองค์สนพระทัยฝักใฝ่ในวรรณกรรมต่ำงๆตั้งแต่ทรงพระเยำว์นั นเอง   
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นอกจำกกิจกรรมของทำงสโมสรนิสิตจุฬำฯ แล้วยังทรงเป็นสมำชิก

ชมรมภำษำไทย ชมรมภำษำตะวันออกและชมรมประวัติศำสตร์ในคณะอักษร

ศำสตร์ และยังทรงเป็นกรรมกำรจัดหำเรื องลงพิมพ์ในหนังสืออักษรศำสตร์

พิจำรณ์ของชุมนุมวิชำกำรคณะอักษรศำสตร์อีกด้วยในบำงครั้งก็พระรำชทำน

บทพระนิพนธ์ลงพิมพ์ด้วย  เช่น เรื องกำรเดินทำงไปร่วมพิธีพระบรมศพพระ

เจ้ำกุ๊สตำฟที  ๖ อดอล์ฟแห่งประเทศสวีเดนและร้อยกรองต่ำงๆ กล่ำวได้ว่ำ

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  พระรำชทำนควำมร่วมมือ

แก่ทำงคณะและมหำวิทยำลัยมำกว่ำนิสิตบำงคนด้วยซ้่ำไปและทรงปฏิบัติ

พระองค์ตำมระเบียบประเพณีของทำงมหำวิทยำลัยอย่ำงเคร่งครัดทรงเข้ำร่วม

พธิีต่ำงๆทุกพธิีที ทำงมหำวิทยำลัยและคณะอักษรศำสตร์จัดขึ้น  เช่น พธิีรับน้อง

ใหม ่พิธไีหวค้รู พธิีปฏิญำณตนเป็นนิสิตใหม่คณะอักษรศำสตร์ เป็นต้น    ในพธิี

รับร้องใหม่นั้นเนื องจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   

ทรงเป็นน้องใหม่ที พี ๆ มีควำมตื นเต้นสนใจเป็นพิเศษจึงทรงถูกรับจนเหน็ด

เหนื อยอย่ำงยิ ง พระเสโทหลั งไหลตลอดเวลำแม้กระนั้นพระองค์ก็แย้มพระ

สรวลเสมอ  ไม่เคยทรงแสดงว่ำเบื อหน่ำยหรือร่ำคำญใครๆเลย นอกจำกนี้ใน

ครำวที คณะอักษรศำสตร์จัดกำรพัฒนำคณะ เกณฑ์นิสิตมำช่วยกันเก็บเศษ
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กระดำษท่ำควำมสะอำด ตลอดจนปลูกต้นไม้ประดับคณะเพิ มเติม  สมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ก็ทรงเข้ำร่วมอยำ่งขยันขันแข็งโดย

ทรงจับจอบฟันดินด้วยพระองค์เองด้วยซ้่ำ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงได้รับฉำยำว่ำ

เป็นหนอนหนังสือพระองค์หนึ ง  นอกจำกจะสนพระทัยในกำรอ่ำนหนังสืออย่ำง

จริงจังแล้วยังทรงเป็นนักสะสมหนังสือด้วย  หนังสือที มีคุณค่ำบำงเล่มซึ งไม่ทรง

มีแต่พระสหำยมีก็จะทรงยืมหนังสือเหล่ำนั้นจำกพระสหำยไปอ่ำนเพื อมิให้

พลำดหนังสือเล่มนั้นไป จำกกำรอ่ำนหนังสือเป็นจ่ำนวนมำกนี เองท่ำให้ทรงรอบ

รู้ในวิชำกำรต่ำงๆ เช่น ประวัติศำสตร์โบรำณคดี ภำษำไทยและภำษำตะวันออก 

เป็นอย่ำงดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ งซึ งสนับสนุนกำรศึกษำประกำรหนึ งของพระองค์ก็คือพระพลำนำมัย

อันสมบูรณ์ทรงโปรดกีฬำ และกำรออกก่ำลังกำยต่ำงๆ  ระหว่ำงทรงศึกษำอยู่

นั้น หำมีกำรแข่งขันกีฬำก็จะทรงเข้ำร่วมด้วยอย่ำงเต็มพระทัยเคยทรงร่วมกำร

แข่งขันฟุตบอลในคณะอักษรศำสตร์และทรงร่วมทีมนิสิตน้องใหม่ชักคะเย่อกับ

ทีมอำจำรย์คณะอักษรศำสตร์ เป็นต้น  ซึ งท้ังหมดนี้ทรงปฏิบัติด้วยควำมร่ำเริง

๑๕
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แจ่มใสเป็นที ประทับใจแก่บรรดำพระสหำยรุ่นพี และรุ่นน้องอย่ำงยิ ง  หลังจำก

ทรงได้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรอักษรศำสตรบัณฑิตแล้ว ได้ทรงสมัครเข้ำ

ศึกษำต่อระดับปริญญำโทในบัณฑิตวิทยำลัย ท้ังที คณะอักษรศำสตร์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และคณะโบรำณคดี มหำวิทำลัยศิลปำกร ที คณะ

อักษรศำสตร์ทรงเลือกศึกษำวิชำบำลีและสันสกฤต ส่วนที คณะโบรำณคดีทรง

ศึกษำวิชำจำรึกภำษำตะวันออก           

 
กำรที นิสิตผู้ใดจะศึกษำต่อระดับปริญญำโทนั้นมิใช่เรื องง่ำยและ  

กำรศึกษำระดับปริญญำโทท้ังสองมหำวิทยำลัยพร้อมกันยิ งเป็นเรื องยำกกว่ำ

หลำยเท่ำ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ทรงมีพระรำช

กิจมำกเกินกว่ำจะทรงท่ำวิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำโทของท้ังสอง

มหำวิทยำลัยได้พร้อมกัน  จึงตัดสินพระทัยเลือกท่ำวิทยำนิพนธ์เรื องจำรึกพบที 

ปรำสำทพนมรุ้ง  เพื อรับพระรำชทำนปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิตของ

มหำวิทยำลัยศิลปำกรก่อน  ซึ งวิทยำนิพนธ์นี้ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบของ

คณะกรรมกำรไปด้วยดีท่ำให้ทรงส่ำเร็จกำรศึกษำได้รับพระรำชทำนปริญญำ

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิตของมหำวิทยำลัยศิลปำกรจำกพระบำทสมเด็จพระ

เจ้ำอยูห่ัวเมื อวันที  ๑๑ตุลำคม ๒๕๒๒ หลังจำกนั้นก็ทรงขะมักเขม้นศึกษำต่อที 
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บัณฑิตวิทยำลัย คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยในสำขำวิชำ

ภำษำบำลี-สันสกฤตได้ทรงท่ำวิทยำนิพนธ์เรื องทศบำรมีในพุทธศำสนำเถรวำท 

จนทรง ได้ รั บพระรำชทำนปริญญำอั กษรศำสตร มหำ บัณฑิต จำก

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเมื อวันที  ๙ กรกฎำคม ๒๕๒๔ และพระองค์มิได้

ทรงหยุดย้ังกำรใฝ่หำวิชำควำมรู้ได้ทรงศึกษำต่อระดับดุษฎีบัณฑิตในสำขำวิชำ

พัฒนศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ ต่อไปอีก  ที กล่ำวมำท้ังหมด

นี้  ล้วนเน้นหนักทำงด้ำนพระปรีชำสำมำรถในกำรศึกษำและกำรวำงพระองค์

ในหมู่พระสหำย นอกเหนือจำกนี้สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช

กุมำรี  ยั งทรงป ฏิ บัติพระภำร กิจส่ ำคัญ ที ทร ง ได้ รั บมอบห มำยจำก

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวให้ลุล่วงไปด้วยดี เช่น  กำรเสด็จพระรำชด่ำเนิน

ไปร่วมพธิีพระบรมศพพระเจ้ำกุ๊สตำฟที  ๖ อดอล์ฟ ณ  กรุงสต็อคโฮม ประเทศ

สวีเดน ในปี ๒๕๑๖ (ซึ งได้ทรงพระนิพนธ์เรื องกำรเดินทำงนีไ้ว้ด้วยตำมที กล่ำว

มำแล้ว)และกำรเสด็จพระรำชด่ำเนินไปยังประเทศอิสรำเอลและอิหร่ำนพร้อม

ด้วยสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟำ้จุฬำภรณ์วลัยลักษณ์  ตำมค่ำกรำบบังคมทูล

เชิญของรัฐบำลอิสรำเอล และเจ้ำชำยเรซำ ปำห์เลวีและเจ้ำหญิงฟำรำห์นำซ

ปำห์เลวี แห่งอิหร่ำนเพื อทอดพระเนตรกำรพัฒนำของประเทศท้ังสอง และ

น่ำมำใช้ประโยชน์ในประเทศไทยในเดือนเมษำยน พ.ศ.๒๕๒๐ 
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ต่อจำกนั้น ระหว่ำงวันที  ๒๘ เมษำยน ถึงวันที   ๒ พฤษภำคม  พ.ศ.

๒๕๒๓  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ได้เสด็จพระรำช

ด่ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์   ไปทรง

ร่วมพธิีสถำปนำเจ้ำฟำ้หญิงเบยีทริกซข์ึ้นเป็นพระรำชินีแห่งประเทศเนเธอแลนด์  

ในปีเดียวกัน ระหว่ำงวันที  ๑๙ พฤษภำคม  ถงึวันที   ๓  มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๒๓   

ได้เสด็จพระรำชด่ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำหญิงจุฬำภรณ์

วลัยลักษณ์  ไปทรงเยือนประเทศฝรั งเศสตำมค่ำกรำบบังคมทูลเชิญของรัฐบำล

ฝรั งเศส และเยอืนประเทศอังกฤษ ระหว่ำงวันที   ๘-๑๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

ตำมค่ำกรำบบังคมทูลเชิญของรัฐบำลอังกฤษเพื อทอดพระเนตรกิจกำรด้ำน

กำรศึกษำและวัฒนธรรม กิจกรรมด้ำนกำชำด  ตลอดจนกำรพัฒนำในด้ำน

ต่ำงๆ ของประเทศท้ังสอง  และยังเสด็จฯประเทศเบลเยี ยมเป็นกำรส่วน

พระองค์ในฐำนะรำชอำคันตุกะของสมเด็จพระรำชำธิบดีโบดวงและพระ

รำชินีฟำบิโอลำระหว่ำงวันที   ๓-๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๒๓  

ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ระหว่ำงวันที   ๑๑-๒๐ พฤษภำคม สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสดุำฯสยำมบรมรำชกุมำรี ได้เสดจ็ฯเยอืนประเทศจีน  ตำมค่ำกรำบ

บังคมทูลเชิญของรัฐบำลสำธำรณรัฐประชำชนจีนโดยทรงเป็นอำคันตุกะของ

นำยจ้ำวจื อหยำง นำยกรัฐมนตรีในโอกำสนีไ้ด้ทรงพระนิพนธ์หนังสือชื อย ่ำแดน
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มังกรบรรยำยเรื องกำรเดินทำง และบุคคลตลอดจนสิ งที พระองคไ์ด้ทรงพบปะ

ไวอ้ยำ่งละเอียดและสนุกสนำนชวนอ่ำนยิ ง  เมื อวันที  ๒๔ กรกฎำคม ศก

เดียวกันทรงเป็นผู้แทนพระองคเ์สด็จฯไปทรงร่วมในพธิีอภิเษกสมรส ระหว่ำง

เจ้ำฟำ้ชำยชำร์ลส์มกุฎรำชกุมำรของอังกฤษ และเลดี ้ไดอำน่ำตำมค่ำทูลเชิญ

ของสมเด็จพระบรมรำชนิีนำถแห่งประเทศอังกฤษด้วย 

ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช

กุมำรีได้เสด็จฯเยือนประเทศต่ำงๆ ในทวีปยุโรป ดังนี้ ระหว่ำงวันที  ๒๙-๓๑ 

พฤษภำคมพ.ศ.๒๕๒๕เสด็จฯเยือนประเทศสวิสเซอร์แลนด์  เป็นกำรส่วน

พระองค์  ทรงเยี ยมองค์กำรกำชำดสำกลและห้องสมุดสหประชำชำติ แล้วเสดจ็

ฯ เมืองโลซำนน์ เพื อเฝ้ำฯสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี   ระหว่ำงวันที  

๑-๙  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๒๕  เสด็จฯเยือนสำธำรณรัฐออสเตรีย ตำมค่ำกรำบ

บังคมทูลเชิญของรัฐบำลออสเตรีย  และโดยเฉพำะที ออสเตรียนี ้สภำมหำวิทำ

ลัยอันน์สบรุกได้ถวำยสมำชกิกิตติมศักดิ์ (Honorary Senator) แห่งมหำวิทยำลัย

อินน์สบรุก  เนื องจำกทำงมหำวิทยำลัยทรำบดีถึงพระปรีชำสำมำรถด้ำนต่ำงๆ

และได้รับกำรทูลเกล้ำฯ ถวำยสำยสร้อยทอง (Gold Chain)  ซึ งนับเป็นสตรี

เอเชีย คนแรกและเป็นผู้ที อำยุน้อยที สุดที ได้รับเกียรตินี้ต่อจำกนั้นระหว่ำงวันที  

๙-๒๓ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๒๕ จึงได้เสด็จฯเยือนสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมัน 

ตำมค่ำกรำบบังคมทูลเชิญของรัฐบำลเยอรมัน  ซึ งทุกสถำนที ที พระองค์เสด็จฯ 

ไป สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีทรงเป็นที ประทับใจ ท้ัง

ของชำวไทยที พ่ำนักในประเทศนั้นๆและชำวต่ำงชำติเป็นอย่ำงยิ ง ในวันที  ๒  

เมษำยน พ.ศ. ๒๕๑๘  อันเป็นวันคล้ำยพระรำชสมภพในสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรีสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ  ทรง

พระกรุณำโปรดเกล้ำฯพระรำชทำนเลี้ยงทหำรและต่ำรวจพิกำรจำก

โรงพยำบำลต่ำงๆ ณ ศำลำดุสิดำลัย และในโอกำสนี้ได้ทรงริเริ มก่อตั้งมูลนิธิ
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สำยใจไทยขึ้นโดยพระรำชทำนให้สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำช

กุมำรีเป็นองค์ประธำนมูลนิธิ  เนื องจำกทรงตระหนักดีว่ำ สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ทรงเป็นผู้มีพระทัยอ่อนโยนทรงพระเมตตำ 

และทรงเอำพระทัยใส่ในทุกข์สุขของผู้อื นอยู่เสมอเหมำะสมกับต่ำแหน่งนี้เป็น

อย่ำงยิ ง  ในวันนั้นสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ  ได้พระรำชทำนเงิน

ส่วนพระองค์จ่ำนวนหนึ งเป็นทุนเริ มแรกและได้มีผู้มีจิตศรัทธำทูลเกล้ำฯถวำย

เงินสมทบ โดยเสด็จพระรำชกุศลอีกเป็นจ่ำนวนมำก  ซึ งมูลนิธินีมี้วัตถุประสงค์

ในกำรช่วยเหลือทหำรต่ำรวจพลเรือน ตลอดจนอำสำสมัครที บำดเจ็บทุพพล

ภำพ หรือเสียชีวิตจำกกำรปฏิบัติหน้ำที เพื อป้องกันประเทศชำติโดยให้ควำม

ช่วยเหลือด้ำนกำรเงินหรือส่งเสริมอำชีพแก่ครอบครัวหรือตัวผู้ประสบเครำะห์

ร้ำยนั้น  เพื อให้เขำเหล่ำนั้นตระหนักว่ำแม้จะพิกำรหรือเสียชีวิตเขำหรือ

ครอบครัวของเขำก็มิได้ถูกทอดท้ิง 

 
 
 
 
           
 
 

ปัจจุบันมูลนิธสิำยใจไทยฯ  ได้มีที ท่ำกำรถำวรแล้ว  ที ถนนศรีอออยุธยำ

ข้ำงสถำนีต่ำรวจพญำไท  ที ตึกนี้มีกำรเปิดจ่ำหน่ำยสินค้ำจำกผลิตภัณฑ์ของ

มูลนิธิสำยใจไทยฯและมูลนิธิส่งเสริมศิลปำชีพพิเศษฯ  ในวันและเวลำรำชกำร

ด้วย  นับวันมูลนิธิสำยใจไทยฯก็จะเติบโตและทวีรำยจ่ำยสูงขึ้นเรื อยๆสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ในฐำนะองค์ประทำนมูลนิธฯิจึงได้

ทรงพระวิตกและทรงพยำยำมหำรำยได้ ทุกวิถีทำงให้แก่มูลนิธฯิอยู่เสมอ  ท้ังที 

๒๐
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ก่ำลังทรงศึกษำอยู่นั้นไม่ว่ำใครจะจัดงำนหำเงินเพื อมูลนิธิสำยใจไทยฯถ้ำเชิญ

เสด็จพระรำชด่ำเนินแล้วถ้ำทรงว่ำงพอก็มักไมท่รงขัดข้อง 

    จำกพระปรีชำสำมำรถ และพระกรณียกิจ อันดีเลิศเช่นนี้เอง  จึงทรง

ได้รับกำรสถำปนำพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์   เป็นสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธรรัฐสีมำคณำกรปิยชำติสยำมบรมรำช

กุมำรี ในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเมื อ

วันที  ๕ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๒๐ ดังที ประชำชนได้ทรำบอยูแ่ล้ว 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ทรงมีพระรำชภำระ

มำกยิ งขึ้น  ตำมวันและเวลำที ล่วงไป แต่ก็ทรงตั้งพระทัยปฏิบัติพระรำชกิจอย่ำง

เข้มแข็ง  นอกจำกจะทรงด่ำรงต่ำแหน่งองค์ประธำนมูลนิธิสำยใจไทย  ในพระ

บรมรำชูปถัมภ์  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 

ให้สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ทรงด่ำรงต่ำแหน่งองค์

อุปนำยิกำผู้อ่ำนวยกำรสภำกำชำดไทย เมื อวันที  ๑๓ ธันวำคมพ.ศ. ๒๕๒๐ 

ด้วย 

          สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ทรงบริหำรงำน

ของสภำกำชำดไทยด้วยควำมเอำพระทัยใส่เสด็จพระรำชด่ำเนินไปทรงร่วม

ประชุมคณะกรรมกำรของสภำกำชำดอยู่เสมอและมีพระรำชด่ำริเพิ มเติมใน

กิจกำรของสภำกำชำดอยู่เนืองๆทรงชักน่ำให้สภำกำชำดมีบทบำทในกำร

ชว่ยเหลือ 
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ประชำชนมำกขึ้น และได้เสด็จพระรำชด่ำเนินออกไปทรงชว่ยเหลือประชำชน

ด้วยพระองค์เอง เช่น เมื อวันที  ๒๑ สิงหำคม ๒๕๒๒ ได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชน

กันที บริเวณสถำนีรถไฟตลิ งชัน  กรุงเทพมหำนคร มีประชำชนเสียชวิีตและ

ได้รับบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุครั้งนีเ้ป็นจ่ำนวนมำก  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  

สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงห่วงใยรำษฎรเหล่ำนีอ้ยำ่งยิ ง  จึงทรงน่ำเจ้ำหน้ำที กอง

บรรเทำทุกข์สภำกำชำดไทยไปเยี ยมผูไ้ด้รับบำดเจ็บซึ งก่ำลังรับกำรรักษำใน

โรงพยำบำลรถไฟ โรงพยำบำลต่ำรวจ โรงพยำบำลตำกสิน  โรงพยำบำลศิริ

รำชและโรงพยำบำลวชริะ จ่ำนวน ๔๑ รำยในวันที  ๒๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๒๒

และเมื อวันที  ๑๔ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๒๒ ได้เสด็จพระรำชด่ำเนินทรงเยี ยมทหำร

และรำษฎรอ่ำเภอวัฒนำนครและอ่ำเภออรัญประเทศ จังหวัดปรำจีนบุรี  ที 

อพยพหลบหนีมำจำกชำยแดน  ซึ งก่ำลังมีภัยจำกกำรปะทะกันระหว่ำงทหำร

กัมพูชำสองฝ่ำย  รำษฎรเหล่ำนีเ้สียขวัญและหวำดผวำไมก่ล้ำประกอบอำชพียัง

ภูมิล่ำเนำเดิมเพรำะบำงครั้งก็มีกระสุนปืนตกเข้ำมำถึงเขตไทย  บำงครั้งก็มี

ทหำรกัมพูชำออกลำดตระเวนหำเสบียงอำหำรตำมชำยแดนรำษฎรจ่ำต้อง

โยกย้ำยถิ นฐำนเข้ำมำอยูห่่ำงจำกชำยแดนพอสมควรเพรำะไม่แน่ว่ำกำรปะทะ

กันนั้นจะล้่ำเข้ำมำในเขตไทยเมื อใดสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม

รำชกุมำรี  ได้เสด็จพระรำชด่ำเนินไปพระรำชทำนก่ำลังใจและพระรำชทำน

เครื องอุปโภคบริโภคที จ่ำเป็นแก่รำษฎรผู้เดือดร้อนเหล่ำนัน้  นอกจำกนั้นยัง

ทรงหว่งใยในสวัสดิภำพของเจ้ำหน้ำที ทุกฝำ่ยท้ังเจ้ำหน้ำที ของกำชำดที ไป

ปฏิบัติงำนชว่ยเหลือรำษฎรผู้อพยพกับชำวกัมพูชำผูล้ีภั้ยรวมท้ังทหำร ต่ำรวจ 

และผูป้ฏิบัติหน้ำที อยู่ชำยแดน  จึงได้เสดจ็พระรำชด่ำเนินทรงเยี ยมสถำนี

กำชำด   หน่วยทหำรและต่ำรวจในพื้นที จังหวัดนครรำชสีมำ และจังหวัด

สุรินทร ์
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เมื อวันที   ๑๕  กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๗  เสด็จเปิดอำคำรเฉลิมพระ

เกียรติโรงพยำบำลลัยภูมิ และตอนบ่ำยในวันเดียวกันทรงพระกรุณำเสด็จเปิด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้ำนหนองแก  อ่ำเภอแก้งคร้อ  จังหวัด

ชัยภูมิ 
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เมื อวันที  ๓๐ มีนำคม  ๒๕๖๐  ประเทศอินเดียทูลเกล้ำฯ ถวำยรำงวัล 

“ปัทมำภูษัณ” แด่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเป็น

บุคคลต่ำงชำติเพยีงคนเดียวที ได้รับรำงวัลนี้  ท้ังนี ้นำยปรำนับ มูเคอร์  จี

ประธำนำธิบดีอินเดีย เป็นผู้ถวำยรำงวัลดังกล่ำว เป็นรำงวัลในสำขำ

วรรณกรรมและกำรศึกษำ เพื อเป็นกำรเทิดพระเกยีรติในกำรที ทรงเป็นองค์

อุปถัมภ์กำรศึกษำภำษำสันสกฤตและบำลี   ซึ งสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ด้ำนนี ้ช่วยให้เกดิกำรอนุรักษ์และกำร

ส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่ำงสองประเทศ   

 

ตลอดเวลำที ได้โดยเสด็จพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัวและสมเด็จพระ

นำงเจ้ำฯพระบรมรำชนิีนำถ ไปทรงเยี ยมรำษฎรทั วประเทศนั้นสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสดุำฯสยำมบรมรำชกุมำรีจะทรงบันทึกข้อมูลต่ำงๆถวำย

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัวประดุจรำชเลขำนุกำรในพระองค์เพื อ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัวจะได้ทรงใช้ประกอบพระวิจำรณญำณในกำร

ชว่ยเหลือประชำชนโดยเฉพำะอยำ่งยิ งทำงด้ำนกำรชลประทำน  และแหล่ง

ทรัพยำกรธรรมชำติในประเทศไทยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
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สยำมบรมรำชกุมำรี  จึงทรงตัดสินพระทัย เข้ำร่วมกำรอบรมวิทยำกำร

สมัยใหมด่้ำนกำรศึกษำข้อมูลระยะไกลที ศูนย์ศึกษำข้อมูลระยะไกล (ASIAN 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTER ) สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ASIAN 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY) หรือที เรียกกันทั วไปว่ำ สถำบัน เอ.ไอ.ที (A.I.T.)  

 

 

เมื อเดือนมถุินำยนพ.ศ.๒๕๒๗  หลักสตูรที ทรงศึกษำนั้นประกอบไป

ด้วยภำคทฤษฎีมีกำรศึกษำข้อมูลจำกระยะไกลเกี ยวกับระบบคลื น

แม่เหล็กไฟฟำ้ระบบเครื องมือบันทึกข้อมูลระบบเครื องมือวิเครำะห์ข้อมูลทฤษฎี

กำรวเิครำะห์ข้อมูลด้วยสำยตำและคอมพวิเตอร์ภำคปฏิบัติมีกำรวิเครำะห์

ข้อมูลด้วยสำยตำในห้องปฏิบัติกำรและวิเครำะห์ด้วยคอมพวิเตอร์นอกจำกนั้น

ยังมีภำคสนำม คืออำกำรออกไปสนำมเพื อรวบรวมข้อมูลและศึกษำ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลภำพถ่ำย ข้อมูลคอมพิวเตอร์และสิ งที ปรำกฏจริง

บนภำคพืน้ดิน 
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ห้องสมุดในทัศนะของข้าพเจ้า 

                ในมิ งมงคลสมัยที สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี   

ทรงเจริญพระชนมำยุ  ๓๖  พรรษำเมื อปีพุทธศักรำช                                      

๒๕๓๔ กระทรวงศึกษำธิกำรได้รับพระรำชทำนพระรำชำนุญำตให้ด่ำเนิน

โครงกำรจัดตั้งห้องสมุดประชำชน“เฉลิมรำชกุมำรี” เพื อเฉลิมพระเกยีรติและ

เพื อสนองแนวทำงพระรำชด่ำริในกำรส่งเสริมกำรศึกษำส่ำหรับประชำชนที ได้

ทรงแสดงในโอกำสต่ำง ๆ 

             ในโอกำสที ทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณเสด็จเป็นองค์ประธำนใน 

   กำรประชุมสมัชชำสำกลว่ำด้วยกำรศึกษำผูใ้หญเ่มื อวันที ๑๒ มกรำคม ๒๕๓๓  

   ได้ทรงพระรำชทำนลำยพระหัตถ์ เชิญชวน 

 

 

 

     

 

 

     และในบทพระรำชนิพนธ์เรื อง “ห้องสมุดในทัศนะของข้ำพเจ้ำ” ได้ทรงกล่ำวว่ำ 
 

 

           “...ควำมรู้ของมนุษย์เป็นมรดกที ตกทอดกันมำแต่โบรำณ  เมื อมกีำรประดิษฐ์ 

    คดิคน้อักษรขึน้  ผูมี้ควำมรู้ก็ได้บันทึกควำมรู้ของตน สิ งที ตนคน้พบเป็นกำรจำรึกหรือ 

   เป็นหนังสอืท่ำให้บุคคลอื นในสมัยเดียวกัน  หรืออนุชนรุ่นหลังได้มีโอกำสศึกษำทรำบถึง  

   เรื องนัน้ และได้ ใช้ควำมรู้เกำ่ ๆ เป็นพื้นฐำนที จะหำประสบกำรณ์คดิคน้สิ งใหม ่ๆที เป็น 

   ควำมก้ำวหน้ำ เป็นควำมเจริญสืบต่อไป...” 
 
 
 

http://dnfe5.nfe.go.th/cumalylib/cname/alpha.html


 
 

 

 

รูปภำพเต็มห้องสมุดประชำชน “ เฉลิมรำชกุมำรี” จังหวัดชัยภูมิ 
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ห้องสมุดประชำชน 

“เฉลมิรำชกุมำรี” จังหวัดชัยภูมิ 
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับพระราชทาน

พระราชานุญาตให้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ        

เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพิ่มเติม  เป็น

ล าดับท่ี ๑๐๗  ตั้งอยูบ่นท่ีดิน ณ  บริเวณส านักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ  ถนน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สาย ๑ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  

ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกยีรติ  

(วัดป่าห้วยกุ่ม) ต าบลหนองโพนงาม  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

รับเป็นเจ้าภาพทอดผา้ป่าการกุศลเพื่อหางบประมาณก่อสร้างอาคารห้องสมุด

ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ   รวมท้ังได้มีเมตตา น าพี่น้องผูมี้จติ

ศรัทธาก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ 

จนส าเร็จเรียบร้อย 

ในวันท่ี ๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการด าเนินการกอ่สร้างได้เข้า

เฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระ

ราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรง

ทรงเจิมและทรงพระสุหร่าย  เพื่อเป็นสิริมงคลในการกอ่สร้างห้องสมุด

ประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดชัยภูมิ 

 วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยคุณส าเริง  

เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จเปิดอย่าง

เป็นทางการในวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 



 
 

 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ทรงพระสุหร่ำยและทรงเจิมแผ่นศิลำฤกษ์ 
ในวันท่ี ๒๗ตุลำคม ๒๕๕๘  เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสมุดประชำชน  

“เฉลิมรำชกุมำรี” อ ำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภำพท่ี ๑  ทรงพระสุหร่ำยและทรงเจิมแผ่นศิลำฤกษ์ 

 

 

๒๙

๘๘



 
 

พิธีวำงศิลำฤกษ์ ห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี”จังหวัดชัยภูมิ 

วันท่ี  ๑๙  เดอืน พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
ภำพที่ ๒  พธีิวำงศิลำฤกษห์้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี” จังหวัดชัยภูม ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ ๓  พธีิวำงศิลำฤกษ์ ห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี”จังหวัดชัยภูม ิ

๓๐

๒๕



 
 

ประมวลภำพกำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน  

“เฉลิมรำชกุมำรี” จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ ๔ ตอกเสำเข็มในกำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน“เฉลิมรำชกมุำรี” 

จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ ๕  กำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี” จังหวัดชัยภูม ิ

๓๑

๒๕



 
 

ประมวลภำพกำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน  

“เฉลิมรำชกุมำรี” จังหวัดชัยภูมิ 

 

 
  
 

 

 

 
 

ภำพที่ ๖  กำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี” จังหวัดชัยภูม ิ

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ ๗  กำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี” จังหวัดชัยภูม ิ

๓๒

๒๕



 
 

ประมวลภำพกำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน  

“เฉลิมรำชกุมำรี” จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ ๘  กำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี” จังหวัดชัยภูม ิ

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ ๙  กำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี” จังหวัดชัยภูม ิ

๓๓

๘๘



 
 

ประมวลภำพกำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน  

“เฉลิมรำชกุมำรี” จังหวัดชัยภูมิ 

 

ประมวลภำพกำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน  

ประมวลภำพกำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน 

“เฉลิมรำชกุมำรี” จังหวัดชัยภูมิ 

 

 
 

 

ภำพที่ ๑๐  กำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี” จังหวัดชัยภูม ิ

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ ๑๑  ภำพห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี” จังหวัดชัยภูมิ  

ที่เสร็จสมบูรณ ์

๓๔

๕๘



 
 

กำรแบ่งส่วนต่ำง ๆ ภำยใน 

ห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี” จังหวัดชัยภูม ิ

 
 

                   ๑๒  ภำพห้องเฉลิมพระเกียรต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓  ภำพห้องฉำยภำพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ 

๓๕

๘๘



 
 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี ๑๔  ภำพห้องชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี ๑๕  ภำพห้องชัยภูมิ 

๓๖

๘๘



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

ภำพท่ี ๑๖  ภำพห้องพุทธศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี ๑๗  ภำพมุมส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

๓๗

๕๘



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 
               ภำพท่ี ๑๘  ภำพมุมสร้ำงสรรค์กำรเรยีนรู้เด็กเยำวชน 

 

 

 

 

 

                                           

 
                                 

                             ภำพท่ี ๑๙  ภำพมุมหนังสือท่ัวไป 

๓๘

๘๘



 
 

 

 

 

 

 

 

 ชัยภูมิ 

เมืองผู้กล้า  พญาแล 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

๓๙

๕๘



 
 

ประวัติและควำมเป็นมำจังหวัดชัยภูม ิ
 

 สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองชัยภูมิปรากฏในท าเนียบแผ่นดิน

สมเด็จพระนารายณม์หาราชว่าเป็นเมืองขึ้นกับเมอืงนครราชสีมา แต่ต่อมาผูค้น

ได้อพยพออกไปตั้งหลักแหล่งท ามาหากินท่ีอื่น ปีพุทธศักราช  ๒๓๖๐ “นาย

แล”ข้าราชการส านักเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์ได้อพยพครอบครัวและบริวาร

เดินทางข้ามล าน้ าโขงมาตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่บ้านหนองน้ าขุ่น (หนองอีจาน)  ซึ่งอยูใ่น

บริเวณท้องท่ีอ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบัน ปีพุทธศักราช ๒๓๖๒ 

เม่ือมีคนอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้น นายแลจึงได้ย้ายชุมชนมาตั้งใหม่ท่ีบ้านโนนน้ า

อ้อม บ้านชีลอง ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ ๖ กิโลเมตร นายแลได้เก็บส่วยผ้าขาว

ส่งไปบรรณาการเจ้าอนุวงศ์จนได้รับบ าเหน็จความชอบแต่งตั้งเป็น “ขุนภักดีชุม

พล” ปีพุทธศักราช ๒๓๖๕ นายแลได้ย้ายชุมชนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากท่ีกันดาร

น้ า มาตั้งใหม่ท่ีบริเวณบ้านหลวง ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหนองปลาเฒ่า กับหนอง

หลอด เขตอ าเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิปัจจุบัน และได้หันมาขึ้นตรงต่อเมือง

นครราชสีมา และส่งส่วยทองค าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ไม่ยอมขึ้นต่อเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์อีกต่อไป  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ายก

บ้านหลวงเป็นเมอืงชัยภูมิและแต่งตั้งขุนภักดีชุมพล (แล) เป็น “พระยาภักดี 

ชุมพล” เจ้าเมอืงคนแรกต่อมาเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ได้ก่อการกบฏยกทัพเข้ามา

หมายจะตีกรุงเทพมหานคร โดยหลอกหัวเมืองต่าง ๆ ท่ีเดินทัพมาว่าจะมาชว่ย

กรุงเทพมหานคร รบกับอังกฤษ จนกระท้ังเจ้าอนุวงศ์สามารถยึดเมือง

นครราชสีมาได้เม่ือปี พุทธศักราช ๒๓๖๙ ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ครั้งต่อมาเม่ือความแตกเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ได้กวาด

ต้อนชาวเมืองนครราชสีมาเพื่อน าไปยังเมืองเวียงจันทร์เม่ือไปถึงทุ่งสัมฤทธิ์  

หญิงชายชาวเมืองท่ีถูกจับโดยการน าของคุณหญิงโม ภรรยาเจ้าเมือง

นครราชสีมา ได้ลุกฮือขึ้นต่อสู่ พระยาภักดีชุมพล  (แล)  เจ้าเมืองชัยภูมิพร้อม

๔๐

๕๘



 
 

ด้วยเจ้าเมอืงใกล้เคียงได้ยกทัพออกไปสมทบกับคุณหญิงโม ตีกระหนาบทัพเจ้า

อนุวงศ์เวียงจันทร์จนแตกพ่ายไป  ฝ่ายกองทัพลาวส่วนหนึ่งล่าถอยจากเมือง

นครราชสีมา เข้ายึดเมืองชัยภูมิไว้ และเกลี้ยกล่อมให้พระยาภักดีชุมพล (แล) 

เข้าร่วมเป็นกบฏด้วย แต่พระยาภักดีชุมพลไม่ยอม  เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์เกิด

ความแค้น จึงจับตัวพระยาภักดีชุมพลมาประหารชีวิต ท่ีบริเวณใต้ต้นมะขาม

ใหญร่ิมหนองปลาเฒ่า  ซึ่งต่อมาชาวจังหวัดชัยภูมิ ได้ระลึกถึงคุณความดีท่ีท่าน

มีความซื่อสัตย์และเสียสละต่อแผ่นดิน จึงได้พร้อมใจกันสร้างศาลขึ้น ณ 

บริเวณนั้น ปัจจุบันทางราชการได้สร้างศาลขึ้นใหม่เป็นศาลาทรงไทย  ชื่อว่า 

“ศาลาพระยาภักดีชุมพล(แล)” มีรูปหล่อของท่านอยู่ภายในเป็นท่ีเคารพกราบ

ไหว้ และถือเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัด  ตั้งห่างจากศาลา

กลางจังหวัดประมาณ ๓ กิโลเมตร 
 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณใจกลำง 

ของประเทศ  เส้นรุ้งที  ๑๕องศำ๐๕  ลิปดำ – ๑๖  องศำ  ๔๕  ลิปดำเหนือ  

เส้นแวงที   ๑๐๑  ๒๕  ลิปดำ – ๑๐๒  องศำ  ๓๐  ลิปดำตะวันออก  สูงจำก

ระดับน้่ำทะเล ๖๓๑ ฟุต ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครโดยทำงรถยนต์   
๓๔๒  กิโลเมตร  พืน้ที ของจังหวัดรวมท้ังสิน้  ประมำณ ๑๒,๗๗๘.๒๘๗   

ตำรำงกิโลเมตร หรือ  ๗,๙๘๖,๔๒๙.๓๗๕  ไร่   คดิเป็นร้อยละ  ๗.๖  ของ
พื้นที ท้ังหมดของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  และร้อยละ  ๒.๕  ของพ้ืนที ท้ัง

ประเทศ   มีเนือ้ที ใหญเ่ป็นอันดับ ๓ ของภำค  และใหญเ่ป็นอันดับ  ๘  
ของประเทศ  มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคยีง  ดังนี ้

 
 
 

๔๑

๘๘



 
 

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น  และเพชรบูรณ์ 

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น  และนครรำชสีมำ 

ทิศใต้              ติดต่อกับ จังหวัดนครรำชสีมำ          

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี  และเพชรบูรณ์ 
 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดชัยภูมิมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง บริเวณตอนกลางของ

จังหวัดเป็นพืน้ท่ีราบ พื้นที่ครึ่งหนึ่งของจังหวัด  เป็นป่าไมแ้ละภูเขา นอกจากนั้น

เป็นท่ีราบสูง มีพื้นท่ีป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศตะวันออก  สู่ทิศ

ตะวันตก  ประกอบด้วย เทือกเขาส าคัญคือ ภูเขียว ภูแลนคา และเทือกเขาพัง

เหย ด้วยลักษณะดังกล่าว จึงท าให้พื้นท่ีจังหวัด ถูกแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วน

เหนือ มีอ าเภอหนองบัวแดง อ าเภอแก้งคร้อ  อ าเภอบ้านแท่น อ าเภอเกษตร

สมบูรณ์ อ าเภอภูเขียว  อ าเภอคอนสาร และอ าเภอภักดีชุมพล  ส่วนใต้มีอ าเภอ

เมืองชัยภูมิ  อ าเภอบ้านเขว้า  อ าเภอจัตุรัส  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์อ าเภอเทพ

สถิต   อ าเภอหนองบัวระเหว  อ าเภอคอนสวรรค์  อ าเภอเนินสง่า และอ าเภอ

ซับใหญ ่

 

 

 

 

 

๔๒

๘๘



 
 

“สถานที่เคารพศรัทธาชาว

ชัยภูมิ” 

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล 

(แล) 
 ชาวบ้านเรียกว่าอนุสาวรีย์เจ้าพอ่พญา

แล ตั้งโดดเด่นเป็นสงา่อยูก่ลางวงเวียนศูนย์

ราชการในตัวเมอืง ชาวชัยภูมิได้ร่วมกันสร้างขึน้

เพื่อเป็นอนุสรณแ์ด่เจ้าพอ่พญาแล  เจ้าเมืองคน

แรกของจังหวัดชัยภูมิ  

ศาลเจ้าพ่อพญาแล 
ศาลเจ้าพอ่พญาแล ห่างจากตัวเมอืง  

ประมาณ ๓ กิโลเมตร  ตามเสน้ทาง

สาย ชัยภูมิ – บ้านเขว้า มแียกขวาเข้าสู่

หนองปลาเฒ่า เป็นท่ีสถิตดวง

วิญญาณของพระยาภักดีชุมพล (แล) 

และเป็นศูนย์กลางท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ

ชาวเมอืงชัยภูมิ  ทุกปีจะมีงานสักการะ

ศาลเจ้าพอ่ในชว่งเดือน ๖ ก่อนวันวิ

สาขบูชา และมีพธิีเซน่ไหวร้ าผีฟ้าถวาย

เจ้าพอ่เป็นประจ า 
 

 

๔๓

๘๘



 
 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูม ิ

ปรางค์กู่ อ าเภอเมือง จังหวดัชัยภูมิ 
“ปรางค์กู่”  ตั้งอยูท่ี่บ้าน

หนองบัว ต าบลในเมอืง “ปรางค์

กู่”  

เป็นปราสาทหินสมัยขอม  ท่ีมี

แผนผังและลักษณะเช่นเดียวกับ

ปราสาทอื่น ท่ีเป็นอโรคยาศาล 

หรือสถานพยาบาลท่ีสร้างขึน้ใน

พุทธศตวรรษท่ี ๑๘ นั่นคอื  

มีปรางค์ประธานอยูต่รงกลาง  

๑ องค์ วิหารหรือบรรณาลัย

ด้านหน้า ๑ หลัง ล้อมรอบด้วย

ก าแพงศิลาแลง นอกก าแพงตรง

มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระ

น้ า ๑ สระ ปรางคป์ระธานมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ขนาด ๕ เมตร ย่อมุมไม้

สิบสอง ด้านหน้ามีประตู่เข้าออกท าเป็นมุขยื่นออกมา ผนังปรางคอ์ีก ๓ ด้าน 

เป็นประตูหลอก เหนือประตูหลอกด้านทิศเหนือยังคงมีทับหลังติดอยู ่จ าหลัก

ภาพตรงกลางเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิเหนือหน้ากาล ซึ่งจับท่อน

พวงมาลัยไวด้้วยมือท้ังสองข้าง ด้านหน้ามีทับหลังเชน่กันแต่ลบเลือนไปมาก ที่

ชอ่งประตูหลอก  ด้านทิศเหนือมีพระพุทธรูปศิลาปางสมาธิ ศิลปะแบบทวารวดี 

สูง ๑.๗๕ เมตร ประดิษฐานอยูโ่ดยเคลื่อนย้ายมาจากท่ีอื่น  ชาวชัยภูมิให้การ

เคารพสักการะ มีการจัดงานประจ าปีในช่วงกลางเดือน ๕ ของทุกปี 

๔๔

๖๕



 
 

ใบเสมาบ้านกุดโง้งอ าเภอ

เมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 ใบเสมาบ้านกุดโง้ง เก็บรักษาอยู่

ภายในบริเวณโรงเรียนวัดกุดโง้ง ต าบล

กุดตุ้ม ใบเสมาหินทรายศิลปะทวารวดี

อายุราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๒-๑๕  ท่ีพบ

เป็นจ านวนมากในบริเวณรอบ ๆ หมูบ้่าน 

ได้ถูกน ามารวบรวมไวใ้นอาคารอยา่งเป็น

ระเบียบ ส่วนมากมีลักษณะเป็นแผน่ใหญ่ 

ด้านหน้าจ าหลักลายและบางแผ่นมีจารึกอยู่ท่ีด้านหลังด้วย ลวดลายท่ีปรากฏ

เป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนา เล่มเรื่องชาดก ตอนต่าง ๆ หรือเป็นภาพรูปเคารพ 

เช่น ภาพพระโพธิสัตว์ประทับยืนบนดอกบัวภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งบน

บัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์ นับเป็นกลุ่มเสมาท่ีสวยงามแห่งหนึ่งในอีสาน 
 

พระธำตุหนองสำมหม่ืน 

พระธาตุหนองสามหม่ืน เป็นโบราณสถานท่ีมีความส าคัญและน่าสนใจ

มากแห่งหนึ่งของชัยภูมิ ตั้งอยู่ท่ีบ้านแก้ง 

จากตัวเมืองชัยภูมิเดินทางไปตามทาง

หลวงหมายเลข ๒๐๑ ผ่านอ าเภอภูเขียว

ไปจนถึงบ้านหนองสองห้อง  ระยะทาง

ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้า

ทางหลวงหมายเลข  ๒๐๕๕  อีก  ๙ 

กิโลเมตรถึงบ้านแก้งและแยกซ้าย ไปวัด

พ ร ะ ธ า ตุ ห น อ ง ส า ม ห ม่ื น อี ก

๔๕

๗๘



 
 

ประมาณ ๕ กิโลเมตร พระธาตุหนองสามหม่ืน เรียกชื่อตามหนองน้ า ซึ่งอยู่

ออกไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนือของวัด เป็นพระธาตุท่ีมีลักษณะสวยงาม และ

สมบูรณ์  ท่ีสุดองค์หนึ่ง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเม่ือใด แต่จากลักษณะ

ทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมท่ีปรากฏเกิดจากการผสมผสานกัน

ระหว่างศิลปะล้านนา  ล้านช้าง และอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธ

ศตวรรษท่ี ๒๑-๒๒  ในสมัยพระไชยเชษฐาธิราชแห่งราชอาณาจักร 

 

ถ  ำแก้ว 
“ถ้ าแก้ว” ตั้งอยูภ่ายใน

บริเวณวัดถ้ าแก้ว ลักษณะของถ้ า

คล้ายห้องโถงลึกเข้าไปในภูเขา 

บรรยากาศเย็นและชื้นตลอดเวลา 

มีไฟฟ้าให้แสงสวา่งภายในถ้ า   

จากปากถ้ ามีทางเดินลงลึกไปถึง

ด้านล่าง ซ่ึงมีพระพุทธรูป

ประดิษฐานอยู ่และมีหนิย้อยอยู่

ตามผนังถ้ า เม่ือต้องแสดงเกิด

เป็นประกายแวววาวสายงาม 

การเดินทาจากอ าเภอภักดีชุมพล 

ไปทางทิศเหนือ ๙ กิโลเมตร ตามทางหลวง ๒๓๕๙ ถึงบ้านซับเจริญ มีทาง

เลีย้งซ้ายไปอีก ๕ กิโลเมตร 
 

 

๔๖

๘๘



 
 

 

 

วัดศลิำอำสน์ ภูพระ 

วัดศิลาอาสน์ ภูพระ 

ตั้งอยูท่ี่บ้านนาไกเ่ซา ต าบลนา

เสียว ภายในบริเวณวัดมีเพิงผา

หิน ซึ่งมีภาพจ าหลักกลุ่ม

พระพุทธรูป อันเป็นที่มาของช่ือ 

ภูพระ และเป็นที่เคารพสักการะ

ของชาวบ้านมาชา้นานปัจจุบันมี

การสร้างหลังคาครอบไว้ 

ประกอบด้วยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประทับนั่งขัดสมาธิ หน้าตักกว้าง ๕ ฟุต 

สูง ๗ ฟุต พระหัตถ์ขวาวางอยู่ท่ีพระเพลา พระหัตถ์ซ้ายพาดอยูท่ี่ พระชงฆ์

(พระหัตถ์อยู่ในท่าตรงข้ามกับปางมารวิชัย) เรียกกันว่า พระเจ้าตือ้    

มีพระพุทธรูปหนิทราย  ขนาดเล็กสูง  ๗ นิว้  ลักษณะเดียวกันอีก ๑ องค์ 

ตั้งวางอยู่ด้านหน้า ใกล้กันมีพระพุทธรูปอีก ๗ องค์  จ าหลักรอบเสาหินทราย 

ประทับนั่งเรียงแถว ปางสมาธิ ๕ องค์ ปางเดียวกับพระเจ้าตือ้ ๒ องค์ 

พระพุทธรูปเหล่านี้  มีพุทธลักษณะเป็นแบบพระพุทธรูปอู่ทอง  มีอายุอยู่

ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี  ๑๘-๑๙ ร่วมสมัยอยุธยาตอนต้น ทุกปีมีงานนมัสการ

พระพุทธรูปท่ีภูพระปีละ  ๒ ครั้ง ๆ ละ ๓ วัน ในชว่งวันขึ้น ๑ ค่ า เดอืน ๓ และ

วันขึ้น ๑๓ ค่ า เดือน ๕ ซึ่งมีประเพณกีารร าผีฟ้า เพื่อบวงสรวงในงานเทศกาล

ชว่งเดือนเมษายนของทุกปี 

 

๔๗

๙๘



 
 

 

พระธาตุกุดจอก 
พระธาตุกุดจอก ตั้งอยูท่ี่

บ้านยางน้อย ต าบลบ้านยาง 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์

ประกอบด้วยเจดีย์ก่ออิฐ ๒ องค์ 

องค์แรกมีเรือนธาตุกลวง ภายใน

มีพระพุทธรูปหนิปูนขนาดใหญ ่

และพระพุทธรูปหนิทรายปาง 

มารวชิัย องคท่ี์สอง เป็นธาตุรูป

สอบปลายแหลมคล้ายพระธาตุพนม ธาตุเจดีย์องคน์ี้  มีฐานสูงประมาณ  

๕  ชัน้ เป็นมุขยื่นและเป็นมุมสวยงาม ลักษณะของธาตุท้ังสององคเ์ป็น

สถาปัตยกรรมแบบลาว มอีายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ – ๒๐ ปัจจุบันมี

ส านักสงฆ์อยู่บริเวณพระธาตุ พระธาตุกุดจอก  อยูห่่างจากอ าเภอเกษตร

สมบูรณ์ประมาณ  ๓  กิโลเมตร และอยูห่่างจากเมืองชัยภูมิประมาณ ๗๘ 

กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 
 

๔๘

๕๐



 
 

พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวำรวดี 
พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี อยู่ท่ี

วัดคอนสวรรค ์ห่างจากตัวอ าเภอคอน

สวรรค์ไปทางทิศตะวันออก ๕ กิโลเมตร 

เป็นพระพุทธรูปหนิแกะสลักองค์ใหญ่ศิลป

ทวารวดี สูงประมาณ ๓ เมตร ชาวบ้าน

เรียกว่า “หลวงพ่อใหญ”่ ประดิษฐานใน

วิหารหลังเล็กๆ ให้ผู้คนไดส้ักการะ  

มีใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่ จ าหลักภาพชาดก เก็บรักษาอยูด่้วยหลายชิ้น

รวมท้ังจารึกอักษรมอญ  ศตวรรษท่ี ๑๔  ด้านนอกยังมีเสมาท้ังท่ีมีและไมมี่

ลวดลายวางเรียงรายอยูอ่ีกจ านวนมาก 
 

อุทยานแห่งชาติตาดโตน    
 

น้ าตกตาดโตน เ ป็นแหล่ ง

ท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ 

ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน มี

น้ าไหลตลอดปี เหมาะท่ีจะนั่งพักผอ่น

ชมธรรมชาติและเล่นน้ า อยู่ห่างจาก

ตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิไปทางทิศเหนือ 

๒๑  กิโลเมตร  
 

 

 

 

๔๙

๕๑



 
 

อุทยานแห่งชาติไทรทอง

   
 อุทยานแห่งชาติไทรทอง 

อยูใ่นท้องท่ีครอบคลุม ๔ อ าเภอ  

ประกอบด้วย  หนองบัวระเหว 

อ าเภอเทพสถิต อ าเภอภักดีชุม

พล และอ าเภอหนองบัวแดง  มี

อาณาเขตติดต่อกับอุทยาน

แห่งชาติป่าหินงามและอุทยาน

แห่งชาติภูแลนคา เป็นฝืนปา่บน

เทอืกเขาพังเหย  ในชว่งต้นฤดูฝน 

นอกจากผนืป่าจะเขียวชอุ่มชุ่มชื้น

ไปด้วยพรรณไมน้้อยใหญแ่ล้ว ที่นี่

ยังงดงามโดดเด่นด้วยดอก

กระเจียวท่ีผลิบานอยูเ่ต็ม 

ท้องทุ่ง เรียกชื่อว่า “ทุ่งบัวสวรรค์”   

มีน้ าตกไทรทองท่ีสวยงาม และมี

หน้าผาให้ทุกคนท้าพิสูจน์ความ

เสียว เรียกชื่อว่า “ผาห าหด” 
 

 

 

 

 

๕๐

๕๒



 
 

 

เขื่อนห้วยกุ่ม 
 เขื่อนห้วยกุ่ม ตั้งอยู่

ตอนล่างของเขื่อนจุฬาภรณ์  

(เขื่อนน้ าพรม) เป็นเขื่อนดนิสร้าง

ขึ้นเพื่อรองรับน้ าจากเขื่อน 

จุฬาภรณ์ เก็บกักน้ าไวใ้ช้ใน

การเกษตร เป็นสถานท่ี

ท่องเที่ยวพักผอ่นอีกแห่งหนึ่ง

ของจังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยูใ่นเขต

ต าบลกุดเลาะ ห่างจากตัวอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ประมาณ ๓๒ กิโลเมตร และ

ห่างจากอ าเภอเมอืงประมาณ ๑๐๒ กิโลเมตร 
 

เขื่อนล าปะทาว  
       เขื่อนล าปะทาวหรือเขื่อนล า

ประทาว สร้างโดยส านักงาน

การพลั งงานแห่ งชาติ  ใน เขต

อ าเภอแก้งคร้อ  เป็นอ่างเก็บน้ าท่ี

มี ทิว ทัศน์สวยงาม เ ป็นแหล่ ง

ท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่ง

หนึ่งของชาวชัยภูมิ ซึ่งทางจังหวัด

ได้มอบให้ส านักงานป่าไม้ ร่วมกับอ าเภอแก้งคร้อ และองค์การบริหารส่วน

ต าบลเกา่ย่าดี ดูแล  ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ า

มีร้านอาหารประเภทปลาเผาบริการนักท่องเท่ียว และระหว่างทางยังสามารถ

๕๑

๓๗



 
 

ซื้อสัปปะรดสดจากไร่  ท่ีชาวบ้านน ามาจ าหน่ายสองข้างทาง อยู่ห่างจากตัว

เมืองประมาณ ๓๕ กิโลเมตร เส้นทาง ๒๐๕๑ ไปทางอุทยานแห่งชาติตาดโดน 

ก่อนถึงด่านเก็บคา่ธรรมเนียมประมาณ ๕๐๐ มีทางแยกเลีย้วซา้ยไปเขื่อนล าปะ

ทาว 

 

ภูคิ้ง 
ภูคิ้ง มีลักษณะเป็นภูเขาหินท่ีมี

ความสูงท่ีสุดของป่าภูเขียว ซึ่งได้ชื่อว่า

เป็นมรดกเม็ดงามแห่งอสีานใต้ มีความ

สูงถึง ๑,๒๑๔ เมตร จากระดับน้ าทะเล 

สูงเป็นอันดับ ๕ ของยอดเขาในภาค

อีสาน  รองจากภูหลวง ภูเรือ เขาแหลม

และภูกระดึงตามล าดับ ด้านหนึ่งเป็น 

ภูผาสูงท่ีให้มุมมองไกลสุดตา มีลานหินกว้างย่ืนมาจากหน้าผา สามารถ

มองเห็นเขื่อนห้วยกุ่ม ภูกระดึง ภูแลนคา ภูเวียง หากมองลงตรงหุบเขาแคบ ๆ 

ด้านล่างจะเห็นทุ่งนา ไร่สวน เขื่อน อ่างเก็บน้ า ยอดภูคิ้ง มีจุดท่องเท่ียว

หลากหลาย เช่น ทุ่งหญ้าสะวันนา  ท่ีมีความกว้างคล้ายสนามกอล์ฟบนภูเขาสูง 

พันธุ์ไม้ กล้วยไมแ้ละสัตว์ป่านานาชนิด แลหินเงบิท่ีมีลักษณะเป็นหินวางซ้อนทับ

ค ล้ า ย เ พิ ง ห ม า แ ห ง น  บ ริ เ ว ณ นี้ เ ป็ น แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด พื ช กิ น แ ม ล ง 

"หม้อข้าวหม้อแกงลิง" แลหินจ้อง  ห่างจากแลหินเงิบ ๓ กิโลเมตร จะเห็นเนิน

มหัศจรรยว์างซอ้นทับกับก้อนมหึมา แต่มีจุดตั้งเล็กๆเทา่ก าป้ันเท่านั้น ชาวบ้าน

เรียก "หนิจ้อง" หมายถึง ร่ม ในภาษาถ่ิน เรียกว่า "แหลหินตัง" หรือ "แหลพราน

อ่อน" การเดินทางพิชิตยอดภูคิ้ง ดังค าพูดเปรียบเปรยว่า "สี่ภูกระดึงยังไม่เท่ำ

หนึ่งภูคิ ง” 

๕๒

๑๓



 
 

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว – ทุ่งกะมัง 
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว – ทุ่งกระมัง มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ป่า

ในเขตอ าเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ์และหนองบัวแดง ด าเนินงานด้านการ

อนุรักษ์สัตว์ป่า การเพาะเลีย้งและการขยายพันธุ์สัตว์ป่า เชน่ ไก่ฟ้าพญาลอ 

นกยูง เกง้ กวาง และเนือ้ทราย 

เป็นต้น โดยการปล่อยสัตว์ให้อาศัย

อยูใ่นพื้นที่ธรรมชาติ สามารถ

สืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้เอง  ได้มี

การจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ส าหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติ

อยา่งใกล้ชิด 
 

 

จุดชมววิ เทือกเขาพังเหย 
 จุดชมวิวเทือกเขาพังเหย 

ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ 

ห่ า ง จ า กตั ว เ มื อ ง ชั ย ภู มิ  ๗๕ 

กิโลเมตร เป็นที่แวะพักผอ่นระหว่าง

เดินทาง  

มีร้ านอาหารของชาวบ้านและ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

 

 

๕๓

๑๓



 
 

อุทยานแห่งชาติป่าหนิงาม 
 อุทยานแห่งชาติป่า

หินงาม ตั้งอยูใ่นท้องท่ี

อ าเภอเทพสถิต และอ าเภอ

ซับใหญจ่ังหวัดชัยภูมิ มี

สภาพป่าสมบูรณ์ เป็นแหล่ง

ต้นน้ าล าธารของลุ่มน้ าชี

และแม่น้ าป่าสัก  มีจุดเด่น

ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม

หลายแห่ง โดยเฉพาะทุ่ง

“ดอกกระเจียว” และ  

“ป่าหินงาม” 

 

มอหินขาว 
มอหินขาว เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภู

แลนคาตั้งอยูท่ี่บ้านวังค าแคน หมู่

ท่ี ๙  ต าบลท่าหินโงม อ าเภอ

เมอืงชัยภูมิ  เป็นกลุ่มหินทรายสี

ขาวขนาดใหญก่ลางทุ่งหญ้า 

 

 

๕๔

๓๗



 
 

 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามวถิีชาวชัยภูมิ 

งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล (งานกาชาด) 
สถานท่ีบริเวณสนามหน้า

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ และ 

สี่แยกอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล

ช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี       

มีขบวนแห่สักการะอนุสาวรีย์เจ้า

พ่อ ขบวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อ 

และขบวนแห่ของอ าเภอต่าง ๆ มี

ก า ร ป ร ะ ก ว ด ผ ลิ ต ผ ล ท า ง

การเกษตร การออกร้านของส่วน

ราชการ  
 

 

งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล 
      สถานท่ีจัดกิจกรรม  จัดบริเวณ

ศาลหนองปลาเฒ่า ระหว่างวันท่ี ๑๒ – 

๒๐ พฤษภาคม ของทุกปีชาวบ้านจะไป

เคารพสักการะดวงวิญญาณของเจ้าพอ่

และร่ าถวายเจ้าพอ่ที่ศาลหลังเก่า 

 

 

๕๕

๓๗



 
 

งานบุญเดอืนหก 
เป็นงานประเพณีของชาว

อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จัด

ในวันขึ้น ๑ - ๓ ค่ า เดือน ๕ ราว

กล า ง เ ดื อ น มีน าคม  ใ น ง านนี้

ชาวบ้านจะนิยมเล่นสะบ้า แข่งขัน

กั น เพื่ อ ชิ ง ร า ง วั ล  แล ะความ

สนุกสนาน 
 

ประเพณีแห่บุญกระธูป

  
 ประเพณีแห่บุญกระธูป ท่ีอ าเภอ

หนองบัวแดง ในประเพณีบุญออกพรรษา

ของทุกปี ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกัน

สร้างกระธูป  โดยจะตีเกราะ เคาะขอลอ 

ให้ชาวบ้านออกไปรวมตัวกัน ณ จุดนัด

หมาย ไปพันกระธูป ซึ่งกว่าจะเป็นธูปไฟ

ได้ต้องผ่านกระบวนการยาวนานพอสมควร เพราะมันไม่ใช่กระธูปหรือธูปท่ี

วางขายตามท้องตลาด  แต่มันเกดิมาจากการขยีเ้อามาจากกาบมะพร้าวจนร่วง

ออกมากเป็นผง  แล้วพันด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์  หุ้มอีกทีด้วยกระดาษสี 

หรือกระดาษแก้วหลากสีสัน ก่อนท่ีจะน าไปมัดเข้ากับตาวก้านตาล จากนั้นจึง

น าไปมัดห้อยกับก้านธูป ท่ีเป็นเสมือนต้นเห็ด ท าไวม้าก ๆ เสร็จแล้วจึงจะน าเข้า

ไปเสียบกับรูรอบปล้องไม้ไผ่ ท าเป็นขั้นขึ้นไปเสมือนฉัตร ประดับตกแต่งงดงาม 

ก่อนท่ีจะน าออกไปจุดในวันเวยีนเทยีนออกพรรษา 
 

๕๖

๓๗



 
 

 

ประเพณีแห่นาคโหด แห่งเดยีวในโลก 
ประเพณแีห่นาคโหด ที่บ้านโนนเสลา  ถือเป็นประเพณโีบราณและ

ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปี 

หลายชั่วคนที่มีแห่งเดียวในโลก 

เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มาร่วมกันจัด

งานอุปสมบทหมู่  ให้กับคนหนุ่ม

บุตรหลานในหมู่บ้านท่ีมีอายุครบ 

๒๐ ปี ซึ่งถือว่าวันแห่นาคโหดจะ

เป็นวันส าคัญในการที่ประชาชนทุก

คนในหมู่บ้าน จะต้องออกมามีส่วน

ร่วมแห่นาคเข้าวัด ที่เป็นต านาน

ของประเพณแีห่นาคแบบแปลก

ประหลาดและโหดท่ีสดุ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาชา้นาน โดยจะให้คนหนุ่มท่ียัง

ไมไ่ด้บวชของแต่ละหมู่บ้านท่ีมีบวช  มาช่วยกันหามแคร่ไม้ไผ ่แห่นาคไปรอบ

หมู่บ้านและเขย่าโยนนาคอย่างรุน่แรง เพื่อความสนุกสนาน และถือเป็นการ

ทดสอบความตั้งใจวา่ผู้บวชจะมีความมุ่งม่ันอดทนจริงจังท่ีจะบวชแทนคุณบิดา 

มารดา หรือไม ่ ท่ีจะต้องประคองตัวเอง คอืผู้ท่ีจะบวชไมใ่ห้ตกลงมาจากแคร่ไม้

ไผ่หามให้ได้ เพราะถ้าใครตกลงมาถูกพื้นดิน  จะถือว่าขาดคุณสมบัติไมใ่ห้บวช

ในตลอดระยะเส้นทางแห่รอบหมู่บ้าน กอ่นเข้าวัดท าพธิีบวช   

 

 

 

๕๗ 



 
 

“ของดีเมอืงชัยภูมิ” 
ผลติภัณฑ์ผ้าไหมอ าเภอ

บ้านเขว้าลายขอนาร ี

 หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้าน  

เขว้า ชุมชนผูผ้ลิตผ้าไหม  ฝีมือ

เ ย่ี ย มทอด้ ว ย มื อ  แ ล ะ ทุ ก

ขั้ น ต อ น ก า ร ผ ลิ ต   เ ป็ น

ผลิตภัณฑ์ท่ีท าเองโดยตลอด 

ตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

สาวไหม  การฟอก การย้อม 

การทอ บ้านเขว้าเป็นหมูบ้่านท่ีมีชื่อเสียง ในการทอผา้ไหม ผา้ขิด 

 

หม่ าและไส้กรอกชัยภูมิ  

ผลิตจากเนื้อวัว หรือเนื้อหมู

ผา่นการบด หมัก ปรุงรส  แล้วยัดใส่

ในไส้เทียม หรือไส้แท ้มัดเป็นท่อน  

รอ ๓-๗ วัน จะมีรสออกเปรี้ยวนิด 

ๆ น ามาทอด ย่าง หั่นเป็นท่อน ๆ 

นิยมซื้อเป็นของฝาก ส่งผลให้หม่ า 

เป็นสินค้า OTOP ประเภทอาหาร

พื้นบ้านท่ีส าคัญ ได้รับการรับรองตราอาหารปลอดภัยเก็บรักษาคุณภาพได้นาน

และรสชาติอร่อย  แหล่งผลิตและจ าหน่ายท่ีมีชื่อเสียง ได้แก่ หม่ าบ้านบัว  

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  อ าเภอภูเขียว, ช่องสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค์ และ

บริเวณห้าแยกโนนไฮเขตเทศบาลเมอืงชัยภูมิ 
 

๕๘

5



 
 
 

 

ตะโกดัดบ้านแข้  อ าเภอภูเขียว 

ตั้งอยู่ต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ บ้านแข้เป็นแหล่งผลิต

ตะโกดัดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  ชาวบ้านจะเข้าไปขุดต้นตะโก  ในพื้นที่ 

ต่าง ๆ  และเขตใกล้เคยีงท้ังขนาดต้นเล็กและใหญ ่เพื่อน ามาท าไมด้ัดด้วยความ

ช านาญ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว บ้านแต่ละหลังจะเต็มไปด้วย 

ตะโกดัด 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

๕๙

๕๓



 
 

หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

“ผู้งดงามด้วยธรรมบรสิุทธิ์ จากภายในจิต 

สู่ความงดงามภายนอก สร้างคุณประโยชน์ 

ที่ยิ่งใหญ่ให้ชาวโลก” 
 

หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม 

๖๐

๓๗



 
 

       หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม 

 

 

 

 

 

 

 

อัตโนประวัติ 

หลวงพ่อ“สายทอง เตชะธัมโม” เดิมชื่อ“สายทอง ค ามิสา”เกดิเมื่อวันท่ี 

๑๖ ตุลาคม ๒๔๙๑  หมู่บ้านดอนส าราญใต้ ก่ิงอ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัด

ร้อยเอ็ด ของครอบครัว “ค ามิสา” เป็นบุตรคนท่ี ๓ ในจ านวนบุตร ๑๑ คน  

บิดาชื่อ นายพุธ  มารดาชื่อ นางพา ประกอบสัมมาอาชพีท าไร่ ท านา เลีย้ง

ครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 “หลวงพ่อสายทอง” เมื่อมอีายุเข้าเกณฑ์การศึกษา ผู้ปกครอง  จึงได้

น าไปฝากเรียนท่ีโรงเรียนบ้านดอนส าราญใต้  จนจบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ได้

ด าเนินชีวิตตามท้องไร่ท้องนา ประกอบอาชพีตามวิถีชีวิตชนบท หลังจากนั้นก็

ได้บวชเป็นสามเณรอยู่  ๒ ปี แล้วสึก จนอายุ ๓๒ ปี ญาติผู้ใหญ่จงึได้จัดหา

คูค่รองให้ อยูกิ่นกับภรรยาจนมีธิดาด้วยกัน  ๑ คน ด้วยความยากจนและการ

ท ามาหากินที่ฝืดเคอืงจงึตัดสินใจเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อขับรถแท็กซี่  มาวัน

หนึ่งได้ถูกคนร้ายตีจนน่วมไปท้ังตัว  แล้วโยนทิง้สลบอยูข่้างทางก่อนฟื้นได้ยิน

เสียงพูดก้องหูว่า “โลกนีห้าความซื่อสัตย์ยาก ผ้ากาสาวพัสตร์นั้นจะช่วย 

เธอได้” หลังจากรักษาร่างกายอยูน่านพอหายดีจึงได้ออกบวชโดยไมย่อมบอก

ใครเลย  เข้าบวชเป็นนาคปะขาว นานประมาณ ๑เดือน จากนั้นจึงได้เข้าสู่เพศ

๖๑

๕๓



 
 

บรรพชิต ด้วยวัย ๓๕ ปี ณ วัดปา่กุง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอด็ เม่ือวันท่ี 

๑๖ มิถุนายน  ๒๕๒๗ เวลา ๒๑.๐๐ น. โดยมีท่านเจ้าคุณภัทรมุณี (เลื่อน) 

วัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระอุปัชฌาย์ มีหลวงปู่ศรี มหาวีโร  เป็นพ่อแม่

ครูบาอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนเรื่อยมา  “หลวงพ่อสายทอง”เมื่อบวชแล้วก็

ปฏิบัติอย่างหนัก ข่มกิเลสด้วยการอดอาหาร  เดินจงกรมติดต่อกันเป็นเวลา

หลายวัน  ไมไ่ด้นั่งได้นอน ถงึกับเทา้แตก เลือดไหล ท่านก็ไมย่อมหยุดท่ีจะ

ปฏิบัติเอาผา้มาพันเท้าท่ีแตกไว ้แล้วเดินจงกรมต่อ เพื่อไม่ให้เสียสัจจะ  

“ถ้าหวังความสุขความสบาย ไม่มีทางก าจัดกิเลสได้ การปฏิบัติก็ไมส่ าเร็จ”  

เมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ต้องรักษากาย รักษาใจ ให้อยูใ่นกรอบของธรรมนี ้

เป็นสิ่งท่ียากกว่า “เรารักษาใจ ได้ชื่อว่ารักษาตัว รักษาธรรม” ด้วยจิตอันแกร่ง

กล้า ความเมตตาท่ีสูงส่งของ “หลวงพอ่สายทอง” แม้กระท่ังหลวงตามหาบัว

ครั้งเมื่อมลีูกศิษย์ไปกราบท่านท่ีวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ทา่นมักจะ

กล่าวเสมอว่า “เดินทางมาอะไรกันตั้งไกล ถา้จะท าบุญใกล้ๆ นั้นที่วัดป่าห้วย

กุ่ม ก็มีพระให้ท าบุญกราบไหว ้พระผู้มีบารมอียูน่ั้นไง “นู่นที่ห้วยกุม มีพระ

อรหันต์ อยูท่ี่นั่นนะ” 

ด้วยบารมขีองหลวงพอ่ “สายทอง” ได้มีผู้มีจติศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ

ทอดผา้ป่าการกุศล  สมทบทุนสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ และผูป่้วยใน ๕ ชัน้  

โรงพยาบาลภูเขียว  ชื่ออาคาร “หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม”  อาคาร

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ อาคารเฉลิมพระ

เกยีรติ โรงพยาบาลชัยภูมิ รวมท้ังได้มีเมตตา น าพี่น้องผูมี้จติศรัทธาก่อสร้าง

อาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ 

จนส าเร็จเรียบร้อย  

หลวงพ่อสำยทอง  เตชะธัมโม 
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ต้นไม้ที่ทรงปลูก“ต้นราชพฤกษ”์ 

ชื่อสำมัญ  

 Golden shower, Indian  

Laburnum, Pudding-pine tree 

Purging Cassia 

ชื่อวทิยำศำสตร์  

 Cassia fistula L. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว  

(FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE)  

และอยูใ่นวงศ์ย่อยราชพฤกษ์ 

(CAESALPINIOIDEAE หรือ CAESALPINIACEAE) 
 

สมุนไพรรำชพฤกษ์  
มีชื่อท้องถ่ินอื่นๆ วา่ กุเพยะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ปูโย ปอียูเปอโซ 

 แมะหล่าอยู ่(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)  ลักเกลือ ลักเคย (กะเหรี่ยง), ราชพฤกษ์ 

ชัยพฤกษ์ (ภาคกลาง), ลมแล้ง (ภาคเหนือ), ราชพฤกษ์ (ภาคใต้),  

คูน (ท่ัวไปเรียกและมักจะเขียนผดิหรือสะกดผดิเป็น “ต้นคูณ” หรือ “คูณ” เป็น

ต้นค าว่า “ราชพฤกษ์” มีความหมายว่า “ต้นไม้ของพระราชา” ซึ่ งเ ป็น

สัญลักษณ์ของงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งจัดขึ้นเพื่อฉลองในวโรกาสอันเป็น

มหามงคลท่ีพระเจ้าอยูห่ัวของเราทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ ๖๐ ปี 
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ลักษณะของต้นราชพฤกษ ์ 
 ต้นรำชพฤกษ์ (ต้นคูน) เป็นพืชพื้นเมืองในแถบเอเชียใต้ ไล่ตั้งแต่ทาง

ตอนใต้ของปากีสถานไปจนถึงอินเดีย พม่า และประเทศศรีลังกา โดยจัดเป็น

พรรณไม้ขนาดกลาง มีล าต้นสีน้ าตาลแกมเทาเกลี้ยง มักขึ้นท่ัวไปตามป่าผลัด

ใบหรือในดินท่ีมีการถ่ายเทน้ าดี ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดแล้วย้ายกล้า

มาปลูกในถุงเพาะช า เม่ือโตพอแล้วก็ย้ายมาปลูกในพื้นท่ี แต่ในปัจจุบันอาจจะ

ใช้วิธีการทาบก่ิงและเสียบยอดก็ได้ แต่โอกาสส าเร็จจะน้อยกว่าวิธีการเพาะ

เมล็ด 

 ใบรำชพฤกษ์ (ใบคูน) ลักษณะของใบออกเป็นช่อ ใบสีเขียวเป็นมัน 

ช่อหนึ่งยาวประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร และมีใบย่อยเป็นไข่หรือรูปป้อม ๆ 

ประมาณ 3 – ๖ คู่ ใบย่อยมีความกว้างประมาณ ๕ – ๗ เซนติเมตร และยาว

ประมาณ  ๙ – ๑๕ เซนติเมตร โคนใบมนและสอบไปทางปลายใบ เนื้อใบบาง

เกลีย้ง มีเส้นแขนงใบถ่ีและโค้งไปตามรูปใบ 

 ดอกรำชพฤกษ์ (ดอกคูน) ออกดอกเป็นช่อ ยาวประมาณ ๒๐ – ๔๕ 

เซนติเมตร มีกลีบรองดอกรูปขอบขนาน มีความยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร 

กลีบมี ๕  กลีบ หลุดร่วงได้ง่ายและกลีบดอกยาวกว่ากลีบรองดอกประมาณ  

๒ – ๓  เท่า และมีกลีบรูปไข่จ านวน ๕ กลีบบริเวณพื้นกลีบจะเห็นเส้นกลีบ

ชัดเจน ท่ีดอกมีเกสรตัวผู้ขนาดแตกต่างกันจ านวน ๑๐ ก้าน มีก้านอับเรณูโค้ง

งอขึ้น ดอกมักจะบานในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม แต่ก็บางกรณีท่ี

ออกดอกนอกฤดูเหมอืนกัน เชน่ ในชว่งเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 

 ผลรำชพฤกษ์ หรือ ฝักรำชพฤกษ์ (ฝักคูน) ผลมีลักษณะเป็นฝักรูป

ทรงกระบอกเกลี้ยง ๆ ฝักยาวประมาณ  ๒๐ – ๖๐ เซนติเมตร และวัดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางได้ราว ๒ – ๒.๕ เซนติเมตร ฝักอ่อนจะมีสีเขียว ส่วนฝักแก่จัดจะ 

มีสีด า  
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ในฝักจะมีผนังเย่ือบาง ๆ ติดกันอยูเ่ป็นช่อง ๆ ตามขวางของฝัก และในชอ่งจะมี

เมล็ดสีน้ าตาลแบน ๆ อยู่ มีขนาดประมาณ ๐,๘ – ๐.๙ เซนติเมตร 

 ผลรำชพฤกษ์ หรือ ฝักรำชพฤกษ์ (ฝักคูณ) ผลมีลักษณะเป็นฝักรูป

ทรงกระบอกเกลี้ยง ๆ ฝักยาวประมาณ ๒๐ – ๖๐ เซนติเมตร และวัดเส้นผา่น

ศูนย์กลางได้ราว ๒ – ๒.๕  เซนติเมตร ฝักอ่อนจะมีสีเขียว ส่วนฝักแก่จัดจะมีสี

ด า ในฝักจะมีผนังเยื่อบาง ๆ ติดกันอยู่เป็นช่อง ๆ ตามขวางของฝัก และในชอ่ง

จะมีเมล็ดสีน้ าตาลแบน ๆ อยู่ มีขนาดประมาณ ๐.๘ – ๐.๙  เซนติเมตร 
 

ประโยชน์ต้นรำชพฤกษ์ 

 นิยมปลูกไว้เป็นต้นไม้ประดับตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น สถานท่ีราชการ 

บริเวณริมถนนข้าง 

 ต้นราชพฤกษ์กับความเชื่อ ต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลนามท่ีคนไทย

โบราณเชื่อว่า บ้านใดท่ีปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้เป็นไม้ประจ าบ้านจะช่วยให้มี

เกียรติและศักดิ์ศรี สาเหตุเพราะคนให้การยอมรับว่าต้นราชพฤกษ์เป็นไม้ท่ีมี

คุณคา่สูงและยังเป็นสัญลักษณข์องประเทศไทยอีกด้วย และยังเชื่อว่าจะท าให้ผู้

อยูอ่าศัยนั้นเจริญรุ่งเรือง โดยจะนิยมปลูกต้นราชพฤกษ์  ในวันเสาร์และปลูกไว้

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน อาจเป็นเพราะทิศดังกล่าวได้รับแสงแดดจัด

ในชว่งตอนบ่าย เลยปลูกไวเ้พื่อช่วยลดความร้อนภายในบ้านและชว่ย 

 ต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลและศักดิ์สิทธิ์ ใช้ท าเป็นน้ าพุทธมนต์ใน

พธิีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา เช่น พธิีวางศิลาฤกษ์ ใช้ท าเสาหลักเมอืง เสาเอกใน

การกอ่สร้างพระต าหนักยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร คทาจอมพล ส่วนใบ 
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ของต้นราชพฤกษ์จะใช้ท าเป็นน้ าพุทธมนต์ไว้สะเดาะเคราะห์  ได้ผลดีนัก เป็น

ต้น  เนือ้ไม้ใช้ท าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ด้ามเครื่องมือต่าง ๆ หรือท าเป็นไม้ไว้ใช้

สอยอื่น ๆ เช่น ใชท้ าเสา เสาสะพาน ท าสากต าข้าว ล้อเกวียน คันไถ เป็นต้น 

 เนื้อของฝักแก่สามารถน ามาใช้แทนกากน้ าตาล  ในการท าเป็นหัว

เชือ้จุลินทรีย์และจุลินทรีย์ขยายได้ 

 ฝักแก่สามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มด้วยเตาเศรษฐกิจท่ีมี

ขนาดพอเหมาะโดยไมต่้องผา่ ตัด หรือเลื่อย 
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ภาคผนวก 
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หมำยก ำหนดกำร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน 

“เฉลิมราชกุมารี”  

ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  จังหวัดชัยภูมิ 

วันพฤหัสบดี ท่ี  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

*********************** 

เวลำ  ๐๘.๐๐ น. -    สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี   

   เสด็จพระรำชด่ำเนินโดยรถยนต์พระที นั ง  จำกวังสระ 

   ปทุม  ไปยังกองพลทหำรม้ำที   ๒ รักษำพระองค์ 

เวลำ  ๐๘.๑๐ น. - รถยนต์พระที นั งถึงกองพลทหำรมำ้ที   ๒  รักษำ 

พระองค์ 

- ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที นั งไปยังสนำม 

เฮลิคอปเตอร์ชั วครำวสนำมกีฬำกลำงจังหวัดชัยภูมิ  

อ่ำเภอเมอืง  จังหวัดชัยภูมิ   

เวลำ  ๐๙.๒๐ น. -    เฮลิคอปเตอร์พระที นั งถึงสนำมเฮลิคอปเตอร์ 

   ชั วครำวสนำมกีฬำกลำงจังหวัดชัยภูมิ  อ่ำเภอเมอืง 

        ชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

- ผูว่้ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ  ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำล 

จังหวัดชัยภูมิ  แม่ทับภำค  ๒  ผูบั้ญชำกำรต่ำรวจภูธร

ภำค  ๓  และข้ำรำชกำร  เฝำ้ ฯ รับเสด็จ 
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- นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดชัยภูมิ  ทูลเกล้ำฯ  ถวำย

พวงมำลัย 

- ประทับรถยนต์พระที นั งไปยังห้องสมุดประชำชน  

“เฉลิมรำชกุมำรี”  จังหวัดชัยภูมิ 

เวลำ  ๐๙.๓๐ น. -    รถยนต์พระที นั งถึงห้องสมุดประชำชน   

“เฉลิมรำชกุมำรี”  จังหวัดชัยภูมิ 

    (วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำชัย) 

-    รองผูว่้ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ  รัฐมนตรีชว่ยว่ำกำร 

กระทรวงศึกษำธิกำร ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร   

เลขำธกิำรส่ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ 

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  ผูอ้่ำนวยส่ำนักงำนส่งเสริม 

กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด 

ชัยภูมิ และคณะกรรมกำรจัดงำน เฝำ้ฯ  รับเสด็จฯ   

- ภริยำรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ  และผูแ้ทน

คณะกรรมกำรจัดงำน  ทูลเกล้ำ ฯ   ถวำยมำลัย 

- เสด็จเข้ำพลับพลำพธิี 

- ประทับพระรำชอำสน์ 

- ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  เข้ำเฝ้ำ ฯ ทูลเกล้ำฯ  

ถวำยสูติบัตร 

- เลขำธกิำรส่ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  เข้ำเฝ้ำ ฯ ทูลเกล้ำฯ  ถวำย

หนังสือที ระลึก 

- รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  กรำบบังคมทูล

รำยงำน 
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- ผูว่้ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ   กรำบบังคมทูลเบกิผูมี้ 

อุปกำรคุณเข้ำรับพระรำชทำนของที ระลึก  (จ่ำนวน  

๑๒๐  รำย) 

- เสด็จออกจำกพลับพลำพธิี 

- เสด็จฯ  ไปยังแทน่ทรงกดปุ่มไฟฟำ้เปิดแพรคลุมป้ำย

ห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี”  

    จังหวัดชัยภูมิ  (วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์) 

- เสด็จฯ  ไปทรงปลูกต้นรำชพฤกษ์  (จ่ำนวน  ๑  ต้น) 

- เสด็จเข้ำอำคำร ฯ 

- ทอดพระเนตรนิทรรศกำรฯ 

- เสด็จขึน้ชัน้  ๒  (ทำงบันได) 

- ทอดพระเนตรนิทรรศกำร ฯ 

- เสด็จเข้ำห้องรับรอง 

- ทรงลงพระนำมำภิไธยในสมุดที ระลึก 

- เสด็จออกจำกห้องรับรอง 

- ทอดพระเนตรห้องมินิเธียเตอร ์

- เสด็จห้องเฉลิมพระเกยีรต ิ

- เสด็จลงช้ันที   ๑  (ทำงบันได) 

- เสด็จ ฯ ไปยังบริเวณฉำยพระฉำยำลักษณ์ 

- ฉำยพระฉำยำลักษณร์่วมกับผูบ้ริหำร  และ

คณะกรรมกำร  (จ่ำนวน  ๓  ชุด) 

- เสด็จออกจำกอำคำร ฯ 
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เวลำ  ๑๐.๑๐ น.  -    ประทับรถยนต์พระที นั งเสด็จพระรำชด่ำเนินไปยัง 

     โรงพยำบำลชัยภูมิ  อ่ำเภอเมอืงชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

       (วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำชัย) 

  

*************************** 

 

 

การแต่งกาย -  ข้ำรำชกำรในพื้นที   :  เครื องแบบปกติขำว  ไวทุ้กข์ 

 -  ข้ำรำชกำรในพระองค์ :  แต่งเครื องแบบปกติกำกีคอตั้ง 

    ไวทุ้กข ์
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รำยนำมผู้บริจำค และสนับสนุน 

1. ธนำคำรเพื อกำรส่งออกและน่ำเข้ำแห่ง

ประเทศไทย (EXIM BANK) 

304,8๐๐.- 

2. บริษัท คิงพำวเวอร์ อินเตอร์เนชั นแนล จ่ำกัด       ๕๗,๐๐๐.- 

3. บริษัทยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุป๊ จ่ำกัด 20,000.- 

4. บริษัทปิยมิตรมัลติมีเดีย 20,000.- 

5. บริษัท อำเซียนโปแตช ชัยภูมิ จ่ำกัด (มหำชน)      20,000.- 

6. พระรำชชัยสิทธิสุนทร   20,000.- 

7. เจ้ำคุณพระปริยัติกิจวิธำน   20,000.- 

8. พระครูประคุณธรรมธำดำ 20,000.- 

9. พระค่ำสิงค ์ สุนิมมโล 20,000.- 

10. พระวิสัน  ปสนโน 20,000.- 

11. นำยธนำนุวัจน์  พงษ์เดชำตระกูล ๗0,000.- 

12. นำงพรนรินทร์  โกทองเจริญ ๕๕,๐๐๐.- 

13. นำยธงชำติ  พร้อมพันธุ์ 30,000.- 

14. นำงบุญสี  มำตมิตร 20,000.- 

15. นำงธัญวรัตน์  พงษ์เดชำตระกูล 20,000.- 

16. นำงสำวพัชรำภรณ์  พำนทองไพศำล 20,000.- 

17. นำงสำววิชชุดำ  ศรีกรินทร์ 20,000.- 

18. นำงอัญชลี   พดืขุนทด 20,000.- 

19. เด็กหญิงสุดำรัตน์  พืดขุนทด 20,000.- 

๘๐
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20. นำยสุธี  ศิวำพร 20,000.- 

21. นำงสำวณัฎฐิณำภรณ์  เสงี ยมแก้ว 20,000.- 

22. นำงรัชนี  กลั นตำ 20,000.- 

23. นำงสมำน  แพงจันทร์ 20,000.- 

24. นำงโยม   บัวจ่ำนง 20,000.- 

25. นำงวิจติรำ  แพงขะ 20,000.- 

26. นำงกฤษณำ  สำยบุญจันทร์ 20,000.- 

27. นำยจ่ำปำ  กัยนคร 20,000.- 

28. นำงถนอม  รุ่งรัตน์ตระกูล 20,000.- 

29. นำงสำวนิตยำ  บัวทอง 20,000.- 

30. นำงสงค ์ สินธุเทำ 20,000.- 

31. นำงสำวจิตรำภรณ์  กล้ำแท้ 20,000.- 

32. นำงสำวพสิมัย  แสงบ่ำรุง 20,000.- 

33. นำยเกษม  ทำขำมป้อม 20,000.- 

34. นำยกฤษณะ  เพชรพัชรกุล 20,000.- 

35. นำยทิพย์วิทย์  ใสชำติ 20,000.- 

36. นำงสุวภัทร  สิทธิวงศ์ 20,000.- 

37. นำงสำวอิสรำ  อ่อนสกุล 20,000.- 

38. นำยอนันต์  ศรีวงษ์ชัย 20,000.- 

39. นำงมะลิ  พันธุ์ชมพู 20,000.- 

40. นำยค่ำมูล  จินดำดวง 20,000.- 

41. นำยสวัสดิ์  ปอ้มสุวรรณ 20,000.- 

42. นำงภรธิญำ  พรมเจริญ 20,000.- 
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43. นำงมณรีัตน์  ซำร่ำ 20,000.- 

44. นำงพัชมณ  สิธวิรำงกูล 20,000.- 

45. นำงวรฤทัย  ธนอนันตกูล 20,000.- 

46. นำงญำศิณี   จิรเกษมสุข 20,000.- 

47. นำงดำรณ ี ปฏิรูปำนนท์ 20,000.- 

48. นำงอุไรวรรณ  เตียประสงค์ 20,000.- 

49. นำงน้่ำผึ้ง  อัครนิธยิำนนท์ 20,000.- 

50. นำงกิริยำ  อัครนิธยิำนนท์ 20,000.- 

51. นำงรัชนี  โรจน์รตันชัย 20,000.- 

52. นำยสุรศักดิ์  วงศ์สุรศิลป์ 20,000.- 

53. นำงเยำวภำ  พันธุ์โอภำส 20,000.- 

54. นำยเสนีย์   ฉัตรวชิัย 20,000.- 

55. นำงวิไลลักษณ ์ โรจนำศรีรัตน์ 20,000.- 

56. นำยประพรรณ ์ ขำมโนนวัด 20,000.- 

57. นำงดำรณ ี คณำเขว้ำ 20,000.- 

58. นำงบัวหลั น  กิจใบ 20,000.- 

59. นำงค่ำอ้วด  มงคล 20,000.- 

60. นำยสำนนท์  ด่ำนภักดี 20,000.- 

61. นำยมนตรี  ชำลีเครอื 20,000.- 

62. นำงสุบรรณ  บุญญำนุสนธิ์ 20,000.- 

63. นำยบรรยงค์  เกียรติก้องชูชัย 20,000.- 

64. นำยวรวุฒิ   ฉวีชัย 20,000.- 

65. นำยสุชำติ  สิมำชัย 20,000.- 
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66. นำงนภำ  ศกุนตนำค  20,000.- 

67. นำยบัญญัติ  พงษ์จ่ำนงค์ 20,000.- 

68. รศ.ดร.ทนงศักดิ์   คุม้ไขน่้่ำ 20,000.- 

69. นำงสมทรง  นรเศรษฐโสภณ 20,000.- 

70. นำงสำวภัฏทรีญำ  พรหมเฮียง 20,000.- 

71. นำงละเอียด  ทองด ี 20,000.- 

72. นำงยุพำ   ประยูรหำญ 20,000.- 

73. นำยธนภำค   รอดพร้อม 20,000.- 

74. นำงค่ำพลอย  ยงชัย 20,000.- 

75. นำงวิภำพร  บุญคง 20,000.- 

76. นำยอิสระ  บ่ำรุงหมู่ 20,000.- 

77. นำงสุพรรณ  วนิำกร 20,000.- 

78. นำงอ่ำพัง  ทองรุ่ง 20,000.- 

79. นำงสุทิน  รัตนจรัสโรจน ์ 20,000.- 

80. นำงจุไรพร  รอดพร้อม 20,000.- 

81. นำงบุษบำ  บุญญำนุสนธิ์ 20,000.- 

82. นำยยงยุทธ  อรุณวิไลรัตน ์ 20,000.- 

83. นำงสมร  อรุณวิไลรัตน ์ 20,000.- 

84. นำยสุดยือ้ ฦำชำ 20,000.- 

85. นำยรำเชนทร์ บูรณศำสตร์ 20,000.- 

86. นำงสำวเดือนเพ็ญพร ชัยภักดี 20,000.- 

87. นำยหมู่ตรี สมยศ  นำเสถียร 20,000.- 

88. นำงเหรียญชัย  รองศักดิ์ 20,000.- 
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89. นำยศุกร์ไพศำล  แซต่ั้น 20,000.- 

90. นำยโอฬำร  เจริญรักไทย 20,000.- 

91. นำงเรืองวิไล  ทำขำมป้อม 20,000.- 

92. นำงชลีพร  กรุดทอง 20,000.- 

93. นำยสุก้องภัค  กริ งสันเทยีะ 20,000.- 

94. นำยประเสริฐ  บุญมำ 20,000.- 

95. นำยสุวิทย์  บุญมำ 20,000.- 

96. นำงสำวรัชนีกร  บุญมำ 20,000.- 

97. นำยจักรวุฒิ  ชนะพันธ์ 20,000.- 

9๘. นำงนันทยำ  สมบัติหอม 20,000.- 

๙๙. นำยวำทศักดิ์  รวิสำนนท์ 20,000.- 

100. นำงวำสนำ  เจริญรักษ์ 20,000.- 

10๑. น.ส.อริศำ  เชิดโกทำ 20,000.- 

10๒. นำงวนิดำภรณ์  ค่ำทอง 20,000.- 

10๓. นำงเต็มดวง  สุรีฤทธิ์ 20,000.- 

10๔. นำงศิริพร  ด่ำนวิวัฒน ์ 20,000.- 

10๕. นำยสำยันต์  ทบัีวบำน 20,000.- 

10๖. นำยมังกรณ์  จิตรอำษำ                   บริจำควัสดุอุปกรณ์

ก่อสร้ำง 

๑๐๗. นำยบุญเลีย้ง  วริิยะธนำกุลชัย ” 

๑๐๘. นำยณัฎพงษ์  อภิวัชรำงกุล ” 

๑๐๙. นำยธนภัทร  ฉัตรสุวรรณ ” 

๑๑๐. นำยกษิณ  วงคพ์นำกร ” 
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๑๑๑. นำงสมพร  สมยงค์ ” 

๑๑๒. นำงสำววรรณดี  วจิักษณำพงษ์ ” 

๑๑๓. นำยสมนึก  เนื องปัญญำ ” 

๑๑๔. นำงสำววำสนำ  นำมวิจติร ” 

๑๑๕. นำงพวงเพชร  บุญโนนแต้ ” 

๑๑๖. นำยด่ำเนิน  ชำติพหล ” 

๘๕
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บรรณำนุกรม 
 

การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.). คู่มือท่องเท่ียวนครชัยบุรินทร์. 

กรุงเทพฯ  :  บริษัท ลีโอ แลนเซ็ท จ ากัด,  ม.ป.ป. 
 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ. ปูมประวัติศำสตร์เมืองชัยภูมิ.  

ชัยภูมิ : บริษัทเอกพมิพไ์ท จ ากัด, ๒๕๕๘ 
 

ส านักงานจังหวัดชัยภูมิ. ไปเท่ียวชัยภูมิน ำกันบ่.ชัยภูมิ : ไมป่รากฏชื่อ 

         ส านักพมิพ,์ ม.ป.ป.  
 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  

         บุรีรัมย์.  ท่ีระลึกพิธีเปิดห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี”  

         จังหวัดบุรีรัมย์.  บุรีรัมย์  :  ไมป่รากฏชื่อส านักพมิพ,์  ๒๕๕๘. 
 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

         สกลนคร. ท่ีระลึกพิธีเปิดห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี”  

         จังหวัดสกลนคร.  สกลนคร  :  ไม่ปรากฏชื่อส านักพมิพ,์ ๒๕๕๙. 
 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

         อุดรธานี.  ท่ีระลึกพิธีเปิดห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี”  

         จังหวัดอุดรธำนี.  อุดรธานี : ไมป่รากฏชื่อส านักพิมพ,์  ๒๕๕๘. 
 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด   

          อ านาจเจริญ. ท่ีระลึกพิธีเปิดห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี”  

         จังหวัดอ ำนำจเจริญ.  อ านาจเจริญ:ไมป่รากฏชื่อส านักพมิพ,์๒๕๕๑. 
 

 

๘๖

๗๗



 
 

 

ควำมเป็นมำห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี”  (ออนไลน์).  เข้าถึงได้ 

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

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี.  (ออนไลน์).  เข้าถึงได ้

         จาก   http://th.wikipedia.org/wiki. ๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
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http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/liciti/lcha.html.%20%20๘กุมภาพันธ์%20๒๕๖๐
http://th.wikipedia.org/wiki.%20๒กุมภาพันธ์%20๒๕๖๐


 
 

 

คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษา 
 ๑. นายทวีศักด์ิ  เที่ยงธรรม ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ 

 ๒. นายปราโมทย ์ กลีบทอง      รองผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ 
 

คณะกรรมการด าเนนิงาน 

 ๑.   นายเกษม ทาขามป้อม ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชัยภูมิ 

 ๒.   นายสน่ัน   เตชะนอก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอแก้งครอ้ 

 ๓.   นางดารณี คณาเขว้า ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

 ๔.   นางกุหลาบชัยประสิทธิ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองบัวระเหว 

 ๕.   นายจักรวุฒ ิ ชนะพันธ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอภูเขียว 

 ๖.   นางจิตมาษ  ฉัตรวิชัย ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอจัตุรัส 

 ๗.  นางยุพา  ประยูรหาญ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคอนสวรรค์ 

 ๘.   นายกิตติภพ  โคมเดอืน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

 ๙.  นายบรรจง  พิมพ์ภูมี ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองบัวแดง 

 ๑๐. นายธนภาค  รอดพร้อม ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ้านเขว้า 

 ๑๑. นางขวัญใจ  ไลนอก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ้านแท่น 

 ๑๒. นายอนันต์  ศรีวงษ์ชัย ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเนินสง่า 

 ๑๓. นางรัชนี  กล่ันตา  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคอนสาร 

 ๑๔. นางสาววิชชุดา  ศรีกรินทร์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอภักดีชุมพล 

 ๑๕. นางชลีพร กรุดทอง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเทพสถิต 

 ๑๖. นายทรงศักด์ิ  สุย่วงศ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอซับใหญ ่

 ๑๗.  บุคลากรในสังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ทุกคน 

 

 

 

๘๘

๙๕



 
 

คณะผู้จัดท ำ (ต่อ) 
 
 

ข้อมูล / ภาพถ่าย 

 ๑.  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชัยภูมิ 

 ๒.  ส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ 

 ๓.  วัดป่าห้วยกุ่ม  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 

 ๔.  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ/ประชาสัมพันธ์ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ 
 

รวบรวม / เรยีบเรยีง 

 ๑.  นางธัญวรัตน์   พงษ์เดชาตระกูล ครชู านาญการ กศน.อ าเภอภักดีชุมพล 

 ๒.  นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ  ครูช านาญการ กศน.อ าเภอแก้งครอ้ 

 ๓.  นางพนิดา  พลธรรม  ครูช านาญการ กศน.อ าเภอจัตุรัส 

 ๔.  นางธณิกานต์  เทียวประสงค ์ คร ูคศ.๑ กศน.อ าเภอเทพสถิต 

 ๕.  นางสาวรดาสถิตย์  มงคล  นักวิชาการศึกษา  
 

บรรณาธิการ  

๑. นายทวีศักด์ิ  เที่ยงธรรม  ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน. จังหวัด 

      ชัยภูมิ 

 ๒. นายปราโมทย ์ กลีบทอง       รองผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน. 

จังหวัดชัยภูมิ 

 

ออกแบบปก 

 นายอเนก    ศรีวงษ์ชัย   คร ูศรช. กศน.อ าเภอเมืองชัยภูมิ 

 

 

 

สงวนลิขสิทธ์ิ : ส านักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ 

๘๙
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