ประวัตคิ วามเป็ นมาของโครงการสารานุ กรมไทย ฯ
1.

สําหรับโครงการสารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงปรารภ
กับอาจารย์ (ท่านประธาน) ตังแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๖ แต่ยงั มิได้มีการแต่งตังคณะกรรมการดําเนิ นงาน จนกระทังปี
พ.ศ.๒๕๑๑ จึงมีคณะกรรมการเข้าเฝ้ าทีวังสวนจิตรลดา เป็ นครังแรก ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๑๒ จึงมีการพิจารณา
เรืองการทําสารานุ กรมไทย ฯ เล่มตัวอย่างขึน (มีตวั อย่างไปด้วย)
2. เพือให้เป็ นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั ทีจะให้มีสารานุ กรมไทย
ทีคนไทยทํา ด้วยความมุ่งหมายทีจะให้เป็ นหนังสือทีเป็ นประโยชน์ต่อเยาวชน และส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้หา
ความรูข้ นั พืนฐานในเรืองราวและวิชาการสาขาต่าง ๆ เป็ นสามระดับด้วยกัน คือ เด็กรุน่ เล็ก อ่านเข้าใจระดับ
หนึ ง เด็กรุน่ กลางระดับหนึ ง และเด็กรุน่ ใหญ่รวม ทังผูใ้ หญ่ผสู ้ นใจอีกระดับหนึ ง การเขียนบทความแต่ละเรือง
จึงได้เขียนขึนให้ได้ลกั ษณะทีเหมาะสมสําหรับเยาวชนแต่ละรุน่ และพิมพ์ไว้โดยใช้อกั ษรขนาดต่างๆ กัน แต่ละ
เรืองตังต้นด้วยเรืองสําหรับเด็กรุน่ เล็กก่อน ถัดไปสําหรับเด็กรุน่ กลางแล้วจึงเป็ นเรืองสําหรับ ระดับรุ่นใหญ่
ส่วนเรืองทุนในการจัดทําหนังสือนี คณะไลออนส์แห่งประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือจัดหาทุน โดยการถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือให้โครงการฯ นี สาํ เร็จลุล่วงไปตามพระราชประสงค์
3. เมือเริมดําเนิ นงานในปี
พ.ศ.๒๕๑๒ ก็ได้มีการเชิญคณาจารย์และผูร้ ใู ้ นสาขาวิชาต่างๆ
๗ สาขาวิชาคือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
แพทยศาสตร์ มาเป็ นกรรมการประสานงานเพือจัดทําสารานุ กรมไทยฯ โดยมีการร่วมมือจากวิทยากรใน
สาขาวิชานันตลอดจนกรรมการฝ่ ายต่างๆ อีกมากมาย เช่น ฝ่ ายศิลป์ , ฝ่ ายภาษา, ฝ่ ายการพิมพ์ เป็ นต้น
จนกระทังสารานุ กรมไทยฯ เล่มที ๑ ได้จดั พิมพ์แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็ นจํานวนหมืนเล่ม และครึงหนึ ง
ของจํานวนพิมพ์ได้นําทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือพระราชทานแก่โรงเรียนและห้องสมุด
ต่างๆ ทัวราชอาณาจักรต่อไป ส่วนจํานวนทีเหลือก็ได้นําออกจําหน่ ายแก่ประชาชนทัวไป

พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชนฉบับพระราชทาน

เมือทีประชุมพร้อมแล้ว จึงเริมดําเนิ นการดังนี
1. พิธีกรเชิญประธานในพิธีอ่านพระราชดํารัสในการจัดทําหนั งสือสารานุ กรมไทยฯ ให้ทีประชุมฟั ง
(ทีประชุมยืนขึนทังหมด)
2. เมือเสร็จสินพระราชดํารัสแล้วทีประชุมนังลง
3. พิธีกรกล่าว “บัดนี การจัดทําหนังสือสารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชน เล่มที..... ได้สา
ํ เร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สโมสรไลออนส์สากลในประเทศไทย นําหนังสือ
สารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทานไปมอบให้โรงเรียนต่างๆ ทัวประเทศอีกด้วย
4. พิธีกรกล่าวเชิญนายกสโมสรไลออนส์
ขึนนําหนังสือชุดแรกวางลงบนพานหน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์ (รับหนังสือจากผูช้ ่วย)
5. พิธีกรเชิญผูอ
้ าํ นวยการโรงเรียน หรืออาจารย์ เข้ามารับหนังสือสารานุ กรมไทยฯ หน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์

6.

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ เดินขึนมายืนตรงกลางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายคํานับ
1 ครัง แล้วตรงเข้าไปรับหนังสือพระราชทานจากพาน ถวายคํานับอีก 1 ครัง แล้วกลับเข้านังทีเดิม
7. นายกสโมสรไลออนส์รบ
ั หนังสือพระราชทานชุดต่อไป จากผูช้ ่วยฯ วางลงในพาน
8. พิธีกรเชิญอาจารย์ผูอ
้ าํ นวยการโรงเรียนต่อไปเข้ารับหนังสือฯ
ถวายคํานับ 1 ครัง แล้วตรงเข้าไปรับหนังสือฯ จากพาน
ถวายคํานับ 1 ครัง แล้วกลับเข้านังทีเดิม
9. พิธีกรเชิญผูอ
้ าํ นวยการโรงเรียน หรืออาจารย์ จนครบจํานวน

ให้ไลออน อาวุโส อ่านพระราชดํารัสก่อน
ขอให้ทุกคนในทีประชุมยืนขึน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชปรารภว่า การเรียนรูใ้ นเรืองราวและวิชาการสาขาต่าง ๆ
โดยกว้างขวาง เป็ นเหตุให้เกิดความรู ้ ความคิด และความฉลาด ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญทีสุดสําหรับชีวิต ช่วยให้
บุคคลสามารถสร้างประโยชน์สุข สร้างความเจริญ มันคงให้แก่ตนเอง ทังแก่สงั คมและบ้านเมืองอันเป็ นทีพึง
อาศัยได้ ทุกคนจึงควรมีโอกาสทีจะศึกษาหาความรูไ้ ด้ตามความประสงค์และกําลังความสามารถโดยทัวกัน
ทรงพระราชดําริวา่ หนังสือทุกประเภทสารานุ กรมนัน บรรจุสรรพวิชาการอันเป็ นสาระไว้ครบทุกแขนง
เมือมีความต้องการหรือพอใจจะเรียนรูเ้ รืองใด ก็สามารถค้นหาอ่านทราบ โดยสะดวก นับว่าเป็ นหนังสือทีมี
ประโยชน์เกือกูลการศึกษาเพิมพูนปั ญญาด้วยตนเองของประชาชนอย่างสําคัญโดยเฉพาะ ในยามทีมีปัญหาการ
ขาดแคลนครูและสถานที เล่าเรียนเช่นนี หนังสือสารานุ กรมจะช่วยคลีคลายให้บรรเทาเบาบางลงได้เป็ นอย่างดี
จึงมีพระราชดํารัสให้ ตังโครงการสารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เพือดําเนิ นการสร้างหนังสือสารานุ กรมฉบับ
ใหม่ชุดหนึ ง มีความมุ่งหมายทีจะนําวิชาการแขนงต่างๆ ทีควรศึกษาออกเผยแพร่แก่เยาวชนให้แพร่หลายทัวถึง
เพือเยาวชนจักได้หาความรู ้ ช่วยตัวเองได้จากการอ่านหนังสือและเพือให้ได้ประโยชน์อันกว้างขวางยิงขึน ทรง
กําหนดหลักการทําคําอธิบายเรืองต่างๆ แต่ละเรืองเป็ นสามตอนหรือสามระดับ และสําหรับเด็กรุน่ ใหญ่รวมถึง
ผูใ้ หญ่อีกระดับหนึ ง เพืออํานวยโอกาสให้บิดามารดาสามารถใช้หนังสือนี เป็ นเครืองมือแนะนํ าวิชาแก่บุตรธิดา
และให้พีแนะนํ าวิชาแก่น้องเป็ นลําดับกันลงไป นอกจากนี เมือเรืองหนึ งเรืองใด
มีความเกียวพันต่อเนื องถึง
เรืองอืนๆ ก็ให้อา้ งอิงถึงเรืองนันๆ ด้วยทุกเรืองไป ด้วยประสงค์จะให้ผูศ้ ึกษาทราบตระหนักว่าวิชาการแต่ละ
สาขามีความสัมพันธ์
เกียวเนื องถึงกันพึงจะศึกษาให้ครบถ้วนทัวถึง
บัดนี การจัดทําหนังสือสารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่ม...... ได้สาํ เร็จเรียบร้อยลงอีกเล่มหนึ งแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้คณะกรรมการโครงการฯ จัดดําเนิ นการเผยแพร่แก่ประชาชน
ตามพระราชประสงค์
(เมืออ่านจบแล้วเปิ ดเพลงสรรเสริญพระบารมี)
คํากล่าวของนายกสโมสรไลออนส์…………………………………………….

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

เรียน ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด ประธานในพิธี และแขกผูม้ ีเกียรติทงหลาย
ั

หนังสือสารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
ซึงโรงเรียนได้รบั ไปแล้วนันเป็ นหนังสือซึงโครงการ
สารานุ กรมไทยฯ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ช่วยจัดทําขึนโดยมีวตั ถุ
ประสงค์ทีจะให้มีหนังสือสารานุ กรมไทยเป็ นทังชุด จัดขึนโดยคนไทยเพือคนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้อ่าน
เป็ นการส่งเสริมความรูข้ นึ พืนฐานในเรืองราวและวิชาการสาขาต่างๆ จึงได้แบ่งเรืองต่างๆ ออกเป็ นสามส่วน
หรือสามระดับความรูค้ วามเข้าใจ แก่เด็กรุ่นเล็กระดับหนึ ง เด็กรุ่นกลางระดับหนึ ง และเด็กรุ่นใหญ่รวมทัง
ผูใ้ หญ่ ผูส้ นใจอีกระดับหนึ ง การเขียนเนื อหาสําหรับแต่ละส่วนของเรือง ได้เขียนขึนเหมาะสมกับผูอ้ ่าน แต่ละ
รุน่ และพิมพ์ดว้ ยตัวอักษรต่าง ๆ กัน แต่ละเรืองตังต้นด้วยเนื อหาทีเป็ นระดับของเด็กรุน่ เล็กก่อน ถัดไปเป็ น
ของเด็กรุน่ กลางแล้วจึงเป็ นเนื อหาสําหรับเด็กรุน่ ใหญ่และผูใ้ หญ่
บัดนี หนังสือสารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชน ได้จดั พิมพ์ขึนเป็ นเล่มที........แล้ว โดยพระบรมราชานุ มตั ิ
และโรงเรียนทีได้รบั หนั งสือสารานุ กรมไทยไปแล้วรวม........เล่ม คงยังขาดอีก 1 เล่ม คือเล่มที......... หนังสือ
สารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชนชุดนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สโมสร ไลออนส์ในประเทศ
ไทย ได้มีส่วนร่วมจัดหาทุน ทูลเกล้าฯ ถวายเพือสมทบดําเนิ นการจัดพิมพ์
ในโอกาสนี ซึงเป็ นวัน
คือวันที
สโมสรไลออนส์
ขอมอบ
หนังสือสารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที............. ให้กบั โรงเรียน เพือประโยชน์ทาง
การศึกษาของเยาวชนฯ สืบต่อไป

คํากล่าวตอบ
ท่านคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์…………………………………..
และท่านผูม้ ีเกียรติทงหลาย
ั

ข้าพเจ้ารูส้ ึกเป็ นเกียรติอย่างยิง ทีได้รบั เชิญมาเป็ นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุ กรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทายแก่โรงเรียนทังหลาย หนังสือสารานุ กรมไทยฯ นี เป็ นหนังสือซึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการโครงการสารานุ กรมไทยฯ
ซึงได้ทรงแต่งตังขึน จัดพิมพ์ขนึ แบบไทยทังชุด เพือให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้อ่าน เป็ นการส่งเสริม
ความรูข้ นพื
ั นฐานในเรืองราวและวิชาการในสาขาต่างๆ จึงได้แบ่งเรืองต่างๆ ออกเป็ น 3 ส่วน หรือสาม
ระดับความรู ้ โดยประสงค์ ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่เด็กรุ่งเล็กระดับหนึ ง เด็กรุ่นกลางระดับหนึ ง เด็ก
รุ่นใหญ่ รวมทังผูใ้ หญ่อีกระดับหนึ ง การเขียนเนื อหาสําหรับแต่ละรุ่น ส่วนของเรืองได้เขียนขึนให้
เหมาะสมกับผูอ้ ่านแต่ละรุ่น และพิมพ์ดว้ ยตัวอักษรขนาดต่างๆ กัน แต่ละเรืองตังต้นด้วยเนื อหาทีเป็ น
ของเด็กรุ่นเล็กก่อน ถัดไปเป็ นของเด็กรุ่นกลาง แล้วจึงเป็ นเนื อหาของเด็กรุ่นใหญ่ และผูใ้ หญ่
บรรดาโรงเรียนต่างๆ ได้รบั หนังสือสารานุ กรมไทยฯ ฉบับพระราชทานไปแล้วรวม......... เล่ม
บัดนี โครงการฯ ได้จดั พิมพ์เล่มที......... ขึนแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สโมสร
ไลออนส์สากลเป็ นผูพ้ ระราชทานให้แก่โรงเรียนต่างๆ ขึนในโอกาสนี ขอให้โรงเรียนทังหลายขึนรับ
พระราชทานหนังสือสารานุ กรมไทย เพือประโยชน์ทางการศึกษาของนักเรียนต่อไป
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