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วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 

 

ประธานจัดงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา   

คณะผู้จัด 

ศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียนและกลุ่มราชสกุล,  องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ประกอบไปด้วย วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงที่จัดตั้งอยู่ทั่วประเทศจ านวน 52 แห่ง ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมและภาษาไทยใน
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, TEEC Australia และ Precious Blockchain  

 

โดยได้รับ 

พระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระราชินี Shebah III  
(The Queendom of the African Continent, The African Kingdoms Federation) 

Chair of the Opening Ceremony and Keynote Speaker 
 

                                            วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 

 ‘น้อมเกล้าถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’  

                               สรุปการจัดงาน 
          ‘น้อมเกล้าถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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             คณะผู้จัดงาน ประกอบไปด้วย ศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียนและกลุ่มราชสกุล,  
องค์การเกษตรในอนาคตแหง่ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ที่ประกอบไปด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงที่จัดตั้งอยู่ทั่วประเทศจ านวน 52 แห่ง
ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมและภาษาไทยในยุโรปและสหรัฐอเมริกา, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, TEEC Australia 
และ Precious Blockchain โดยเป็นความร่วมมือจากองค์กรจาก 5 ทวีป อันได้แก่ เอเชีย แอฟริกา อเมริกา 
ออสเตรเลียและยุโรป มีความเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมมือกันจัดงาน   ‘น้อมเกล้าถวายพระพรเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ’ในวันที่ 28 กรกฎาาคม 2564  ผ่านโปรแกรมออนไลน์ โดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระราชินี Shebah III  (The Queendom of African Continent, and The 
African Kingdoms Federation) ประกอบไปด้วย 55 ประเทศในทวีป ทรงเป็นประธานเปิดงานและองค์ปาฐก  
มีการน าเสนอบทความวิชาการโดยวิทยากรระดับนานาชาติ  มีการแสดงดนตรีวงมโหรีไทยข้ามทวีปจากเอเชีย 
สหรัฐอเมริกา และยุโรป และการเชิญชวนปลูกต้นไม้คนละต้น ให้โลกเขียวขจี  ในแผนโครงการเทิดพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ‘King of the Green World’ 
   
          นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานออนไลน์โดยมีองค์กรเข้าร่วมถึง 5 ทวีปและมีสมเด็จพระราชินีแห่งทวีป
แอฟริกา มาร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันคล้ายวันพระราชสมภพ มีผู้รับชมและ
รับทราบงานนี้มากมายทั่วโลก ความประทับใจที่เกิดขึ้นคือความรักและความห่วงใยที่ทั้งสองฝ่ายมีต่อกัน 
ซึ่งผูกพันมานานนับเป็นพันปี ระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชนของพระองค์ ผลส าคัญที่เกิดจากการ
จัดงานคือ การก าเนิดของแผนงานเฉลิมพระเกียรติ โดยเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศอันได้แก่ 
 
         ASEAN MTI, ISPRM, ACRM, Asia-Pacific Translation and Intercultural Studies, WE 

DOCTOR, OCT, China Grains, The Research Center for Intangible Cultural Heritage of 

Lanmao, Yunnan Chinese Traditional Medicine University, Yunnan Agricultural University, 

กลุ่มประเทศแอฟริกัน, ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมในยุโรป ฯ ในการจัดตั้งโครงการและองค์การ (ระหว่าง
ประเทศ)The New World Initiative ที่ มีภารกิจดั งต่ อ ไปนี้  King of the Green World, The Quality 
Health-Longevity Hub, Innovative Communication (ASEAN MTI), and ICT-AI  ซ่ึ ง ห าก ได้ รั บ ก า ร
สนับสนุนจากรัฐบาล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง จะสามารถท าให้บรรลุผลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ
และของโลก 
 
    

                        Editor: Maneerat Sawasdiwat Na Ayutthaya 
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ตารางเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 
งาน  ‘น้อมเกล้าถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ 

วัน/เวลา รายการ 
12.00-13.00 
13.00-13.45 
 
 
 
 
 
 
 
13.45-15.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.30-16.30 
 
 
 
 
16.30-17.00 
เชิญชวนปลูก
ต้นไม้คนละต้น 

1. ลงทะเบียน  
2. ถวายพระพร 
2.1 Her Majesty Empress Queen Shebah III (The Queendom of the 
African Continent, The African Kingdoms Federation), Chair of the 
Opening Ceremony and Keynote Speaker  
2.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา 
2.3 พลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์ 
2.4 นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ 
2.5 ดร.พิเชษฐ์ พะลานุกูล 
3. การน าเสนอบทความและเสวนาวิชาการ   
 3.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา 
       (ผู้อ านวยการศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน, ราชบัณฑิตยสภา)  
       พิธีกรและวิทยากร  ‘รัชกาลที่ 10 และการแปลพระไตรปิฎก 
       เป็นภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์แรกของโลก’ 
3.2 ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 
     (Chair of ISPRM Women and Health) ‘ถอดรหัสการฟ้ืนฟูสุขภาพ’  
3.3 นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 
      H.E Crown Ambassador Leo Chris Lu (Queendom of Sheba African  
      Kingdoms Federation), ดร.พิเชษฐ์ พะลานุกูล (ประธานกรรมการบริหาร 
      บริษัทพรีเชียส บล็อกเชน) ‘iFarm and iHealth’    
4. บรรเลงเพลงวงเครื่องสาย ไทยจาก 3 ทวีป  
4.1 เดี่ยวซอจากทวีปเอเชีย โดยครูปอย กฤษฎาธาร จันทะโก ครูมือซอระดับโลก 
4.2 บรรเลงเพลงจากทวีปยุโรป โดยครูเหมียว ล าเจียก ทองคุ่ย (ศูนย์ภาษาและ 
    วัฒนธรรมไทยสวิตเซอร์แลนด์)  
4.3 บรรเลงเพลงจากทวีปอเมริกา โดยครูฬัฌญา เครือครองสุข 
     (ซานฟรานซิสโก) และครูช านิ ศรีพระราม (ชิคาโก)  
โลกเขียวขจีด้วยต้นไม้  
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Program 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 
งาน ‘น้อมเกล้าถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
วัน/เวลา รายการ 
12.00-13.00 
13.00-13.45 
 
 
 
 
 
 
 
13.45-15.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.30-16.30 
 
 
 
 
16.30-17.00 
เชิญชวนปลูก
ต้นไม้คนละต้น 

1. ลงทะเบียน  
2. ถวายพระพร 
2.1 Her Majesty Empress Queen Shebah III (The Queendom of the 
African Continent, The African Kingdoms Federation), Chair of the 
Opening Ceremony and Keynote Speaker  
2.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา 
2.3 พลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์ 
2.4 นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ 
2.5 ดร.พิเชษฐ์ พะลานุกูล 
3. การน าเสนอบทความและเสวนาวิชาการ   
 3.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา 
       (ผู้อ านวยการศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน, ราชบัณฑิตยสภา)  
       พิธีกรและวิทยากร  ‘รัชกาลที่ 10 และการแปลพระไตรปิฎก 
       เป็นภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์แรกของโลก’ 
3.2 ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 
     (Chair of ISPRM Women and Health) ‘ถอดรหัสการฟ้ืนฟูสุขภาพ’  
3.3 นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 
      H.E Crown Ambassador Leo Chris Lu (Queendom of Sheba African  
      Kingdoms Federation), ดร.พิเชษฐ์ พะลานุกูล (ประธานกรรมการบริหาร 
      บริษัทพรีเชียส บล็อกเชน) ‘iFarm and iHealth’    
4. บรรเลงเพลงวงเครื่องสาย ไทยจาก 3 ทวีป  
4.1 เดี่ยวซอจากทวีปเอเชีย โดยครูปอย กฤษฎาธาร จันทะโก ครูมือซอระดับโลก 
4.2 บรรเลงเพลงจากทวีปยุโรป โดยครูเหมียว ล าเจียก ทองคุ่ย (ศูนย์ภาษาและ 
    วัฒนธรรมไทยสวิตเซอร์แลนด์)  
4.3 บรรเลงเพลงจากทวีปอเมริกา โดยครูฬัฌญา เครือครองสุข 
     (ซานฟรานซิสโก) และครูช านิ ศรีพระราม (ชิคาโก)  
โลกเขียวขจีด้วยต้นไม้  



 5 

                              

 
 
 
 
 
 
 

Wednesday 28th July 2021 
Celebrations of His Majesty the King’s Birthday Anniversary 

 
Date/Time  Agenda 
12.00-13.00 
13.00-13.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.45-15.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30-17.00 

Invitation to 

grow a tree 

1. Registration 

2. Blessings to His Majesty the King on His Birthday Anniversary 

2.1 Her Majesty Empress Queen Shebah III (The Queendom of the 

African Continent, The African Kingdoms Federation), Chair of the 

Opening Ceremony and Keynote Speaker  

2.2 Professor Emeritus Dr. Maneeratana Sawasdiwat Na Ayutthaya 

2.3 General Thunwakom Tippayachan 

2.4 Mr. Jakkapope Mongkolsawad   

2.5 Dr. Pichet Palanukul 

3. Forum   

3.1 Professor Emeritus Dr. Maneeratana Sawasdiwat Na Ayutthaya 

(Director, the ASEAN Center for Multilingualism, Translation and 

Interpretation, the Royal Society) Moderator and Resource person 

‘King Rama X and Translation of Tipitaka in English, 

 the World First Complete Version’   

3.2   Professor Areerat Suputtitada, M.D. 

(Chair of ISPRM Women and Health) ‘Decoding of  Health 

Rehabilitation’ 

3.3 Mr. Jakkapope Mongkolsawad (Director of Yasothon College of 

Agriculture and Technology), H. E Crown Ambassador Leo Chris Lu 

(Queendom of Sheba African Kingdoms Federation), and 

Dr. Pichet Palanukul (President, Precious Blockchain), ‘iFarm and 

iHealth’  

4. Thai Classical String Ensemble, performed from 3 Continents: Asia, 

Europe and America) 

4.1 From Asia, Solo by Khru Poy Krissadatharn Chanthako (World- 

renowned teacher of Thai string musical instrument) 

4.2 From Europe, led by Khru Miau Lamjeak Thongkui (The Language 

and Thai Cultural Center Switzerland)   

4.3 From America, by Khru Rachaya Kruekrongsuk (San Francisco) and 

Khru Chamni Sripraram (Chicago) 

 

Growing a Green World  

 



 6 

 หนังสือตอบรับจากสมเด็จพระราชินี Shebah III  
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Celebrations of His Majesty the King’s Birthday Anniversary, 

 Wednesday 28th July 2021 

 

Opening and Keynote Address 

              My most sincere Royal greetings and congratulations to the ASEAN MTI 

Royal Lineage Celebration of His Majesty from the Queendom of Sheba, and the 

Royal Kingdoms of the Continent of Africa on this most auspicious occasion of the 

beautiful and respected Kingdom of Thailand National Holiday, and a most wonderful 

Happy Birthday to His  Majesty the King’s Birthday and Royal Lineage House. May 

you live long and dreams and aspirations for your great Kingdom be fulfill, with 

prosperity and strength to see your Kingdoms through this time in history which we all 

are facing. 

           As Queendom we are the ancient lineage of the south Kingdoms lineage of 

Africa and the Southern Arabia ancestrally, the very root ancestral Mother Kingdom 

Imperial House bloodline of the descendent lines Kingdoms of Africa. As Throne head 

over those Kingdoms I am the Continents Empress, and as Queendom of the root 

throne the Queen. The African descendent Kingdoms which number just under 1000 

 

Her Majesty Empress Queen Shebah III (The Queendom of 

the African Continent, The African Kingdoms Federation),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrations of His Majesty King Phra Chakriwong Maha 

Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday 

Anniversary, 

 Wednesday 28th July 2021 

 



 8 

alongside the smaller Chiefdoms and covering a great part of Africa’s and its Diaspora 

massive population of the over 800 Million ancestral community of the traditional 

kingdoms and the 350 Million of the African Diaspora. 

             The Queendom until the 21 of July 2021, served in Royal Function as the 

Continents hereditary mother Kingdom bloodlines and Head of the African Kingdoms 

Federation. In June 2021 another blessing was bestowed and the hereditary status 

change from historical to present time, in historical repeat, with a the degree that saw 

to the establishment of the Queendom official recognized autonomous Territory 

Recognized lands and Capital territory for the African Continent was on 26th July 2021 

formally AND those lands placed on name of the Crown Imperial House Foundation 

and the Throne of the Queen of SHEBA, and so signed by the Government of Congo 

DRC, as follow-up of June 7th and June 16 protocols. 

           The Queendom is the Sovereign territory of the Queendom of Sheba as Mother 

Throne of Thrones, and willed ruled by the House of Sheba Royal Family and its 

succession lines as of July 2021. 

           The African Continents is 30.37 million km2, and the ancestral territories of the 

Kingdoms of Africa of the ancient Mother Throne of Nubia Sheba, Kush Empire. 

These present day respective regions collective descendent Nubia-Sheba African 

Continent Royal Kingdoms ruling throne, is the Throne of the Queen of Sheba. The 

Throne formed and Imperial Crown Governance the African Kingdoms Federation, 

the AKF, which has been led since 2000 by the Queen of Sheba, and as of 2021 

formally headquartered in the Queendom and under its respective affairs governance 

for the Kingdoms outside of the Queendom sovereign territory. 

         My Queendom natural resources include agricultural Lands and production of 

palm oil, sugar, cocoa, tea, maize, coffee, timber, fish, rubber, rivers including the 

second largest in the world, and mineral resources which includes, diamonds, 

uranium, coltan, nickel, petroleum, gas, Quartz, Carbon, copper, black powder, 

alongside untouched lands of nature and unique ecological system. 

          We have our own Royal Currency established the African Kingdoms Lumi the 

Throne Currency, that is as January 29th 2021 a formal supranational Legal Tender 

after signing by the African Financial Regulatory Authorizes, ISO codes and adoption 

by and at present being address at the highest level for final launch after a process 

since 2015 of its development. The African Kingdoms Lumi-AKL is a non-fiat 

currency backed by Solar Energy. Gold and other Precious Resources of the 

Queendom. At present the Crown Currency the Lumi is established at a value of 1 

Lumi=15.96 USD. The Lumi is being integrated not just within the parameters of 

Africa 55 Nations, but as well being adopted into the bouquet of international 

currencies by international Nations. The Queendom internal has is CROWN LUMI 

which is at value of 4 Lumi’s for the address of Trade, and the QRC-Queendom Royal 

Coins of the Crown of Sheba Central Bank of smaller value for the day to day 

economics and within reach of all citizens of the Queendom and Continent Kingdoms. 

          Therefore, we are grateful and very excited with this enormous step as we see 

the rise of the mother Queendom of the South - South Continent of Africa, and the 

AKF and my Ambassador thereof from Thailand. 
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The African Kingdoms Federation was established as the central Royal 

Government of the African Kingdoms, is now 21 years. The AKF as Federation was 

born of our ancestral MAA Confederation and name reference changed to AKF in the 

year 2000 with the preparation for the formation by the Organization of African Unity-

OAS and Economic Community of West African States-ECOWAS led by the late 

President of Libya. In 2002 our non-governmental representation the Crown Imperial 

House Foundation-CIHF led by this Throne and the Royal Family Successions lines of 

the Royal House of Sheba was also established. This was done simultaneously with the 

African Union Formation in the African Union formation in 2002 in Durban South 

Africa. 

 

The African Kingdoms Federation-AKF born of the Maa Confederation was 

therefore inaugurate with my coronation to the Throne in the year 2000 as my first 

decree 21 years ago. And our Crown Imperial House Foundation 2 years thereafter 

activities and efforts has borne fruit in 2021. The Queendom led AKF Kingdoms 

Federation is privileged to have work consistently towards global unity as the cradle 

of humanity ancient Kingdom of the Africa since the year 2000, and Royal Family 

members the most cosmopolitan Royal Bloodlines of ancient and present  history 

crisscrossing 5 Continents as Throne succession lines, which includes from Southeast-

Asia.  

 

              This year 2021 we are very happy to have extended our international 

representation to Thailand with the appointment of my Crown Ambassador to 

Thailand HE Crown Ambassador Leo Chris LU, and that has born fruits of unity as 

here today my honor and privilege to address you and introduce our self as Royal 

family, Federation and AU Panel Cultural representative. 

             Today on my 21st Year on the Throne, though the world has been in the 

shadow of this pandemic, and may I take a moment to acknowledge that to wish great 

strength in this time. Yet I do believe now more than ever, ever, ever before that we 

must also hold closely positive things and special sunshine moments, to take us 

through this, in unity as humanity. 

Today since this year June 7th 2021 in my capacity as Empress and Throne Queen of 

the South, I am honored to be appointed as the African Royal Kingdoms 

representation on the African Union Presidency Panel Steering Committee as of 2021, 

as the Queen Mother of Africa. 

 

2021 also saw the establishment under the 2002 formed Crown Imperial House 

Foundation of the Crown Royal Lineage Family something historical happened the rise 

of the Queendom of Sheba of the Queen of Sheba as autonomous Realm, in Mai 

Ndombe Congo DRC 127,465 km2, and, within the Queendom its Capital established 

as the Continental Capital of the African Continents Royal Kingdoms and Diaspora. 

This with the support of the Governor of Mai Ndombe and AU Panel in line with the 

African Union 55 Nations Theme doe 2021of Culture, Arts and Heritage under the 

present African Union President, the President of Congo DRC. The Queendom as such 

is an autonomous Queendom and also CIHF within, in the largest Country in sub-

Saharan Africa the 2,345, 409 Km 2 Congo DRC. Which as Country falls under the 

decree protocol for   development by the Crown Imperial House Foundation-CIHF. 
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With that Royal Queendom realm establishment, in addition we have a 40 years 

collection of Working Agreements within Congo, the AU 55 Nations and its 

Presidency Panel towards development projects in all needed sectors for this territory, 

and Africa’s 55 Nations as Mother Throne of Sheba and the African Kingdoms 

Federation, with the Crown Imperial House Foundation, our House of Sheba 

Investment Board, and Crown of Sheba Central Bank- CSCB. 

            My immediate focus alongside having to establish from Queendom national 

governance and monasteries is with focus in the area of Academia, Agriculture, and 

Health Wellness. We have planned the establishment of the World’s largest 

University over a parameter of 120 km2, with all possible faculties of Academia, 

Research and Science, Agriculture in all its sectors and advancements, Health and 

Wellness with high accent on our natural medicines plants research, and so forth. 

          In June 2021 I was in Throne capacity nominated by the African Union 

Presidency Panel before the Universal Council of Peace of Nations and Continents, 

in Brussels, by the Office of the City of Peace in Congo, for efforts over the last 21 

years, which was unanimously well received in accordance to the European 

Parliament September 05-06 Conference in Brussels. Your Majesty the King, and 

most auspicious gathering, I was most honored to be coronated on July 21st 2021by 

the Universal Council of Nations as Universal World Messenger of Peace as the 

African Union Presidency Panel nominated global Peace representation of the African 

Presidents as Queen of Peace, and with support of the European Union as nomination 

as Servant of Humanity, The Messenger of Peace for ALL Humanity. This all with 

respect the throne 21 year’s efforts for global unity. 

        With my recent appointment of Ambassadors to Thailand and other South East 

Asia countries and these agreements of recent signed, we have integrated our alliances 

within our agreements for the development agenda construction and its 

implementation over the next 40 years, and within our Expert Panel. In all conceivable 

sectors to build a new country on virgin territories in the heart of untouched nature! 

 

           Your Majesty the King, I am most honored to have represented my Queendom 

and Kingdoms here today, and look forward to the start on the journey ahead, as we 

see the birth of a new time, new possibilities and with endless potentials within its 

parameters of possibilities. I look very much forward to cooperation’s of mutual 

interest, towards unity, peace and the development of my region the Continent of 

Africa, of the African Union and Royal Kingdoms of the African Kingdoms 

Federation, as Empress and Queen. 

        On behalf of our Royal House and Nations, our heartfelt well wished on 

Your Majesty Birthday and to all of the amazing people of beautiful Thailand 

on your National Day, and Royal Lineage House. May I wish the People of 

Thailand and all present good tidings and health in this time, and hope and inspiration 

for a brighter and a new tomorrow, in start, today. 

 

 

                                                      2 
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การน าเสนอบทความและเสวนาวิชาการ 

 

            ‘รัชกาลที่ 10 และการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์แรกของโลก’  
 

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา  
ผู้อ านวยการศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน  

(ASEAN Center for Multilingualism, Translation and Interpretation – ASEAN MTI) 
ประธานนโยบายภาษาแห่งชาติ นโยบายการแปล ล่ามและล่ามภาษามือ, ราชบัณฑิตยสภา  

Head of Delegates Technical Committee and Expert Working Group 
 (ISO TC 37/SC2 and SC5, and TC37/SC5/WG1 Translation             

TC37/SC5/WG2 – Interpreting, TC37/SC5/TCG Terminology Coordination Group  
Committee Member ASTM International (F2575 -Translation)    

Honorary Chairman, Global One Belt One Road Association (GOBA)  
Executive Member, Asia –Pacific Forum on Translation and Intercultural Studies                                 

 ผู้รับรางวัลสหประชาชาติเพ่ือความยั่งยืน UNSDG 2019 
 

บทน า 

               พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงมีพระราชศรัทธาในบวรพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ 
ได้ทรงผนวชและทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก รวมทั้งพระราชทานความช่วยเหลืออุปถัมภ์แก่ทุกศาสนา  
ทรงมีพระหทัยมุ่งมั่นศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศึกษาภาษาบาลีและพระไตรปิฎกด้วยพระวิริยะอุตสาหะ
เพ่ือสร้างสมพระบารมีเป็นแบบอย่างให้พสกนิกรอย่างเห็นเป็นประจักษ์   

 

 
 

              โครงการจัดท าพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เป็นโครงการที่
ศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน (ASEAN MTI) เสนอรัฐบาลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
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พระบูรพมหากษัตริย์และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยรัฐบาล รวมกับมหาเถร
สมาคมและศูนย์พหุภาษา ฯ ในการจัดท า1  
 

  พระไตรปิฎกเป็นค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บันทึกเป็นภาษาบาลี มีเนื้อหามากกว่า ๒๐ 
ล้านค า2 แม้เวลาผ่านไปกว่า ๒,๕๐๐ ปี  ก็ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในโลก  การแปล
ของประเทศไทยครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ของโลก  การสังคายนาครั้งแรกมีบันทึกประวัติศาสตร์ว่า พระ
อรหันตเถระ ๕๐๐ รูป ได้รวบรวมในการประชุมสังคายนาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานเมื่อ พ.ศ. ๑ 
จากความทรงจ าของพระสงฆ์ผู้ทรงพระไตรปิฎก      

             ในปัจจุบันนี้ยังมีพระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกใน
พม่าที่ท่องจ าสืบต่อกันมา สามารถท่องจ าได้ทุกบรรทัด  มี
๒๔๐,๐๐๐ ตัวอักษร ๑๖,๐๐๐ หน้าเป็นภาษาพม่า  โดย
ไม่ผิดเพี้ยน มีต าแหน่งเรียกว่าTripitakadhara (ตรีปิฏกธร) 
ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้ทรงจ าพระไตรปิฎกด้วยการพูด ส่วน  
Tripitakakovid (ตรีปิฏกโกวิทะ)  ต้องสอบข้อเขียน พระ
ปฐมเมิงกุน สยาดอ พระอาจารย์ภัททันตะ วิจิตตะ สาราภิ
วังสะปฐมตริปิฏกะธร ตรีปิฎกโกวิทะ ตรีปิฎกะธรรม
ภัณฑาคาริกะ เมืองสะกาย ประเทศพม่า ชื่อเสียงกิตติคุณ
ของท่านถูกบันทึกไว้ใน Guinness Book of Records ว่า
เป็นผู้ที่มีความทรงจ าอันเป็นเลิศที่สุดในโลก สอบผ่านได้ต าแหน่งติปิฏกธร โดยใช้เวลาน้อยที่สุดในการสอบ 4 
ปี (พ.ศ. ๒๔๙๗) ที่สิ่งส าคัญนั้นคือมาจากสมอง มาจากหัวใจ จิตวิญญาณ มีความต่อเนื่องและไพเราะมากจาก
การที่ไม่มีเสียงสะดุดเลย  พระผู้ทรงพระไตรปิฎกบาลีเหล่านี้ ได้มีการสวดทรงจ าตลอดมา3 ท่านเหล่านั้นยังท า
หน้าที่ ออกเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศไทย ที่เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนา ให้ได้
ฟังพระธรรมของพระพุทธองค์ เสมือนหนึ่งในครั้งพุทธกาล จากการท่องจ าสืบเนื่อง นับ ๒,๕๐๐ ปี   ที่มิได้มี
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในทวีปอินเดีย จนเมื่อปี พ.ศ. ๔๓๓ พระสงฆ์ลังกาจึงได้มีการสังคยานา และ
บันทึกด้วยการจารลงในใบลานด้วยอักษรสิงหลของลังกาทวีป ซึ่งมกีารค้นพบพระธรรมค าสั่งสอนจารลงในแผ่น
หินด้วย เป็นจุดเริ่มต้นของการสังคายนา4 

                                                           
1ศูนยพ์หุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน. ๒๕๖๒. โครงการจดัท าพระไตรปิฎกฉบบัภาษาองักฤษ (Tipitaka English Version)  

โครงการจดัท าพระไตรปิฎกฉบบัภาษาองักฤษ (Tipitaka English version). ๒๕๖๒. เอกสารเสนอนายกรัฐมนตรี, กรุงเทพมหานคร: 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 
2
 หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ๒๕๔๘. ความส าคญัของพระไตรปิฎกจุลจอมเกลา้บรมธรรมิก

มหาราช ร.ศ. ๑๑๒ : พระไตรปิฎกพมิพชุ์ดแรกของโลก. เขา้ถึง : http://www.arts.chula.ac.th/tipitaka/0201%20tipitakabooks.htm. ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๖๐. 
3
 บุคคลอศัจรรยโ์ลกตอ้งจารึก! "พระปฐมเมิงกนุ สยาดอ" เป็นบุคคลท่ีท่องจ าไดม้ากท่ีสุดในโลก. ๒๕๖๔. เขา้ถึง:     

https://www.winnews.tv/news/16156. ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 
4
 หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ๒๕๔๘. ความส าคญัของพระไตรปิฎกจุลจอมเกลา้บรมธรรมิก

มหาราช ร.ศ. ๑๑๒ : พระไตรปิฎกพมิพชุ์ดแรกของโลก. เขา้ถึง: http://www.arts.chula.ac.th/tipitaka/0201%20tipitakabooks.htm. ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๐.   
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การสังคายนาพระไตรปิฎก 

                การสังคายนาพระไตรปิฎกได้เคยเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยปัจจุบันหลายครั้ง ที่ส าคัญ เช่น 
การสังคายนา ปี พ.ศ. ๒๐๒๐ ในแผ่นดินพระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนา (อาณาจักรล้านนา ช่วงเวลาซ้อนกับ
อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรอยุธยา)  จารึกไว้ในใบลาน ด้วยอักษรธรรมของล้านนา และการสังคายนา ปี 
พ.ศ.๒๓๓๑ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จารึกไว้ใน
ใบลานด้วยอักษรขอม และได้ชื่อว่า เป็นพระไตรปิฎกฉบับทอง5   

 

 

              
               
 
             การสังคายนาพระไตรปิฎก ที่ผ่านมาแม้จะเกิดต่างวาระต่างสมัยในประเทศต่าง ๆ  มีการกระท า ๕ 
แบบ ดังนี้ แบบที่ ๑ มีความขัดแย้ง การถกเถียง ซึ่งจะน าไปสู่การสังคายนาพระธรรมค าสอนให้เป็นแบบ
เดียวกันเพ่ือให้ศาสนาบริสุทธิ์ที่สุด แบบที่ ๒ การเผยแพร่พระไตรปิฎกเข้าสู่ดินแดนอื่นเช่นลังกา  แบบที่ ๓ มี 
การบันทึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษร แบบที่ ๔ แปลและเรียบเรียงเป็นอีกภาษาหนึ่ง  และแบบที่ ๕
ครัน้เมือ่เวลาผ่านมาช้านานพระไตรปิฎกมีส่วนที่วิปลาสจึงต้องช าระตรวจสอบแก้ไขส่วนที่วิปลาสให้บริบูรณ์6 
 

              ในสมัยโบราณ...เมื่อเปลี่ยน “รัชกาล” หรือ “ราชวงศ์” สิ่งที่นิยมท ากันอย่างหนึ่งเพ่ือปลุกพลังของ
ชาติคือ การสังคายนาหลักนิติธรรม และหลักศาสนธรรม ดังที่พระเจ้าอโศกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สังคายนากฎหมาย ทรงสร้าง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเผดียงสงฆ์ผู้ทรงธรรมให้สังคายนา หลักธรรมเรื่องนี้ไม่ใช่เพ่ือให้เกิด “อุชุปฏิปัน
โน” หรือการปฏิบัติตรงของพระสงฆ์เท่านั้น แต่ในยามที่โลกก าลังวิกฤติทุก ๆ ทาง ความเข้าใจพุทธธรรม ที่
ถูกต้องมีประโยชน์อย่างยิ่ง และการได้รับผลจากการปฏิบัติตามคือความสุข และการอยู่ร่วมกันด้วยความสุข 
หรือสังคมสันติสุข ความสุข และสังคมสันติสุข เป็นสิ่งที่ขาดแคลนทั่วโลก7 

             ในมุมมองทางพุทธศาสนาอาจกล่าวได้ว่า การสังคายนาเป็นเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึง
อ านาจและบารมีของผู้ปกครอง    ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้อาราธนาประชุมเชิญพระราชาคณะทั้งปวง  “มีสมเดจ์
พระสังฆราช และพระธรรมอุดม    พระพุทธโฆษาจารยเปนประธาน ฝ่ายราชบัณฑิตย์นั้นพญาธรรมปรีชาเปน
ต้น”  และถือว่าการกระท าที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระไตรปิฎกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแปลพระไตรปิฎกในแผ่นดิน
ลังกาหรือการช าระอักษรในสมัยพระเจ้าติโลกราช เช่นชินกาลมาลีปกรณ์และวรรณกรรมศาสนาที่มีมาก่อน
                                                           
5
 แสวง อุดมศรี. ๒๕๖๐. ความเป็นมาของการตรวจช าระและจดัพิมพพ์ระไตรปิฎก และ  

อรรถกถา ภาษาบาลี ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. เขา้ถึง :  http://www.mcu.ac.th/mcutrai/menu1/menu1_12.htm. 
    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
6
 สมิทธ์ ถนอมศาสนะ.การเปลี่ยนความหมายของ การสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 8 ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์.วารสารวจิิตรศิลป์ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2556. หนา้ 341. 
7
 ประเวศ วสี. ๒๕๖๐. สงัคายนาพระธรรมวินยั สมยัตน้รัชกาลท่ี ๑๐.เขา้ถึง : https://www.thairath.co.th/content/897830.  

    ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
 

พระไตรปิฎกฉบับทอง   
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หน้า ไม่เคยนับเป็นการสังคายนา ให้กลายเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกไปด้วย     พระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีศรีสินธร มหาจักรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๓๒๕ องค์ปฐม
กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงตระหนักถึงการได้รับอัญเชิญขึ้นครองราชย์ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึง
มีพระปฐมบรมราชโองการแสดงพระราชปณิธานของพระองค์อย่างชัดเจนว่า8  

                    “ตั้งใจจะอุปถัมภก             ยอยกพระพุทธศาสนา 
              ป้องกันขอบขัณฑเสมา       รักษาประชาชนและมนตรี” 
                                     (พระราชนิพนธ์เรื่องนิราศท่าดินแดง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) 
             

          พระไตรปิฎกจุลจอมเกล้าบรมธรรมิกมหาราช ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) เป็นพระไตรปิฎกพิมพ์ชุดแรก
ของโลก โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ริเริ่มให้มีการพิมพ์จากใบ
ลานเป็นหนังสือพระไตรปิฎกอักษรไทยเล่มแรกในปี  พ.ศ. ๒๔๓๑ และไดพิ้มพ์ส าเร็จในปี  พ.ศ. ๒๔๓๖ หรือ ร.
ศ. ๑๑๒ 
 
 
                                                       
 
                                                     
        
 
 
 
 
              นับแต่ปี พ.ศ.๒๔๒๖ เป็นต้นมา ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ทั้งบรรดาประเทศท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนา และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เผชิญกับวิกฤตการณ์การล่าอาณานิคมของ
จักรวรรดินิยมตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด ารัส ณ วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม เรื่องความส าคัญของการพิมพ์พระไตรปิฎก เพ่ือเผยแผ่ให้กว้างขวาง และเพ่ือธ ารงพระพุทธศาสนาไว้ใน
โลก9   ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช าระและจัดพิมพ์
พระไตรปิฎก ในรัชกาลที่ 5 จากที่มีอยู่ ๓๙  เล่ม ให้ครบ ๔๕ เล่ม การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกครั้งนี้     นับเป็น
ครั้งแรกที่มีการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับอักษรไทยจนจบบริบูรณ์ และได้ขนานนามพระไตรปิฎกชุดนี้ว่า 
พระไตรปิฎกสยามรัฐ มีตราช้างเป็นเครื่องหมาย   ในปีพ.ศ. ๒๔๘๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ช่วงปีต่อกัน โดยได้
มอบกรมการศาสนา ให้คณะสงฆ์ไทย  ตรวจช าระและแปลพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยขึ้นเป็นฉบับภาษาไทยที่
สมบูรณ์เป็นครั้งแรก เพราะพระไตรปิฎกฉบับก่อนที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างข้ึนในรัชกาลก่อน 

                                                           
8
 ส านกัข่าวเจา้พระยา. ๒๕๖๐. พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี ๑).  เขา้ถึง :    

   http://www.chaoprayanews.com/2009/03/17//พระบาทสมเด็จพระพทุธยอด/. ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
9
 พระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ๒๕๔๘. ความส าคญัของพระไตรปิฎกจุลจอมเกลา้บรมธรรมิกมหาราช  

    ร.ศ. ๑๑๒ : พระไตรปิฎกพิมพชุ์ดแรกของโลก. เขา้ถึง : http://www.arts.chula.ac.th/tipitaka/0201%20tipitakabooks.htm. ๒๕ มิถุนายน  
   ๒๕๖๐. 

พระไตรปิฎกสยามรัฐ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับ
หลวง 
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ๆ นั้น เป็นภาษาขอมบ้าง เป็นภาษาบาลีอักษรไทยบ้าง และได้ขนานนามในเวลาต่อมาว่า พระไตรปิฎก
ภาษาไทยฉบับหลวง10 ต่อมาได้ทรงประทับตราความเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอีกครั้ง 
เมื่อมีพระบรมราชโองการให้มีการสังคายนาตรวจช าระพระไตรปิฎกขึ้น เมื่อปีพ.ศ.  ๒๕๒๘ ณ วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพฯ และเสร็จสิ้นในพุทธศักราช ๒๕๓๐ อันเป็นศุภวารดิถีมหามงคลที่ทรง
เจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ซึ่งในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ออกเป็นฉบับภาษา
บาลีและฉบับแปลเป็นภาษาไทย ทรงสนับสนุนให้จัดตั้ง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ" ขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดสร้างพระคัมภีร์อัฏฐสาลินี ภาคภาษาไทยซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อน รวมทั้งการปริวรรตอักษร
โบราณ ท้องถิ่น ช าระและแปลพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาไทย แล้วจัดพิมพ์เผยแพร่ไปตามวัด 
สถาบันการศึกษา และหอสมุดทั้งในและต่างประเทศ รวมหนังสือที่จัดพิมพ์แล้ว ๘๖,๔๐๐ เล่ม และเพ่ือให้
สอดคล้องกับวิวัฒนาการอันก้าวไกลทางด้านเทคโนโลยี ในยุคโลกาภิวัตน์ อันเป็นยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน 
และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ บริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เม่ือพุทธศักราช ๒๕๓๔ เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้
จัดท าโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือการศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถาให้ด าเนินการต่อเนื่องจาก
โครงการพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ริเริ่มไว้ ทั้งยังทรงออกแบบโปรแกรมส าหรับ
ใช้สืบค้นข้อมูลด้วยพระองค์เอง นอกจากนี้ ยังไดท้รงออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้สืบค้นข้อมูล
พระไตรปิฎกและอรรถกถาด้วยพระองค์เอง จนกระทั่งแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 
๒๕๓๔ และใช้ชื่อว่า BUDSIR IV ซึ่งสามารถค้นหาค าศัพท์ทุกค า ทุกวลี ทุกพุทธวจนะที่ปรากฏอยู่ใน
พระไตรปิฎกจ านวน ๔๕ เล่ม ซึ่งคิดเป็นข้อมูลมากกว่า ๒๔.๓ ล้านตัวอักษร ที่ได้รับการบันทึกในระบบ
คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วนสมบูรณ์11  
 

 
            

             พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐนี้  เป็นต้นฉบับของพระไตรปิฎกฉบับแปลภาษาไทยของ พระ
พระไตรปิฎกฉบับมมร. จ านวน ๙๑ เล่ม และฉบับพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง  จ านวน ๔๕ เล่ม ส่วน
พระไตรปิฎกฉบับมจร. จ านวน ๔๕ เล่มนั้นใช้ต้นฉบับมหาจุฬาเตปิฏก หรือที่เรียกชื่อเป็นภาษาไทยว่า 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้ตรวจสอบเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกฉบับต่างๆ ทั้ง

                                                           
10

 พลงัจิต. ๒๕๔๘. การสงัคายนาพระไตรปิฎก-11-คร้ัง-และท่ีประเทศไทย. เขา้ถึง : http://palungjit.org/threads/การสังคายนา 

    พระไตรปิฎก- 11-คร้ัง-และท่ีประเทศไทย.10074/. ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
11

 สารานุกรมในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั. การสังคยานาพระไตรปิฎก. เขา้ถึง. https://www.hii.or.th/wiki84/index.php.     

    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 

พระไตรปิฎกฉบับ  
คอมพิวเตอร์ 
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ภายในประเทศและภายนอกประเทศ เช่น พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ พระไตรปิฎกฉบับฉัฏฐสังคายนา 
พระไตรปิฎกฉบับอักษรสิงหล และพระไตรปิฎกฉบับอักษรโรมันของ Pali Text Society เป็นต้น 

          ส าหรับพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมัน พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรโรมันชุด 
สมบูรณ์ชุดแรกของโลกนั้น ได้อาศัยข้อมูลจากพระไตรปิฎกบาลีอักษรสยาม ร.ศ. ๑๑๒ นี้ด้วย ในการตรวจ
ช าระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสังคายนาสากลนานาชาติ ภาษาบาลี อักษรโรมัน ตามการสังคายนาร่วมกัน
ของทุกประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงอุปถัมภ์พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนา ได้เสด็จ
จาริกไปพระราชทานพระไตรปิฎกบาลีอักษรโรมันแก่ ฯพณฯ จันทริกา บันดาราไนยเก กุมาราตุงคะ 
ประธานาธิบดีศรีลังกา ณ กรุงโคลัมโบ ตามค ากราบทูลเชิญของ ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งประเทศศรีลังกา12 
 
         “พระไตรปิฎกสัชฌายะ สัททะอักขะระปาฬิ พ.ศ.2559 ฉบับ ภ.ป.ร. และฉบับ ส.ก.” จัดท าขึ้นตาม
พระไตรปิฎก จ.ป.ร. สมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๖ โดยมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
ครองราชย์ ๗๐ ปี รัชกาลที่ ๙ ได้ถอดรหัสการออกเสียงในระบบดิจิตอลให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรียกว่า 
“โน้ตเสียงปาฬ”ิ มีทั้งค าอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ออกเสียงเป็นภาษาบาลี13   
 
การแปลพระไตรปิฎก 
 
          ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยโบราณ มีพระสงค์และฆราวาสที่ได้ศึกษา ภาษาบาลี และพระไตรปิฎก มี
ความเชี่ยวชาญ ในการแปลจากภาษาโบราณมาเป็นภาษาไทย และเมื่อพุทธศาสนาเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาไปยัง
โลกตะวันตกมากขึ้น จึงได้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ  ดังเช่น พระไตรปิฎกฉบับสากล ภาษาอังกฤษ  
(Guidance and Insight from the Buddha  หรื อ  Common Buddhist Tex: CBT)  จั ดท าส า เ ร็ จ ในปี  
๒๕๖๐ โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๖๐๐ หน้า รวบรวมจากนิกายเถรวาท มหายาน
และวัชรยาน14 
 

 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ยังไม่มีพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ใด ที่จะใช้ในการอ้างอิงทาง
วิชาการพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับกรณีของพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย อาทิ (๑) พระไตรปิฎกและอรรถ
กถาแปลไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (จ านวน ๙๑ เล่ม) (แปลจากพระไตรปิฎกอรรถกถาบาลี ฉบับ
สยามรัฐ) (๒) พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับหลวง (จ านวน ๔๕ เล่ม) กรมศาสนาจัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๑๔ (แปลจาก
พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ) (๓) พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากต้นฉบับ
มหาจุฬาเตปิฏก (จ านวน ๔๕ เล่ม) ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

                                                           
12

 หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ๒๕๔๘. ความส าคญัของพระไตรปิฎกจุลจอมเกลา้บรมธรรมิก 

      มหาราช ร.ศ. ๑๑๒ : พระไตรปิฎกพิมพชุ์ดแรกของโลก. เขา้ถึง : http://www.arts.chula.ac.th/tipitaka/0201%20tipitakabooks.htm. ๒๕  
     มิถุนายน ๒๕๖๐. 
13

  พระไตรปิฎกสากลฉบบัแรกของโลก เฉลิมพระเกียรติครองราชย ์70 ปี 20 พ.ค. 2559 

       https://www.thairath.co.th/content/622673https://www.thairath.co.th/content/622673.๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
14

 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. ๒๕๖๐. มจร.เปิดตวัพระไตรปิฎกสากลรวม 3 นิกายเล่มแรกของโลก. เขา้ถึง  :      

      https://www.dailynews.co.th/education/572390. ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
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               ทั้งนี ้พระไตรปิฎกซ่ึงได้รับการแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ (เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาบาลีอักษร
โรมัน) ซึ่งแพร่หลายในปัจจุบัน คือ ฉบับที่แปลโดย Pali Text Society (PTS) สหราชอาณาจักร ตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕)  แต่ก็ยังไม่อาจถือได้ว่ามีความสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการพระพุทธศาสนา
ได้อย่างแท้จริง เป็นอักษรไทยก็ไม่ว่าละ คัดไปแล้วเขาไปอ่านเองไปจัดเป็นอักษรโรมันเอง15    ดังกรณีที่นายก
สมาคม PTS ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔) ได้ออกมาระบุว่า การแปลพระไตรปิฎกดังกล่าวเนื้อหาโดย
ส่วนมากยังไม่เป็นที่น่าพอใจ และนายกสมาคมฯ ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๓) ก็ได้กล่าวในท านองเดียวกัน  
(Another former President said in 2003 that most of the translations were done very badly. 
The style of many translations from the Canon has been criticized as "Buddhist Hybrid English", 
"comprehensible only to the initiate, written by and for Buddhologists")16   อย่ า ง ไ ร ก็ ต าม
พระไตรปิฎกฉบับนี้ ถือว่าได้ท าให้พระพุทธศาสนาเป็นที่แพร่หลายไปในโลกตะวันตก ผู้คนจ านวนมากได้รับรู้ถึง
พระธรรมของพระพุทธเจ้า  ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงพระไตรปิฎกอักษรโรมันของสมาคมบาลีปกรณ์ ไว้ว่า “...คนทุกประเทศนี้
รู้จักอักษรฝรั่ง เวลาเขียนเรื่องพระพุทธศาสนาให้คนต่างชาติอ่าน ก็เลยมาใช้พระไตรปิฎกบาลีฉบับอักษรโรมัน
ซึ่งเป็นอักษรฝรั่ง อันนี้ เป็นเหตุให้ฉบับของ Pali Text Society ได้รับการอ้างอิงและใช้กันมากกว่า …อย่างไรก็
ตาม ความเป็นนักภาษาบาลีและวัฒนธรรมทางวิชาการเท่านั้นยังไม่พอ การที่จะแปลคัมภีร์พุทธศาสนาให้
ถูกต้องแม่นย านั้น ต้องมีความเข้าใจหลักธรรม คือเข้าใจตัวพระพะไตรปิฎก พรทธศาสนาด้วย  ยิ่งลึกซ้ึงเท่าไรก็
ยิ่งดี แต่ก็น่าเห็นใจผู้แปล ที่เขาท าไปตามก าลังสุดความสามารถ และเมื่อคนรุ่นหลังเรียนรู้ เข้าใจมากขึ้น ก็มี
การแก้ไขปรับปรุงเรื่อยมา คัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษของ Pali Text Society จึงได้มีการ
เปลี่ยนแปลงต่อ ๆ มา ...”17  

                                                           
15

 ความรู้เร่ืองพระไตรปิฎก ความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาท.”ปาฐกถาโดย อาจารยสุ์ชีพ ปุญญานุภาพ.  เขา้ถึง :   

    http://mahamakuta.inet.co.th/tipitaka/tipitaka4/tipi~243.htm และ http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/theravade15.htm. ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
16

  Wikipedia. 2020. Pāli Canon. (online). Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/P%C4%81li_Canon. June 25, 2020. 
17พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยทุธ์ ปยตฺุโต). ๒๕๕๙. เร่ืองน่ารู้เก่ียวกบัพระไตรปิฎกอกัษรโรมนัของสมาคมบาลีปกรณ์.  

พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย     
 

พระไตรปิฎกแปลภาษาอังกฤษ Pali Text Society 



 18 

            ในส่วนของพระไตรปิฎก  ฉบับมหายาน (Taishō Canon) จ านวน ๑๐๐ เล่ม สังคายนาจากฉบับ
ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี  ก าลังด าเนินการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยสมาคมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (Society 
for the Promotion of Buddhism) ประเทศญี่ปุ่น18   

 

สรุป 
           ดังนั้น ในปัจจุบัน ถือว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเดียวในโลก ที่มีพระไตรปิฎกแปลจากบาลีเป็น
ไทยครบสมบูรณ์19   ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก จึงสมควรได้มีการจัดท า
พระไตรปิฎกไทย ฉบับภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการแปลสากลขึ้น เพ่ือเผยแผ่ไปทั่วโลกทั้งในรูปแบบที่เป็น
รูปเล่มหนังสือและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ได้มีการเริ่มต้นประชุมกรรมการในการจัดท า โดยมีแผนในการ
รวบรวมเอกสาร สรรหานักแปล ร่างมาตรฐานการแปล และก าหนดขั้นตอนการตรวจสอบ  หากได้มีโอกาสลง
มือท า คาดวว่าน่าจะสามารถท าแล้วเสร็จในระยะเวลาที่รวดเร็วได้ เนื่องจากความสามารถของนวัตกรรมการ
แปล ประมวลค าศัพท์เฉพาะ ฯ และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ    ที่จะมาช่วยนักแปล และบรรณาธิการ ที่มีทั้งพระสงฆ์ 
ฆราวาส และชาวต่างชาติที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนา ทั้งภาษาบาลี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนการช่วยกันตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก   เพ่ือยังประโยชน์ในการ สืบทอด
อายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง วัฒนาสถาพร ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิงทางวิชาการ ให้เกิดความ
มั่นคงสันติสุขอยู่คู่ประชาคมโลกสืบต่อไป และเป็นการน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเผยแผ่พระไตรปิฎกสู่สากลโลก เฉลิมพระเกียรติเป็นมหาบุญ 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

     เขา้ถึง : https://goo.gl/xTShN6. ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐.   
18Society for the Promotion of Buddhism. 2018. Available at: http://www.bdk.or.jp/english/ 

      english_tripitaka/publication_project.html. July 5, 2020.  
19

 ความรู้เร่ืองพระไตรปิฎก ความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาท.”ปาฐกถาโดย อาจารยสุ์ชีพ ปุญญานุภาพ. เขา้ถึง : 

     http://mahamakuta.inet.co.th/tipitaka/tipitaka4/tipi~243.htm และ http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/theravade15.htm. ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
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ถอดรหัสการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอารีรัตน์ สุพุทธิธาดา  

                                                 ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
                                                           คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย                                               

ที่ปรึกษา(ผู้ก่อตั้ง)ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการเดินและการเคลื่อนไหวแห่ง 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

หัวหน้าหน่วยวิจัยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูระบบประสาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Chair of ISPRM (International Society for Physical and Rehabilitation Medicine)  

Women and Health 
Co-Chair of ACRM (American Congress of Rehabilitation Medicine) Pain Rehabilitation  

Associate Editor of Frontiers in Rehabilitation Sciences (European Based Journal) 
Asia Oceania Representative of ISPRM Assembly of Delegate 

 

              
           การรักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูมีในประเทศไทยมานานเกือบ 40 ปี วันนี้หมอจะมาถอดรหัสว่าการ 
รักษาในโลกใบใหม่ควรจะเป็นอย่างไร จากประสบการณ์ของหมอในการดูแลรักษาคนไข้ ศึกษาค้นคว้า และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอด กับต่างประเทศมากมายในระยะ 25 ปี ส าคัญคือ การรักษาต่อจากนี้จะต้องเป็น
วิธีการที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ฟื้นตัวเร็ว โดยมุ่งหวังใหทุ้กอวัยวะโดยองค์รวม ท างานได้ดีขึ้น เพื่อผล
สูงสุดคือ เพิ่มคุณภาพชีวิต ท าให้สุขภาพดีอย่างย่ังยืน ในระยะเวลาการรักษาที่ไม่นานอย่างเช่นในอดีต การ
ถอดรหัสของหมอ ต้องอาศัยความรู้ลึกรู้อย่างจริงจัง คิดวิเคราะห์ ดูองค์รวมของร่างกายทุกระบบ มีความ
แม่นย าสูง และท าให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืน 
             ภาวะปวด หมอได้คิดค้นวิธีการรักษาและฟ้ืนฟู ข้อ กระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเลือด เส้นประสาท และ
ท าการรักษาคนไข้ด้วยวิธีใหม่ที่คิดค้นนี้มานาน 5 ปี ราว 5000 ราย พบว่า คนไข้ดีขึ้นมาก ภายในระยะเวลาการ
รักษาราว 4 สัปดาห์ และมีความปลอดภัยสูง ด้วยอาศัยองค์ความรู้ลึกซ้ึงว่า อาการปวดไม่ว่าที่ข้อใดเกิดจากการ
กระตุ้น ระบบประสาทส่วนปลาย ส่งค าสั่งผ่านเส้นประสาท ไขสันหลัง ขึ้นไปถึงสมอง รับความรู้สึกปวด และ
หากทิ้งไว้นานจะเกิดภาวะปวดเรื้อรัง ยากต่อการรักษา และการส่งความรู้สึกปวดเข้าไขสันหลัง ท าให้เกิดอาการ
ปวดส่วนที่เลี้ยงด้วยรากประสาทเดียวกัน เช่น ปวดเข่า จาก การอักเสบของรากประสาทสันหลังระดับที่ 3-4 
หรือในทางกลับกัน ปวดเข่าจากเข่าเสื่อม หากทิ้งไว้นาน จะเกิดการปวดหลังที่ระดับรากประสาทเดียวกัน คือ 3-
4 ท าให้ การรักษาต้องหาสาเหตุการปวดทีแ่น่ชัด และรักษาครบทุกจุด อาการปวดจึงจะหายไป 1,2,3 

            จากการรักษาท่ีใหม่ใช้มากท่ัวโลกในช่วง 10  ปีที่ผ่านมานี้ ในภาวะปวดเรื้อรังคือ ใช้สเตียรอยด์ฉีดเข้า
ข้อ หรือ เอ็น แต่ล่าสุดจากผลการศึกษาในต่างประเทศไม่พบว่ามีความแตกต่างจากการใช้แค่ยาชาในการรักษา
3,4 พบว่า ยาชาอย่างเดียว สามารถลดปวดเรื้อรังได้จากการลดการกระตุ้นที่ระบบประสาทส่วนปลาย มีการฟื้น
ตัวของเส้นประสาทและหลั่งสารสื่อประสาทที่ช่วยลดปวด 
            หมอได้เรียนวิชาการใช้อัลตร้าซาวด์น าทางและฉีดสเตียรอยด์เข้าที่ข้อกระดูกหรือเส้นประสาท เพ่ือ 
ลดอกัเสบลดปวด มาจากอเมริกาและอังกฤษ เนื่องจากหมอไม่อยากใช้สเตียรอยด์และการใช้สเตียรอยด์ขนาด
สูงท าให้กดระบบภูมิคุ้มกัน และ ท าให้อาการปวดยิ่งแย่ลง5   
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            หมอจึงนั่งคิดวิเคราะห์ว่า หากเอาแค่เข็มเข้าไปเขี่ยที่หินปูนหรือพังผืดที่เกาะอยู่ที่ข้อ และ จาก
งานวิจัยมากมายพบว่า การฝังเข็มหรือใช้เข็มเพียงอย่างเดียวจะกระตุ้น ช่วยลดปวดได้ หมอเคยใช้เข็มอย่าง
เดียว กระตุ้นเพื่อลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อและพังผืดที่กล้ามเนื้อในจุดกดเจ็บปวดในกล้ามเนื้อ ที่เรียกว่า 
trigger point ในภาวะ myofascial pain syndrome ทีพ่บบ่อยใน office syndrome มานาน 25 ปี 1 แต่
เนื่องจาก หินปูนและพังผืดเกาะที่ข้อ จะใช้เข็มเขี่ยอย่างเดียวจะไม่หลุดและอาจบาดเจ็บได้ หมอคิดว่าต้องมี
ของเหลวเข้าไปดัน หมอจึงคิดใช้น้ าบริสุทธิ์ และผสมยาชาด้วยเพื่อไม่ให้ปวด โดยในการแทงเข็มเข้าไป หมอจะ
ไปเขี่ยหินปูนและพังผืดที่ข้อ รอบเส้นประสาท และกล้ามเนื้อ ให้หลุดออกโดยแทงเข็มเข้าไปครั้งเดียวได้ 3 จุด
เลย หมอได้ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยด้านปวดอันดับ 1 ของโลก6 เมือปีที่แล้ว ดังรูป ที่ 1  
 

 
 

รูปที่ 1 แสดงการใช้น้ าอัลตร้าซาวด์น าทาง ใช้เข็มเขี่ย และฉีดน้ าบริสุทธิ์ผสมยาชา ท าให้หินปูนและพังผืด
ที่ข้อ รอบเส้นประสาท และกล้ามเนื้อ หลุดออกโดยแทงเข็มเข้าไปครั้งเดียวได้ 3 จุด   
 

    คนไข้ท่ีปวดหลัง จะมีอาการปวดสะโพก ปวดขา ในส่วนที่เลี้ยงด้วยรากประสาทเดียวกัน การตรวจหา
ระดับรากประสาทที่มีหินปูนมีความส าคัญ ซึ่งสามารถตรวจดูจากอัลตร้าซาวด์ วิธีนี้สามารถท าที่ข้อกระดูกส่วนคอ 
ลดอาการปวดคอ บ่า สะบัก ปวดศีรษะ จากเลือดไปเลี้ยงสมองถูกหินปูนกดทับ ที่ข้อเข่าก็มีหินปูนเกาะที่รอบข้อ 
และในข้อได้เช่นกัน และสามารถท าให้หินปูนและพังผืดหลุดออกได้ด้วยวิธีนี้ได้ทุกข้อ  

    วิธีนี้มีหมอทั่วโลกที่สามารถท าได้น้อยมาก เนื่องจากต้องใช้ความแม่นย าสูงมาก เพราะไม่มียาอะไรช่วย
เลย แต่คนไข้หายปวด วิธีนี้ดีมากต่อสุขภาพร่างกาย เนื่องจาก หมอไม่ได้ใช้ยาต้านการอักเสบ ลดปวด หรือส
เตียรอยด์เลย ปกติหากฉีดสเตียรอยด์เข้าร่างกายไม่ต้องไปตรงจุดพังผืดหรือหินปูน ก็หายปวดจากฤทธิ์สเตียรอยด์
แล้วแต่ข้อยังไม่สะอาด  วิธีใหม่นี้หลังจากท่ีหินปูน พังผืดหลุดออกจากข้อ ข้อขยับได้ดี เลือด จะมาเลี้ยงข้อได้
เพราะไม่ถูกหินปูนพังผืดกดรัดแล้ว ข้อจะแข็งแรงขึ้นเนื่องจากเลือดสามารถพาเอาอาหารและออกซิเจนมา
เลี้ยงข้อได้  กล้ามเนื้อที่เคยอ่อนแรง ต้องอาศัยการออกก าลังกาย บริหารให้แข็งแรง และ การทรงตัวดีขึ้น การ
เคลื่อนไหวต่างๆคล่องแคล่วขึ้น ท าให้เกิดความยั่งยืนในสุขภาพที่ดี  

      ความผิดปกติของระบบประสาท เช่น เลือดมาเลี้ยงสมองไม่พอ ในผู้สูงวัย หรือ คนไข้โรคหลอดเลือด
สมอง จะต้องวางแผนการรักษาท่ีถูกต้อง สอดคล้องกับ พยาธิสภาพของโรค เช่น ในช่วงแรกที่เป็นระยะ ฉับพลัน มี
ขบวนการอักเสบและกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่ ต้องมีการเคลื่อนไหวข้อ ฝึกบริหารกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย รวมทั้ง
กล้ามเนื้อช่วยการหายใจ กล้ามเนื้อหลักในการทรงตัว กล้ามเนื้อในช่องปากท่ีช่วยการกลืน หากกล้ามเนื้อไม่มีแรง
พอที่จะหดตัว ต้องน าเครื่องกระตุ้นมาช่วยโดยเร็ว เพ่ือให้การฟ้ืนตัวกลับมาได้มากที่สุด เนื่องจากหากเลยช่วง
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ระยะเวลา 6 เดือนแรกไปแล้ว การฟ้ืนตัวจะยากมาก มีผลข้างเคียงจากการนอนติดเตียงเป็นเวลานานในทุกระบบ
ของร่างกายไปแล้ว7  

     ในระยะ 10 ปีมานี้ มีการน าเทคโนโลยีการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า ดังรูปที่ 2  หรือด้วยแม่เหล็ก ดังรูป
ที่ 3 ซึ่งต้องอาศัยความแม่นย า และ ความรู้หากน ามาใช้ในการรักษาตั้งแต่ช่วง 6 เดือนแรก คนไข้จะฟ้ืนตัวได้เร็ว
และได้มากที่สุด 8  โดยจะวางเครื่องไว้ที่ต าแหน่งสมองที่ควบคุมการท างานส่วนที่มีความผิดปกติ เช่น ทรงตัวไม่ดี 9 

การเคลื่อนไหวแขนและขา 8 ความจ า 10 และการหดหู่ทางจิตใจ11 ส าคัญ คือ การวางต าแหน่งให้ตรงกับสมองส่วนที่
ควบคุมการท าหน้าที่ดังกล่าวดังรูปที่ 4 และควบคุมความแรงและความถี่ในการกระตุ้นให้เหมาะสม  

 

                             
 รูปท่ี 2 การกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า            รูปท่ี 3 การกระตุ้นสมองด้วยแมเ่หล็ก 
 

 
 
รูปท่ี 4 แสดงต าแหนง่การกระตุ้นสมองตามอาการในภาวะหลอดเลือดสมอง พาร์กินสนั และ ความจ า
บกพร่อง 
             นอกจากนี้ หมอได้น ายาฉีดโบทูลินัมทอกซิน หรือท่ีรู้จักกันทั่วไปว่า โบทอกซ์ มาลดการเกร็งของ
กล้ามเนื้อ เพ่ือฟ้ืนฟูระบบประสาท มานาน 25 ปี จะช่วยให้การเคลื่อนไหวดีขึ้น หมอได้คิดค้นและวิจัยขนาดยา
น้อยที่เหมาะสมกับคนไทย ในภาวะโรคต่างๆ และตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 12-21 ซึง่ได้รับการอ้างอิงระดับ
นานาชาติรวมเกือบ 400 งานวิจัย และเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติว่า คนไทยควรใช้ขนาดน้อยกว่าต่างชาติ 
เนื่องจาก กล้ามเนื้อมัดเล็กกว่า และอากาศร้อนท าให้กล้ามเนื้อไม่เกร็งมาก รวมทั้งประเทศในเขตร้อนก็อ้างอิง
และใช้ขนาดยาเท่ากับหมอ 22 หลังจากฉีดยาแล้วคนไข้ต้องท าการออกก าลังกายบริหารกล้ามเนื้อ ฟ้ืนฟูร่างกาย 
ให้มีการเดิน เคลื่อนไหว ส่งผลให้กล้ามเนื้อ ท างานได้ดี และไม่กลับมาเกร็งมากอีก  
              ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย หรือ Sarcopenia คือ การสูญเสียมวลของกล้ามเนื้อและความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ ซึ่งภาวะนี้ถือเป็นกลุ่มอาการของผู้สูงวัย ที่พบบ่อยถึง 1 ใน 3 ของผู้สูงวัยทั่วไป อาการที่พบ  ได้แก่ 
ลุกนั่งล าบาก ทรงตัวไม่ดี หกล้มบ่อย ๆ น้ าหนักลดลงโดยไม่ตั้งใจ เพ่ิมความเสี่ยงของภาวะกระดูกหัก ภาวะ
เปราะบาง เหนื่อยง่ายจนจ ากัดความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวัน  การป้องกันและรักษาภาวะมวลกล้ามเนื้อ
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น้อยต้องออกก าลังกายชนิดเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยเน้นมัดใหญ่ๆ  และควรออกก าลังกายเนน้
การทรงตัวไปด้วย ร่วมกับการออกก าลังชนิดเพ่ิมความทนทานจะช่วยให้มีการสร้างโปรตีนของกล้ามเนื้อและ
ช่วยให้ไขมันในกล้ามเนื้อลดลง23,24  

              การฟื้นฟูปอดในโรคระบาด Covid -19  จ าเป็นต้องสอนคนไข้ให้ฝึกหายใจให้มีประสิทธิภาพ โดย
หายใจเข้าใหล้ึกที่สุด กลั้นไว้ นับ 1-20 แล้วหายใจออก ฝีกหายใจเข้าลึก ๆ ช้า ๆ  หายใจเข้าทางจมูก พร้อมยก
แขน 2 ข้าง ขึ้นด้านหน้าหรือด้านข้าง หายใจออกเป่าปากยาว ๆ พร้อมผ่อนแขนลง 25 การถอดรหัสของหมอคือ
การจัดท่านอนซึ่งมีความส าคัญมาก ไม่ใช่เพียงนอนคว่ า แต่ต้องนอนตะแคงสลับซ้าย ขวา และ นอนหัวต่ า หัว
สูง เพ่ือให้มีการระบายอากาศในถุงลมให้ครบทุกกลีบ  
 
              โดยสรุป การถอดรหัสการฟ้ืนฟูสุขภาพของหมอ คือ ต้องอาศัยความรู้ลึกรู้จริงในด้านกายวิภาค  
สรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยาของโรค และคิดวิเคราะห์ ดูองค์รวมของร่างกายทุกระบบ เลือกว่าจะใช้การรักษา
แบบพ้ืนฐานและ/หรือแบบทันสมัยในระดับโลก มีความแม่นย าสูงในองค์ความรู้ การตรวจประเมิน และมีความ
แม่นย าสูงในการท าการรักษาและท าหัตถการทางการแพทย์แก่คนไข้ มุ่งให้ร่างกายฟ้ืนตัวแข็งแรงขึ้นในเวลา
รวดเร็ว และท าให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืน  
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                                                                                       iFarm and iHealth 
นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 

ประธานอ านวยการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยยโสธร 

The Future Farmers of Thailand Organization Under The Royal Partronage of  H.R.H. 
Princess Maha Chakri Sirindhorn, Yasothon Chapter 

.................................................................................. 
 ในปัจจุบันภาคการเกษตรของประเทศไทยยังคงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในชาติ     
โดยมีการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายจากพืช สัตว์ ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัย ๔      
อันประกอบด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค โดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางเกษตร น าไป
ประกอบอาหารรับประทาน  น าส่วนต่างๆ ของพืชเส้นใยไปผลิตสิ่งทอเพ่ือท าเครื่องนุ่งห่ม ปลูกป่าเพ่ือน าไม้ไป
เป็นอุปกรณ์การก่อสร้าง สร้างที่พักอาศัย อาคารสถานที่ ท าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ต่าง ๆ และปลูกพืชสมุนไพร 
เพ่ือน าไปใช้เป็นยารักษาโรค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในประเทศและใน
โลกของเรา เพราะในปัจจุบันการเกษตรมีบทบาทที่ส าคัญต่อการผลิตอาหารเพ่ือความมั่นคง (Food Security) 
ของประเทศ และในยุคปัจจุบันมีการระบาดของโควิด ๑๙ การผลิตสมุนไพรหลายชนิดที่สามารถใช้เป็นยา
บรรเทาอาการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี จึงมีบทบาทที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการสนับสนุน
ประชาชน ในการท าการเกษตรสมัยใหม่เพ่ือผลิตอาหารและสมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดภัย จึงมีความส าคัญ
ต่อการเกษตรยุคใหม่เป็นอย่างยิ่ง (iFarm and iHealth) 
 

 แต่ในปัจจุบัน การที่เราจะสร้าง iFarm เพ่ือ iHealth เพ่ือพัฒนาการเกษตรของชาตินั้น แรงงานภาค
การเกษตรของประเทศที่มีคุณภาพนั้นนับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่แรงงานภาค
การเกษตรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และขาดความรู้ด้านการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
สมัยใหม่ ดังนั้นการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ จาก
ปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง ขึ้นทั่วประเทศ โดยมีภารกิจส าคัญในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิต
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพทั้งในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) และการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นให้กับเกษตรกร โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นภาคปฏิบัติด้านการเกษตรและมีการพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง พร้อมเข้า
สู่ระบบการท างานภาคการเกษตร โดยการพัฒนาให้เป็นคนดีมีลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ในหลักสูตรจึง
ก าหนดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้กิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือให้นักศึกษาอาชีวเกษตรได้ร่วมกิจกรรมใน
การพัฒนาความเป็นผู้น าเกษตรกรและทักษะทางวิชาชีพ หลังจากส าเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
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อกท. คืออะไร 
            อกท. ย่อมาจาก องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตรงกับภาษาอังกฤษ Future Farmers of Thailand (FFT.) Organization 
Under The Royal Partronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn คือองค์การวิชาชีพเกษตร     
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นองค์การของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ผู้ซึ่งจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ของประเทศไทย องค์การนี้
น ารูปแบบมาจากองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Future Farmers of America, 
FFA.) 
หลักการ อกท. 
            "เป็น องค์การของสมาชิก ด าเนินการโดยสมาชิก เพ่ือสมาชิก โดยมีคณะกรรมการอ านวยการ อกท. 
แต่ละระดับ ให้ค าแนะน า สนับสนุนและก ากับดูแล"   
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วัตถุประสงค์ของ อกท. 
     1. เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก  
     2. เพ่ือพัฒนาให้สมาชิกมีลักษณะความเป็นผู้น า สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข  
     3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเป็นพลเมืองดี ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
อกท. มีความส าคัญต่อการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรและการพัฒนาประเทศอย่างไร 
           อกท. เป็นกิจกรรมหลักที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์หรือเป็น เครื่องมืออย่างหนึ่ง
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษาเดิม) ใช้เป็นสื่อในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม(เดิม) และสถานศึกษาสังกัดอ่ืน
ที่มีหน่วย อกท.ตั้งอยู่ กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้สมาชิกเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing) ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student 
Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ รู้จักการท างาน
ร่วมกัน มีความขยัน อดทน ฝึกความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข โดยยึดหลักการขององค์การที่ว่า "เป็นองค์การของสมาชิก ด าเนินงานโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก" มี
ครู อาจารย์เป็นที่ปรึกษา แนะน า และก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
 
           โดยที่ประเทศไทย มีฐานการพัฒนาประเทศมาจากอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีทั้ง
ผลผลิตที่เป็นวัตถุดิบ และท่ีแปรรูปแล้ว ใช้บริโภคและสามารถส่งจ าหน่ายเป็นอาหารเลี้ยงพลโลก หรืออาจ
กล่าวได้ว่าประเทศไทยสามารถเป็นธนาคารหรือครัวของโลก (Food Bank) ได้ อีกท้ังมีศักยภาพเพียงพอในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจในโลกยุคไร้พรมแดน และสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวย่อมต้องใช้
ก าลังคนภาคเกษตรที่จะต้องเป็นเกษตรกรรุ่น ใหม่ที่มีความรู้ มีความสามารถในการจัดการ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นเกษตรกรรุ่นใหม่จึงจะมีบทบาทส าคัญในการน าพาการเกษตรของชาติให้ก้าว หน้า
และพัฒนาไปอย่างมั่งคง ซึ่งภารกิจในการจัดเตรียมก าลังคนอาชีวะเกษตรรุ่นใหม่เพ่ือทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่านี้
อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาอาชีวะเกษตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
           ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเกษตรทั้งในและนอกสถานศึกษาจะมุ่งเน้นการ ปฏิบัติจริง เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ ทักษะ ความช านาญ และกิจนิสัยที่ดี การประเมินผลการเรียนจะประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) มีกระบวนการประเมินคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ก าหนดและ
นอกจากนั้น ยังมีการประกันการมีงานท า สู่อาชีพอิสระ ที่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นเถ้าแก่ได้ในอนาคต 
เพราะการเรียนรู้มิได้จ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น เราสามารถบูรณาการการเรียนการสอนจากสภาพการณ์ที่
เป็นจริงในสังคมได้อย่างกลม กลืน ถือเป็นฐานความรู้และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดอาชีวศึกษาแนว
ใหม่ เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการบริการสังคม ในการพัฒนาก าลังคนภาคการเกษตร เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนา iFarm and iHealth ของประเทศชาติในอนาคต นอกจากนั้นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ยังมี
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แนวทางและแผนงานในการส่งเสริม Green World และ Green Health โดยความร่วมมือกับเครือข่ายทั้ง
ภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพของชาติ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี  
  
 
 
 
 
 
 

                             

                                                                                                                             

 

 

 

iFarm and iHealth 

                                                                                                                        H.E. L. Chris Lu 

Crown Ambassador formally introduced Queen Shebah III 

of the African Kingdom Federation to Thailand Royal Court 

 

             H.E. L. Chris Lu,  express his appreciation Prof. Dr. Maneeratana of ASEAN MTI  

for opening opportunities for the network to share the knowledge and the experience. 

Thereafter, the Crown Ambassador formally introduced Queen Sheba of the African Kingdom 

Federation to Thailand Royal Court.  He explained the iFarm concept that today, the world's 

population is already an astounding 7.8 billion people and agriculture specialists will face some 

of the greatest challenges in the 21st century of assisting in the supply of food and ancillary 

products for an increasingly urbanized population that is expected to exceed over 9.5 billion by 

the year 2050. Stating facts, he emphasized that there are 690 million people that are living 

undernourished; 2 billion people do not have access to regular food, and 3 billion people do not 

have access to regular healthy diets and thus, as the private sector, the Company is using 

technology to offer a practical solution to the future of the global food crisis. Apart from the 

agri-business, H.E. L.Chris also highlighted the carbon footprint of livestock and its impact on 

the food crisis.     
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           He explained that fertilizers are a catalyst that provides the nutrients for the plants. But, 

because there has been an over usage in NPK (nitrogen, phosphorus, potassium) it has impacted 

land resources negatively, reduced overall production, and led to contamination of water. He 

also pointed out that our life is dangerously unsustainable as we are facing population growth, 

topsoil erosion, destruction of forests, pesticides and fertilizer contamination, and water 

scarcity. Since we must consider the safety of the food chain, a change must be brought about, 

and this is where digital technology and innovation in agriculture can play a part. He also 

pointed out another challenge is that there is a huge internet access gap between developed and 

developing countries because of lack of electricity, literacy, lack of ICT skills, affordability, 

local content, and poor network coverage in rural areas.     

              In terms of solutions introduced by the private sector solution, H.E. L.Chris explained 

that blockchain is a key to creating a supply chain platform that allows for high traceability and 

transparency. This can also eliminate intermediate costs to optimize the database and supply 

chain and meet strict requirements of exports in developed countries in Europe, Japan, and the 

US. He added that NPF Food Trust can enable trust in the food community for stability in the 

current economy and hopes to create a platform that allows farmers to use the decentralized 

platform to monitor the crops and increase profits.    

              Adding further, he explained tokenization is a process of transformation of asset 

accounting and management to represent each asset by a digital token. For agriculture, 

tokenization of entire farms and plants can contain stages of monetization including seedlings, 

nursery, harvest, and end of life. Each plant has its individual asset identification with the 

description containing the asset id of the relevant GPS location, which will be introduced in 

their Plant Tree program to ensure Thailand will remain the greenest economy with the 

introduction of 100,000 new plants in Central Thailand.  This, he mentioned, has revolutionized 

the farm value chain as this helps customers who are concerned more about fair pricing, no 

GMOs, and farmers who want fast payment. Intermediates like exporters and collectors are 

eliminated for higher profits for farmers. He added that Walmart and IBM have already adopted 

such systems that reduce a food chain from seven days to seven seconds.    

            In conclusion, H.E. L.Chris identified key factors of blockchain technology to look out 

for including potential benefits, reduced transaction, information and supervision costs, 

increased efficiency, fostering sustainability, development, and inclusion. However, he also 

warned against some potential challenges that must be understood like risks and awareness of 

economy of scale, labour participation, privacy issues, collusion and practically delivering the 

power of the market in the hands of the farmers for adoption. H.E. L.Chris excitedly transitioned 

into Director Jakkapope to inspire the new generation to come back into Agriculture academia 

studies with innovations at the 10 Colleges of Agriculture and Technology with the Future 

Farmers of Thailand to solve the pandemic state and understand “We are What we Eat” for a 

sustainable iHealth environment. 
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    ดร.พิเชษฐ์ พะลานุกูล (ประธานกรรมการบริหารบริษัทพรีเชียส บล็อกเชน)
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3 

 

บรรเลงเพลงวงเครื่องสายไทยจาก 3 ทวีป 

 

1. เดี่ยวซอจากทวีปเอเชีย โดยครูปอย กฤษฎาธาร จันทะโก ครูมือซอระดับโลก 

2. บรรเลงเพลงจากทวีปยุโรป โดยครูเหมียว ล าเจียก ทองคุ่ย (ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยสวิตเซอร์แลนด์)  

    และกลุ่มดนตรีเยอรมัน 

3. บรรเลงเพลงจากทวีปอเมริกา โดยครูฬัฌญา เครือครองสุข 

     (ซานฟรานซิสโก) และครูช านิ ศรีพระราม (ชิคาโก)  

 
           ดนตรีไทยเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยมาช้านาน ชาวไทยในต่างแดนมีความภาคภูมิใจที่ได้
รักษาสืบทอดดนตรีไทย เพ่ือให้โลกได้ตระหนักว่าพสกนิกรไทยใน 3 ทวีปรักและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
ของไทยเราเสมอไม่ว่าจะอยู่บนผืนแผ่นดินไหนก็ตาม ขอจงทรงพระเจริญและอยู่เป็นมิ่งขวัญของพวกเราตลอด
กาลนาน  
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4 
 

เชิญชวนปลูกต้นไม้คนละต้น      โลกเขียวขจีด้วยต้นไม ้   ในแผนโครงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ‘King of the Green World’         
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โครงการ 
 

 

                                                                

 
 

 
 
 งาน ‘น้อมเกล้าถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 
                                28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

 
           พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงเปี่ยมด้วยพระ
ปรีชาสามารถหลากหลายด้าน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพ่ือแบ่งเบาพระราชภาระของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถตั้งแต่เม่ือครั้งด ารงพระอิสริยยศ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร   
 

           พระเมตตาจาก “ในหลวง รัชกาลที่ 10” ท าให้พสกนิกรไทยที่อยู่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ ส่งผลให้พสกนิกรไทยที่อยู่ในพ้ืนที่ตั้งของโรงพยาบาลทั้ง 21 แห่ง และบริเวณ
โดยรอบ มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน มี
พระราชประสงค์ที่จะกระจายการจัดการศึกษาไปในถิ่นทุรกันดาร โดยตั้งพระราชปณิธานว่าการศึกษาจะมีส่วน
ให้เยาวชนของชาติมีพื้นฐานความรู้ที่จะน าไปด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ   
 

         “โครงการจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เป็นอีก 1 โครงการที่มี พระราชประสงค์ให้คนไทยร่วมกัน
บ าเพ็ญประโยชน์ ท าความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิตอาสาฯ ขุดลอกคูคลองก าจัดสิ่งกีด
ขวางทางน้ า ท าความสะอาด และปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ “โรงครัวพระราชทาน” เป็นอีกหนึ่งใน
น้ าพระราชหฤทัยที่พระราชทานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในทุกพ้ืนที่ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย เพื่อให้มีอาหารการกินในยามเดือดร้อนอย่างทันท่วงที กรมพลาธิการทหารบกจะเป็นหน่วยที่น ารถ
ครัวสนามลงไปในพ้ืนที่ประสบภัย ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนที่จะบริหารจัดการในภาพรวม กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจัดหาวัตถุดิบปรุงแจกจ่ายผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

            ทรงมีพระราชหฤทัยตั้งมั่นในความดีงามของศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา เมื่อครั้งด ารงพระยศ
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระราชศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนา โดยพระบาทสมเด็จ พระ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ ให้จัดการพระราชพิธีผนวช ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 โดยมี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ ได้รับถวายพระสมณนามว่า “วชิราลงฺ
กรโณ” และได้ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนทรงลาสิกขาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 ทรง
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เสด็จฯ แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจ าสม่ าเสมอ เช่น ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล รวมถึงการเสด็จพระราชด าเนินไปใน
การพระราชทานถ้วยรางวัล การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านระดับประเทศ ทรงศึกษาภาษา
บาลีเพ่ือเป็นกุญแจไขตู้พระไตรปิฎก อีกทั้งทรงศึกษาธรรมะ วิปัสสนากรรมฐานจากพระอาจารย์รูปส าคัญของ
ประเทศ สลับกันเข้ามาถวายงานทุกวัน 
 

ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษท่ีผ่านมา พระราชทานกิจกรรมมากมาย เพ่ือท านุบ ารุงสุขให้แก่ราษฎร
ของพระองค์ ทรงห่วงใยเรื่องความเจ็บป่วยและปรารถนาให้พสกนิกรของพระองค์มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจน ในการพระราชทานพระราชทรัพย์ เครื่องอุปโภค บริโภค 
เวชภัณฑ์  ค าแนะน า  ตลอดจนก าลังใจ ในสถานการณ์โควิดอย่างสม่ าเสมอ  เป็นความรั ก ห่วงใยประดุจพ่อ
ของแผ่นดินที่ให้ความรักกับอาณาประชาราษฎร์ถ้วนหน้า 
 

             คณะผู้จัดงาน ประกอบไปด้วย ศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียนและกลุ่มราชสกุล,  
องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ที่ประกอบไปด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงที่จัดตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศจ านวน 52 
แห่งทั่วประเทศร่วมกับ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมและภาษาไทยในยุโรปและสหรัฐอเมริกา, สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน, TEEC Australia และ Precious Blockchain โดยเป็นความร่วมมือขององค์กรจาก 5 ทวีป อันได้แก่ 
เอเชีย แอฟริกา อเมริกา ออสเตรเลียและยุโรป จึงมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมมือกันจัดงาน ‘เฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว’ ในวันที่ 28 กรกฎาาคม 2564  ผ่านโปรแกรมออนไลน์ โดยได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระราชินี Shebah III  (The Queendom of African Continent, and The African 
Kingdoms Federation) ประกอบไปด้วย 55 ประเทศ สมเด็จพระราชินีได้รับการถวายรางวัล Universal 
World Peace Ambassador ไม่นานนี้ มาทรงเป็นประธานเปิดงานและองค์ปาฐก  มีการแสดงดนตรีวงมโหรี
ไทยข้ามทวีปจากเอเชีย สหรัฐอเมริกา และยุโรป มีการน าเสนอบทความวิชาการโดยวิทยากรระดับนานาชาติ 
และการเชิญชวนปลูกต้นไม้คนละต้น ให้โลกเขียวขจี  ในแผนโครงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ‘King of the Green World’ 

วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือถวายพระพรและความรักของพสกนิกรที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัว  ตลอดจนยกย่องพระราชกรณีย

กิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีความรักความห่วงใยต่อปวงชนชาวไทยและสยามประเทศใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 

   2. เพ่ือแสดงความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาประเทศ ทั้งในยามสงบและยามภัยพิบัติ และ
ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยอันยึดมั่นต่อ สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

   3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
 

ประธานจัดงาน ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา  
                   (ผู้อ านวยการศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน และกลุ่มราชสกุล)           

 

คณะผู้จัด 
  1. ศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียนและกลุ่มราชสกุล     
     ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา 
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    (ผู้อ านวยการศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน, ราชบัณฑิตยสภา) 
  2. องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ  
      วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี หน่วยยโสธร  
      นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ (ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ยโสธร) ร่วมกับ Precious  
      Blockchain (ดร.พิเชษฐ์ พะลานุกูล)  
  3. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, ศูนย์วัฒนธรรมและภาษาไทยยุโปและสหรัฐอเมริกา และ TEEC  
      Australia,  

 
วัน/เวลา  วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00-17.00 น. 
วิธีการจัด     ออนไลน์ การเตรียมการใช้วิธี WFH  
สถานที ่โปรแกรมออนไลน์   
 
ผลที่ได้รับ  

1. งาน กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมพสกนิกร ถวายพระพรและความรักของพสกนิกรที่มีต่อพระ
เจ้าอยู่หัว ตลอดจนยกย่องพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีความรักความห่วงใยต่อ
ปวงชนชาวไทยและสยามประเทศในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564  

2. ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการเร่งรัดพัฒนาประเทศ ทั้งในยามสงบและยามภัยพิบัติ และธ ารง
ไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยอันยึดมั่นต่อ สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ  
 
                                  ผลสรุปการจัดงาน 

          ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศในแผนงานเฉลิมพระเกียรติ 
         ASEAN MTI, ISPRM, ACRM, Asia-Pacific Translation and Intercultural Studies, WE 

DOCTOR, OCT, China Grains, The Research Center for Intangible Cultural Heritage of 

Lanmao, Yunnan Chinese Traditional Medicine University, Yunnan Agricultural University ฯ 
ในการจัดตั้งโครงการและองค์การ (ระหว่างประเทศ) ที่มีภารกิจดังต่อไปนี้ 
 
   1.  King of the Green World  

   2. The Quality Longevity Hub  

   3. The ASEAN Center of Multilingualism, Translation and Interpretation  

   4. The Institute of ASEAN Innovations 

   5.  The International Academic Ambassador’s Council 

   6. The (Royal) Academic Council 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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Invitation Letter to Her Majesty Empress Queen Shebah III 
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ข่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมยอ้นหลงัการสัมภาษณ์:  สถานีโทรทศัน์สุวรรณภูมิ  https://youtu.be/Ju795UI1Dao 

Contact:  maneerat@cpe.rmutt.ac.th 

 

https://youtu.be/Ju795UI1Dao

