
สาระส าคัญหนังสือพระราชนิพนธ์ 

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 ข้ามฝั่งแห่งฝัน  

 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่         
๔ ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘ และเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดงาน
ส าคัญ ๒ งาน คือ งานด้านดนตรีไทยศึกษาที่  SOAS มหาวิทยาลัย
ลอนดอน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่  ๙  ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ที่  ROYAL 
GEOGRAPHICAL SOCIETY นอกจากนี้  เสด็จพระราชด าเนินไปยัง
สถานที่ส าคัญอ่ืน ๆ อาทิ  สวนพฤกษศาสตร์คิว พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ดนตรี พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นต้น 

กิจกรรมเสนอแนะ : 
 

 หนังสือเล่มเล็กชวนฝัน มหัศจรรย์พระราชนิพนธ์ 
 พฤกษา นานาพันธุ์ 
 มัจฉา พาเพลิน 
 บันทึกการอ่านรูปแบบ ๓ ก (เกร็ดแก้วแสนกล กล่องวิเศษ แกนมหัศจรรย์) 

 

 

 

ข้าวไทยไปญี่ปุ่น 

 

     การเสด็จพระราชด าเนิน เยือนประเทศญี่ ปุ่นตามค าเชิญของ
สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ เพ่ือทรงร่วมงาน JAPAN-IRRI DAY ที่นครโตเกียว 
และทรงบรรยายพิเศษเรื่องข้าวไทย โดยทรงบรรยายถึงประวัติข้าวไทย
ตั้ งแต่ สมัยโบราณ ความส าคัญของข้าวต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วิถีชีวิตประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ  
ของไทยที่เกี่ยวข้องกับข้าว การบรรยายครั้งนี้ท าให้ข้าวไทยเป็นที่น่าสนใจ 
และเป็นผลดีต่อการส่งออกข้าวของประเทศไทย 

กิจกรรมเสนอแนะ :  Annotation book (บรรณนิทัศน์หนังสือ) 

  

แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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คืนถิ่นจีนใหญ ่

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 
๒๕ มิถุนายน ถึง ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ทรงร่วมพิธีส่งมอบฮ่องกง
กลับคืนเป็นของจีน พิธีประกาศตั้งคณะผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
พิธีเฉลิมฉลองและงานเลี้ยงรับรองในโอกาสก่อตั้งเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง ทรงเยือนสถานที่ต่าง ๆ ในมณฑลกวางตุ้ง อาทิ เมืองซัวเถา 
เมืองแต้จิ๋ ว ซึ่ งเป็นแผ่นดินบรรพบุรุษของคนไทยที่มี เชื้อสายจีน 
จ านวนมาก และได้เสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตรสถานที่ต่าง ๆ 
ในเมืองอ่ืนที่ส าคัญ อาทิ กวางโจว เสิ่นเจิ้น มาเก๊า จงซาน จูไห่ ฯลฯ  
 

กิจกรรมเสนอแนะ : 
 

 The Star Book สุดยอดนักอ่านนักเล่าเรื่องหนังสือเจ้าฟ้า 
 เสียงสื่อสาร ชวนอ่านหนังสือ 

 

 
 

 

เจียงหนานแสนงาม 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 
๒ ถึง ๑๔ เมษายน ๒๕๔๒ ในการเสด็จพระราชด าเนินครั้งนี้ทรงเยือน
ปักกิ่ง 4 วัน เจียงหนาน 7 วัน คุนหมิง 2 วัน ได้ทอดพระเนตรเรื่องราว
ต่าง ๆ ของแต่ละเมือง ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒธรรม การศึกษา 
ภาษา ศาสนา อุตสาหกรรม ฯลฯ ทรงเยือนสวนสาธารณะและ 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ผสมกลมกลืนกับแหล่งอารยธรรมของจีน 
ศิลปวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ทรงพระราชนิพนธ์ถอดความ 
บทกวีนิพนธ์ของจีนบางช่วงบางตอน เป็นบทพรรณนาร้อยแก้วอย่างมี
วรรณศิลป์ ประกอบการเล่าเรื่องในหนังสือ เช่น “ยอดหมู่บ้านกลางน ้าแห่ง
เจียงหนาน” ตั งอยู่ในทางตอนใต้ของมณฑลเจียงซู่ในเขตเมืองคุนซาน เสมือนหนึ่ง
ดอกบัวลอยอยู่บนผิวน ้า มีล้าคลองสองสายไหลจากตะวันตกถึงตะวันออก และ 
ทิศเหนือถึงทิศใต้ ถนนหนทางและบ้านเรือนพอเหมาะพอเจาะ สะท้อนภาพเขียน
และกลอนของจีนในสมัยโบราณที่เขียนไว้ว่า “สะพานเล็กล้าคลอง และบ้านเรือน
แม้ดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยลีลา” เป็นต้น 

กิจกรรมเสนอแนะ :  แคปซูลความรู้คู่หนังสือ 
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ชมช่อมาลตี 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย 
ตั้ งแต่วันที่  2 ถึง 16 ตุลาคม 2527 ทรงเล่าเรื่องวัฒนธรรมของ
ประเทศอินโดนี เซีย โดยสอดแทรกอารมณ์และความรู้สึกที่ มีต่อ
วัฒนธรรมอันงดงาม ทรงเปรียบวัฒนธรรมที่งดงามนี้เป็นดังเช่นดอกไม้ 
ทรงตั้งชื่อพระราชนิพนธ์เล่มนี้ว่า “ชมช่อมาลตี” เพ่ือหมายถึงดอกไม้
ประจ าชาติของประเทศอินโดนีเซีย  
 
 

กิจกรรมเสนอแนะ :  รูปรอยลีลาภาษาการอ่าน    
 รู้ไว้ได้รางวัล 
 เกมบอกใบ้ทายค า  

 

 

 

แดร๊กคูล่า ผู้น่ารัก 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป คือ 
โรมาเนีย สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐออสเตรีย เบลเยียม และ
สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่  ๑๓ ถึง ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗   
เสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตรสถานที่ส าคัญ ๆ เช่น วัดโวโรเนต 
วัดโมลโดวิตา พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เมืองซูจาว่า เป็นต้น มีเนื้อหา
กล่าวถึงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรม การศึกษา และสภาพ
บ้านเมืองที่สวยงามน่าสนใจ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ :  เรื่องเล่า ๙ บรรทัด 
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ต้นน  า ภูผา และป่าทราย 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 
13 ถึง 27 สิงหาคม  2544 ทอดพระเนตร 3 พ้ืนที่ส าคัญ ได้แก่  
มณฑลชิงไห่ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย เขตปกครองตนเองทิเบต  
มหานครปักกิ่ง และมณฑลเหอเป่ย ในพระราชนิพนธ์ทรงกล่าวว่า  
“…พ้ืนที่ทั้ง 3 แห่งที่เป็นจุดหลักของการไปเยี่ยมเยือนครั้งนี้ มีลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นเรื่องภูเขาและที่ราบสูง ที่ราบสูงชิงไห่ - ทิเบต
อยู่เหนือกว่าระดับน้ าทะเล 4,000-5,000 เมตร มีพ้ืนที่ ประมาณ 2.3 
ล้ านตารางกิ โลเมตร เป็ นที่ ราบสู งที่ สู งสุ ดในโลก จนได้ สมญาว่ า  
“หลังคาโลก” นอกจากนั้น ยังมีพ้ืนที่ทะเลทราย มีป่าทราย และโอเอซิส
เขียวขจีในบางแห่ง ส่วนที่หนิงเซี่ยนั้นมีที่ราบสูงดินเหลือง พ้ืนที่ดังกล่าว
จึงเป็นดินแดนแห่งสีสันทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ  

กิจกรรมเสนอแนะ :  บันทึกรักการอ่าน 
 เกมบิงโก 
 เกมบอกชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์  
 ประกวด Infographics  
 ประกวด Mind Mapping 
 ประกวดโครงงานตามรอยพระราชนิพนธ์ 

 

 

 

ใต้เมฆทีเ่มฆใต ้

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๓๘ เสด็จพระราชด าเนิน
ไปยังมณฑลยูนนาน ซึ่งมีความหมายว่า “เมฆใต้” มีประชากรหลากหลาย
เชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก  และทอดพระเนตรสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทรงเยี่ยมสถาบันวิชาการที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์ยูนนาน 
โรงงานผลิตยานครคุณหมิง มหาวิทยาลัยยูนนาน  สวนพฤกษศาสตร์
สมุนไพร  สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา ฯลฯ  ซึ่งเป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้ทีส่ าคัญยิ่ง  

กิจกรรมเสนอแนะ :  PowerPoint ตามรอยมณฑลยูนนาน 
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ทัศนะจากอินเดีย 

 

      การเสด็จพระราชด าเนินเยือนอินเดีย ระหว่างวันที่ 10 ถึง 28 
มี นาคม 2530 ทรงเยื อน เมื องส าคั ญ ต่ าง ๆ  ของอิน เดี ย  ตั้ งแต่  
นครกัลกัตตา เมืองโครักขปุระ ปัตนะ พาราณสี ศรีนาคาร์ และกรุงเดลี 
ทอดพระเนตรสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา  
และศิลปวัฒนธรรมหลายแห่ง อาทิ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกัลกัตตา 
เจดีย์และสถูปในสาลวโนทยาน (สถานที่ปรินิพพาน) ที่กุสินารา 
มหาวิทยาลัยนาลันทา มกุฏพันธนเจดีย์  (สถานที่ถวายพระเพลิง 
พระพุทธสรีระ) พิพิธภัณฑ์นาลันทา วัดไทยนาลันทา ฯลฯ  

กิจกรรมเสนอแนะ :  หนังสือเล่มเล็กชวนฝัน มหัศจรรย์พระราชนิพนธ์ 

 

 

 

 

ไทยเทีย่วพม่า 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพม่า 
หรือสหภาพพม่าในปัจจุบัน เมื่อวันที่  21 ถึง 31 มีนาคม 2529  
ตามค ากราบทูลเชิญของท่าน อู เนวิน ประธานพรรคโครงการสังคมนิยม
พม่าในขณะนั้น ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศพม่า 
เป็นครั้งแรกของพระองค์ เนื้อหาส่วนใหญ่ทรงเล่าถึงสภาพบ้านเมือง  
ภูมิประเทศ ความเป็นอยู่  โบราณวัตถุ  โบราณสถานที่งดงามและ
ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การพัฒนาประเทศ ฯลฯ 
สอดแทรกสาระน่ารู้พร้อมภาพประกอบจ านวนมาก 

กิจกรรมเสนอแนะ :  บิงโกความรู้ 
 ประกวดท าโปสเตอร์ตามรอยเจ้าฟ้า 
 เกมตบการ์ด 
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 เบอร์ลินสิ นก าแพง 

 

      การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่าง
วันที่ ๒๑ ถึง ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ซึ่งมีพระราชกรณียกิจที่ส าคัญ คือ
การเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดนิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ี
ณ Kurzentrum นครแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการครั้งแรก 
ในทวีปยุโรป และทรงเข้าร่วมในการประชุมวิชาการแผนที่เยอรมัน  
ทรงพบประธานาธิบดี  (Prof. Dr. Roman Herzog) แห่ งสห พันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน ที่นครเบอร์ลิน  ทอดพระเนตรสถานที่ส าคัญ 
หลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะและหัตถกรรม สถาบันนาวิกศาสตร์ทาง
ทะเลและอุทกศาสตร์ พิพิธภัณฑ์โนลเด อุทยานแห่งชาติ Hamburger 
Hallig  เบอร์ลินตะวันออก เป็นต้น 

กิจกรรมเสนอแนะ :  ถอดบทเรียนโดยใช้ศาสตร์พระราชา 

 

 

 

ประพาสภาษา 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่าง
วันที่19 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2545 เพ่ือทรงศึกษา
ภาษาเยอรมันที่เมืองเกิตติงเงน  ทรงร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หลายแห่ง 
นอกจากเรื่องทรงพระอักษรยังได้ทอดพระเนตรเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม  
วิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนสถานที่ส าคัญ ๆ ในเมืองต่าง ๆ อาทิ 
ห้องสมุด รัฐสภา ปราสาทเก่า มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ ์โรงงานท าตุ๊กตา ฯลฯ  
  
 

กิจกรรมเสนอแนะ :  สี่สหายพาทัวร์  
 ธงแห่งค าถาม 
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ประพาสราชสถาน 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนกรุงนิวเดลีและรัฐราชสถาน ระหว่าง
วันที่ 2 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2544 รัฐราชสถาน (Rajasthan) เป็นรัฐ
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ
อินเดีย รองจากรัฐมัธยประเทศ เมืองหลวง คือ ชัยปู ร ( Jaipur)  
ทรงบันทึกเกร็ดประวัติศาสตร์อารยธรรมอันเก่าแก่ ความงดงามทาง
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม อาคารโบราณสถานที่ส าคัญต่าง ๆ  
ทั้ งพิ พิธภัณฑ์ เมืองและพิ พิธภัณฑสถานแห่ งชาติ อิน เดีย  วัด  วั ง  
และอนุสรณ์สถาน และโบราณสถานและโบราณวัตถุ อันงดงาม 
ของอินเดีย  

กิจกรรมเสนอแนะ :  เรื่องดี ๆ ของเจ้าฟ้า จิตอาสาบอกต่อ 
 หุ่นนี้มีที่มา 
 หนังสือเล่มเล็กชวนฝัน มหัศจรรย์พระราชนิพนธ์ 

 

 

 

ประพาสอุทยาน 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์  
และสวิตเซอร์แลนด์  ระหว่างวันที่  4  ถึง 17 กรกฎาคม 2536  
โดยรัฐบาลอังกฤษเป็นเจ้าภาพ ทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์ 
หลายแห่ง ทั้งในอังกฤษ สก็อตแลนด์ และทัศนียภาพทางธรรมชาติ 
ที่งดงาม ทรงสอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ธรรมชาติไว้ 
อย่างน่าสนใจ พร้อมทั้ งภาพประกอบที่สวยงามเป็นจ านวนมาก 
น อก จ าก ผู้ อ่ าน จ ะ ได้ รั บ ค ว าม เพ ลิ ด เพ ลิ น แ ล ะส าระค ว าม รู้ 
ด้านพฤกษศาสตร์แล้วยังได้ เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบท 
ด้านพฤกษศาสตร์อย่างครบถ้วนชัดเจน 

กิจกรรมเสนอแนะ :  Kahoot ตามรอยเสด็จ 
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ฟื้นภาษา ได้อาหาร 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศฝรั่งเศส เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ด้านภาษาฝรั่งเศส ณ สถาบันภาษาตูแรน ที่เมืองตูร์ ประเทศฝรั่งเศส 
ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ หลังจากทรงส าเร็จการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยแล้ว โอกาสที่จะได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสนั้นน้อยลง จึงทรง
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพ่ิมเติม และได้เสด็จพระราชด าเนินเยือนสถานที่
ส าคัญต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศส อาทิ โรงพยาบาลเด็กที่ เมืองตูร์  
บ้านรับรองพิเศษส าหรับคนพิการทางสมอง เล แอะส์ วิฟส์  และ 
ปราสาทหลวงแห่งเมืองอองบวซ  ฯลฯ 

กิจกรรมเสนอแนะ :  ปาแม่น ๆ แฟนพันธุ์แท้  
 เขียนบันทึกประจ าวัน ตามรอยเจ้าฟ้ายอดนักอ่าน 

 

 

 

มนต์รักทะเลใต ้

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนหมู่ เกาะทะเลใต้  ระหว่างวันที่  
๑๕  ถึ ง  ๒ ๕  เมษายน  ๒๕ ๓๙  เริ่ ม จากสิ งค โป ร์ สู่ ป าปั วนิ วกิ นี 
ราชอาณาจักรตองกา หมู่เกาะคุก สาธารณรัฐฟิจิ และหมู่เกาะโซโลมอน 
เสด็ จพ ระราชด า เนิ น ไป ยั งส ถาน ที่ ส าคั ญ ๆ  เช่ น  Night Safari  
สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์  รัฐสภา พิพิธภัณฑ์ สวนพฤกษศาสตร์ 
หมู่บ้านบาราเกาในปาปัวนิวกีนี ฯลฯ ได้ทอดพระเนตรศูนย์วัฒนธรรม 
ของตองกา Tonga National Centre สถานีทดลองกระทรวงเกษตร
และป่าไม้ของตองกา เกาะคุก ฯลฯ และเสด็จพระราชด าเนินไปยัง
พิพิธภัณฑ์ฟิจิ มหาวิทยาลัยแปซิฟิกใต้ สถานที่ต่าง ๆ ของหมู่เกาะ
โซโลมอน เป็นต้น 

กิจกรรมเสนอแนะ :  Mind Map ฝังความคิด พิชิตการอ่าน 
 ตาไวได้แต้ม 
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ม่วนซื่นเมืองลาว 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ๔ ครั้ง ครั้งแรกเพ่ือทอดพระเนตรเมืองปากเซ เมื่อ ๑๑ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ครั้งที่ ๒ ทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินที่เวียงจันทร์ 
และทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่าง ๆ ที่แขวงเชียงขวาง แขวง
หลวงพระบาง แขวงพงสาลี ระหว่าง ๑๖ ถึง ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ครั้งที่ ๓ ตามเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(ในขณะนั้น ) ไปทรงร่วมพิธีฌาปนกิจศพท่ านไกสอน พมวิหาน  
อดีตประธานประเทศ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ และครั้งที่ ๔ 
ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เพ่ือทรงประกอบพิธี
ถวายผ้าพระกฐินและทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่าง ๆ ในแขวง
เวียงจันทร์ หลวงพระบาง บอลิค าไซ และค าม่วน 

กิจกรรมเสนอแนะ :  หน้ากาก...นักอ่าน    ประกวดท าโปสเตอร์ตามรอยเจ้าฟ้า 
 

 

 

มหัศจรรย์ทุกวัน 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนหมู่ เกาะอันดามันและนิโคบาร์ 
ของประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ โดย 
เรือหลวงสิมิลันจากท่าเรือจังหวัดภูเก็ตไปยังหมู่เกาะอันดามันและ 
นิโคบาร์ ประเทศอินเดีย เสด็จพระราชด าเนินไปทอดเพระเนตรสถานที่
ต่าง ๆ อาทิ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Cellular Jail, Sippighat Farm,  
เกาะ Ross, Mayabunder, เกาะอันดามันเหนือ, ป่าชายเลนตามเกาะต่าง ๆ,  
พิพิธภัณฑ์ Samudrika, พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา, เกาะ Great Nicobar,  
Indira Point ซึ่งเป็นจุดใต้สุดของเกาะอันดามันและนิโคบาร์ ฯลฯ   
ท้ายเล่มมีภาคผนวก ค าอธิบายเกี่ยวกับหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์
จากพิพิธภัณฑ์ Samudrika เมือง Port Blair  

กิจกรรมเสนอแนะ :  หนังสือเล่มเล็กชวนฝัน มหัศจรรย์พระราชนิพนธ์ 
 ตอบปัญหาล่ารางวัล 
 บันทึกการอ่านรูปแบบ ๓ ก (เกร็ดแก้วแสนกล กล่องวิเศษ แกนมหัศจรรย์)   
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มุ่งไกลในรอยทราย 

   

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
จีนอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ ๒ ตามเส้นทางสายแพรไหมหรือทางภาค
ตะวันตกของจีน ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๒๑ เมษายน ๒๕๓๓ เส้นทางสาย
แพรไหม (Silk Road) เป็นเส้นทางการค้าระหว่างประเทศยุคก่อน 
ซึ่งด าเนินการโดยกองคาราวานติดต่อการค้าระหว่างจีนกับแคว้นต่าง ๆ    
ในเอเชียและยุโรป รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่น่าสนใจต่อการศึกษา
ค้นคว้าและการท่องเที่ยว มีภาพประกอบสี่สีสวยงาม ภาพวาดฝีพระหัตถ์ 
และภาพการ์ตูนท าให้หนังสือน่าอ่านยิ่งขึ้น  

กิจกรรมเสนอแนะ :  The Scrapbook รักการอ่าน 
 Infographics รักการอ่าน สร้างสรรค์การเขียน 
 บรรณนิทัศน์จัดเป็นสื่อการอ่าน 
 เขียนบทประพันธ์ชวนกันอ่าน 

 

 

 

เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรยีนนอก 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินทรงศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง 
กรุงปักกิ่ ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่  ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๔ ในค าน าทรงเล่าถึงการเสด็จ 
พระราชด าเนินไปทรงศึกษาในครั้งนี้ ว่า “ข้าพเจ้าเรียนภาษาจีนมา  
20 ปีแล้ว  แต่ความรู้ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรทั้ง ๆ ที่สถานทูตจีนจัดครู
มาสอนเป็นประจ า จึงเกิดความคิดว่าถ้าข้าพเจ้าได้มาอยู่ในแวดวงคนจีน  
เรียนภาษาจีนอย่างเดียวไม่ต้องท างานอ่ืนสักพักหนึ่ งน่าจะดีขึ้น  
ปัญหาอยู่ที่ว่าระยะหลัง ๆ นี้ การงานที่เมืองไทยค่อนข้างมาก จะปลีกตัว
มาได้นานสักเท่าไร เมื่อ 3 ปีก่อนเคยไปสหรัฐอเมริกาเดือนหนึ่ง จึงคิดว่า
น่าจะอยู่จีนได้เหมือนกัน ได้ไปลองปรึกษากับใคร ๆ ที่เมืองจีน ทั้งทาง
มหาวิทยาลัยและคนอ่ืน ทุกคนต่างเห็นดีด้วย...” 

กิจกรรมเสนอแนะ :  วงล้อค าถาม  
 บิงโกยอดนักอ่าน 
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ย่ าแดนมังกร 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็น
ทางการครั้ งแรก  ระหว่ างวันที่  12 ถึ ง  19 พฤษภาคม 2524  
ตามค ากราบบังคมทูลเชิญของนายกรัฐมนตรี จ้าวจื่อหยาง ทรงเสด็จ
พระราชด าเนินทอดพระเนตรกิจการต่าง ๆ และทรงมีพระราชด าริว่า  
สิ่งที่ ได้ทอดพระเนตรนั้น ถ้าได้ถ่ายทอดให้ชาวไทยได้รับรู้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะ
บันทึกการเสด็จพระราชด าเนินครั้งนี้   ท้ายเล่มมีหมายก าหนดการ 
โดยละเอียด พระราชด ารัส ๓ องค์ คัดส าเนาพร้อมด้วยสุนทรพจน์  
ฯพณ ฯ จ้ าวจื่ อหยาง, ฯพณฯ หยู่ หมิ งเทา, ฯพณ ฯ หลิ วหมิ งฮุ ย  
ตีพิมพ์ในหนังสือ 

กิจกรรมเสนอแนะ :  แฟนพันธุ์แท้รักการอ่าน 
 ประกวดท าโปสเตอร์ตามรอยเจ้าฟ้า 
 ขออ่านเรื่องนี้ให้คนดีได้ฟัง 

 

 

 

เย็นสบายชายน  า 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 
14 ถึง 27 สิงหาคม 2539  เริ่มจากคุณหมิง ถึงฉงชิ่ง แล้วประทับเรือ
พระที่นั่งล่องไปตามแม่น้ าแยงซี ทอดพระเนตรโครงการสร้างเขื่อน 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  และทรงเยือนสถานที่ส าคัญต่าง ๆ อาทิ ศูนย์แสดง
สินค้านานาชาตินครคุนหมิง สะพานข้ามแม่น้ าแงเจียง นครฉงชิ่ง  
พิพิธภัณฑ์ศิลปะถ้ า อนุสรณ์สถาน หมู่บ้านจิตรกร สวนเอ๋อหลิ่งหยวน  
โครงการเขื่อนซานเสีย ชมพิพิธภัณฑ์ปักธงสามสี หอนกกระเรียนเหลือง 
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหูเป่ย มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง   
มหานครเซี่ยงไฮ้ พิพิธภัณฑ์หลู่ซุน ฯลฯ  

กิจกรรมเสนอแนะ :  หนังสือเล่มเล็กชวนฝัน มหัศจรรย์พระราชนิพนธ์ 
 China Quiz 
 บันทึกการอ่านรูปแบบ ๓ ก (เกร็ดแก้วแสนกล กล่องวิเศษ แกนมหัศจรรย์) 
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เยือนถิ่นจีนโพ้นทะเล 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 
๑๔ ถึง ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ทอดพระเนตร ๔ พ้ืนที่ส าคัญ ได้แก ่ 
เมืองปักกิ่ง เมืองฝูโจวในมณฑลฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยน เมืองเซี่ ยเหมิน 
มณฑลไห่หนานหรือไหหล า และเมืองก่วงโจวหรือกวางโจวในมณฑล
กวางตุ้ง เนื้อหากล่าวถึงสภาพภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น  
โบราณสถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์การศึกษา สภาพเศรษฐกิจ และ
สถานที่ส าคัญอ่ืน ๆ  

กิจกรรมเสนอแนะ :  เกมพันธุ์แท้จีนโพ้นทะเล 
 ประกวดวาดภาพระบายสีตามรอยพระราชนิพนธ์ 

 

 

 

เยือนถิ่นอินเดียนแดง 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่  
๖ ถึง ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔  ทรงบันทึกการเสด็จพระราชด าเนิน
ทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มลรัฐต่าง ๆ 
อาทิ แมรี่แลนด์  เวอร์จิเนีย แมสซาชูเสตส์ แอริโซนา แคลิฟอร์เนีย 
ฮาวาย เป็นต้น จากการที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะรวบรวมสาระและ
เกร็ดความรู้ด้ านต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศนี้  ซึ่ งเป็นดินแดนแห่ ง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งรวมสรรพวิทยาและเทคโนโลยีอันทันสมัย  
จนได้ชื่อว่าเป็นประเทศมหาอ านาจที่ส าคัญของโลก ทรงพระราชนิพนธ์
เรื่องราวมากมายไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพ่ือสารประโยชน์และความรู้ต่าง ๆ 
ที่น่าสนใจและทรงคุณค่า  

กิจกรรมเสนอแนะ :  บิงโกความรู้  
 ประกวดท าโปสเตอร์ตามรอยเจ้าฟ้า 
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รอยยิ มหมีขาว 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่าง วันที่ ๑๓ 
ถึง ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๖  ตามค าเชิญของรัฐสภารัสเซียในนามของ
สหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศนี้เคยได้รับสมญานามว่าเป็น “ดินแดนหลัง
ม่านเหล็ก” และเป็นประเทศมหาอ านาจที่ส าคัญของโลกประเทศหนึ่ง  
ที่มี พ้ืนที่กว้างใหญ่ ไพศาลครอบคลุมดินแดนทั้งด้านตะวันตกและ
ตะวันออกของโลก จึงท าให้สหพันธรัฐรัสเซียกลายเป็นศูนย์รวมของ
วัฒนธรรมทั้งของตะวันตกและตะวันออกที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม     
 

กิจกรรมเสนอแนะ :  Mind Map ฝังความคิด พิชิตการอ่าน  
 แข่งขันติดค าตามรอยยิ้มหมีขาว 
 Road Map ตามรอยเสด็จ  

 

 

 

โรมันสัญจร 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 3 ถึง 16 
เมษายน พ.ศ. 2531 ทรงร่วมเป็นคณะกรรมการหนังสือส าหรับเยาวชน
ระหว่างประเทศหรือ IBBY ณ ประเทศอิตาลี เพ่ือคัดเลือกผู้ที่สมควร
ได้รับรางวัล ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติ 
ส าหรับผู้แต่งและผู้เขียนภาพประกอบหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน
ยอดเยี่ยม นอกจากทรงเข้าร่วมการประชุมตัดสินหนังสือเด็กของ IBBY 
ได้เสด็จพระราชด าเนินไปในเมืองต่าง ๆ เช่น โบโลญญา เวนิส ปีซ่า  
ฟลอเรนซ์ เนเปิล เป็นต้น และเสด็จพระราชด าเนินไปเฝ้าพระสันตะปาปา 
ทีน่ครวาติกัน  

กิจกรรมเสนอแนะ :  อ่าน...สะสมแต้มล่ารางวัล 
 แฟนพันธุ์แท้รักการอ่าน 
 ประกวดท าโปสเตอร์ตามรอยเจ้าฟ้า 
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ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์ 

 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศอังกฤษ ฝรั่ งเศส เบลเยี่ยม 
และสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่าง ๘ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๓๔ เนื้อหา
กล่าวถึงการเดินทางไปทรงศึกษาประวัติศาสตร์หลักสูตรสั้น ๆ ได้เสด็จ
พระราชด าเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ อาทิ  ร้านหนังสือ พิพิธภัณฑ์ 
สถาบันการศึกษา ห้องสมุดที่จัดเก็บหนังสือเก่า ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี ฯลฯ  

กิจกรรมเสนอแนะ :  ล่ารายชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ 
 Say “Yes” or “No” 
 บันทึกรักการอ่าน 

 

 

 

ลาวใกล้บ้าน 

   

 

     การ เสด็ จพระราชด า เนิ น เยื อนสาธารณ รั ฐป ระชาธิป ไตย 
ประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม ถึง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗  
เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่าง ๆ เช่น
เวียงจันทน์ แขวงไซยะบุลี เขตพิเศษเชียงฮ่อนหงสา แขวงบ่อแก้ว  
เป็นต้น และเสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบพิธีทอดผ้าพระกฐิน  
ณ วัดจอมเขามณีรัตน์  ทอดพระเนตรโครงการศูนย์พัฒนาและบริการ
ด้ าน เกษ ตร  ห ลั ก  22 ซึ่ ง เป็ น โค รงก ารต ามพระราชด า ริ ขอ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่รัฐบาลและ
ประชาชนลาว 

กิจกรรมเสนอแนะ :  พจนานุกรม ๓ ภาษา 
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ลาวตอนใต้ 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ระหว่างวันที่  ๘  ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๓๙ เสด็จพระราชด าเนิน
ทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองปากเซ  แขวงจ าปาสัก  
แขวงเซกอง และทอดพระเนตรการด าเนินงานในมหาวิทยาลัยแห่งชาติ  
โรงเรียนต่าง ๆ ห้องสมุด โรงพยาบาล โครงการศูนย์ พัฒนาและ 
การบริการด้านการเกษตรตามพระราชด าริ พร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของ 
หนังสือ พระราชทานทรัพย์เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาของชาวบ้าน ซึ่งทรงมี
ข้อวินิจฉัยถึงปัญหาและแนวทางพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้  
ได้ทอดพระเนตรสถานที่ส าคัญทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลาวในเมืองต่าง ๆ  

กิจกรรมเสนอแนะ :  หน้ากาก...นักอ่าน 
 ค าภาษาลาว 
 True or False ค าถามนี้มีรางวัล 

 

 

 

ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ระหว่างวันที่  ๒๑ ถึ ง ๒๔ มกราคม ๒๕๔๐ เสด็ จพระราชด าเนิ น
ทอดพระเนตรโครงการตามพระราชด าริ สถานศึกษา และสถานที่ส าคัญ
ต่าง ๆ ในแขวงอุดมไซ แขวงหลวงน้ าทา และเมืองสิง อาทิ หอค า น้ าตก
ตาดซอน  ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน – ห้วยซั้ว  
โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กก าพร้า หลัก ๖๗ พระธาตุหลักเมือง วัดแซกด า 
การผลิตเกลือสินเธาว์ บ่อน้ าร้อน โรงเรียนอุดมของแขวงอุดมไซ  
ด่านบ่อเต็น  บ่อหาน วัดหลวงเซียงไจ เรือนพระยาเซกอง ฯลฯ  
ทรงติดตามโครงการความร่วมมือไทย – ลาว เช่น การตั้งกองทุนสนับสนุน
ในด้านการพยาบาลสาธารณสุข การศึกษา อาหารโรงเรียน การส่งเสริม
อาชีพของเกษตรกร ฯลฯ 

กิจกรรมเสนอแนะ :  True or False ค าถามนี้มีรางวัล 
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ลุยป่าฝ่าฝน 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์ และรัฐซาราวัก 
ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๕ เมษายน ๒๕๓๗  ทรงเข้าเฝ้า 
สมเด็จพระราชาธิบดี และพระราชินีแห่งมาเลเซีย และทรงพบผู้น า
รัฐบาลมาเลเซีย และเสด็จพระราชด าเนินไปยังเมืองคูชิงและเมืองมิริ 
ในรัฐซาราวัก เพ่ือทอดพระเนตรและทรงทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญทาง
ธรรมชาติและพฤกษศาสตร์  เช่น  สวนเกษตรที่ใหญ่ที่สุด  พิพิธภัณฑ์
ของป่าไม้ ชนิดของป่าไม้ เช่น ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าหินปูน ป่าดิบเขา 
ป่าไม้ยาง  ป่าริมแม่น้ า ฯลฯ  ถ้ าหินงอกหินย้อย  เป็นต้น  

กิจกรรมเสนอแนะ :  นิทรรศการพันธุ์ไม้ตามรอยเสด็จ 
 สื่อสร้างสรรค์ชื่อพันธุ์ไม้ตามรอยเสด็จ 

 
 

 

เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง 

 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าถึง 
การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสครั้งแรก ระหว่าง  
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ ตามค ากราบบังคมทูลอันเชิญของ
รัฐบาลฝรั่งเศส เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ได้ทอดพระเนตรสถานที่
ส าคัญต่าง ๆ อาทิ โมบิลิ เย นาซิอองนาล สภากาชาดของฝรั่งเศส 
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ซองตร์ ซีอองติฟิก โรงงานผลิตรถยนต์เรอโนลต์ และ
พระราชวังแวร์ซายส์ ฯลฯ 
  

กิจกรรมเสนอแนะ :  พ่ีน่ารัก ชักชวนน้องอ่าน 
 เกมโบรกเกอร์การอ่าน 
 Big Book รักการอ่าน 
 หนังสือเล่มเล็กชวนฝัน มหัศจรรย์พระราชนิพนธ์ 
 รักการอ่านผ่านคิวอาร์โค้ด 
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สวนสมุทร 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ถึง ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ครั้งนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชด าเนิน
ไปยังสถานที่ที่ยังไม่เคยทอดพระเนตร เช่น ศูนย์อนุรักษ์พรรณพืช
แห่งชาติปอร์เกอรอลส์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ส านักกาชาด
ฝรั่งเศส เป็นต้น ทรงเยือนเขตอุตสาหกรรม เขตธุรกิจ และแหล่งท่องเที่ยว
ในเมืองอองเฟลอร์ เมืองกองในแคว้นนอร์มังดีที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม และการเสด็จพระราชด าเนินเยือน
ประเทศฝรั่งเศสได้เสร็จสิ้นลงด้วยการลอดอุโมงค์ใต้ท้องทะเล อันเป็น
ที่มาของค าว่า สวนสมุทร    

กิจกรรมเสนอแนะ :  สรุปใจความส าคัญด้วยทักษะ ๕ ขั้น 

 

 

 

สิงคโปร์สัญจร 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๓ 
ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ ตามค ากราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสิงคโปร์ 
ทรงเข้าร่วมประชุมสภากาชาดและสภาซีกวงเดือนแดงของกลุ่มประเทศ
อาเซียนในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย  ทรงบันทึกการเสด็จพระราชด าเนิน
เยือนสถานที่ส าคัญต่าง ๆ มีภาพลายเส้นฝีพระหัตถ์และภาพพร้อม 
ค าบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 300 ภาพ ให้สาระ
ความรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ศิลปะ ภาวะเศรษฐกิจ และสถานที่          
ทีน่่าสนใจ 

กิจกรรมเสนอแนะ :  บิงโกความรู้ 
 ประกวดท าโปสเตอร์ตามรอยเจ้าฟ้า 
 ตารางหรรษา ค าพาสนุก 
 เชาวน์ไว ไหวพริบ 
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หวงเหออู่อารยธรรม 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง 
วันที่ ๗ ถึง ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ได้ทอดพระเนตรสถานที่ต่าง ๆ อาทิ  
ถ้ าทางพุทธศาสนา พิพิธภัณฑ์ขงจื่อ เรือนจ าโบราณ สุสานกวนอู  
วัดเซ่าหลิน ศาลเจ้าเปาบุ้นจิ้น ป่าจารึก ฯลฯ ทรงบันทึกเป็นจดหมาย 
14 ฉบับ ตามจ านวนวันของการเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในคราวนี้  และเสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตร
สถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ในมณฑลส่านซี มณฑลซานตง มณฑลเหอหนาน 
ที่แม่น้ าหวงเหอไหลผ่านและเป็นอู่อารยธรรมที่ส าคัญของจีน  

กิจกรรมเสนอแนะ :  ตามรอยหวงเหอ อู่อารยธรรม 
 นิทรรศการผ่านเรื่องเล่า 
 ปริศนาภาพถ่าย 
 กระดาษหัวใจแชร์ไปให้เพ่ือน 
 เกมเศรษฐีตามหาหวงเหอ 

 

 

 

อนัมสยามมิตร 

 

      การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ 
เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทรงพบผู้น า
ระดับสูงของรัฐบาลเวียดนาม และได้ทอดพระเนตรสถานที่ส าคัญในกรุง
ฮานอย ทั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ สุสานโฮจิมินห์  
และสถานที่ส าคัญอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ได้ทอดพระเนตรเมืองต่าง ๆ 
อาทิ เมืองเดียนเบียนฟู เมืองดานัง เมืองเว้ เมืองโฮชิมินห์ซิต้ี ฯลฯ  
พร้อมภาพประกอบตลอดทั้ งเล่ม  ท าให้ทราบถึงภูมิหลัง ความรู้ 
ด้านประวัติศาสตร์ สังคม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   

กิจกรรมเสนอแนะ :  ประกวดท าโปสเตอร์ตามรอยเจ้าฟ้า 
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แอนตาร์กติกา : หนาวหน้าร้อน 

 

     การเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศนิวซีแลนด์ และแอนตาร์กติกา 
ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ เป็นบันทึกเรื่องราว 
การเสด็จพระราชด าเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ของประเทศนิวซีแลนด์ 
หรือขั้วโลกใต้  ดินแดนแห่งความหนาวเย็นและทิวทัศน์ อันงดงาม 
ทอดพระเนตรหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน Scott Base พิพิธภัณฑ์ของศูนย์
แอนตาร์กติการะหว่างประเทศ ถ้ าน้ าแข็ง Erebus Glacier Tongue 
ทอดพระเนตรนกเพนกวิน ซึ่งทรงเล่าเหตุการณ์ว่าเป็นการเดินทางที่ต้อง 
ผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่สู่ดินแดนที่มีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และ
ภูมิอากาศ 

กิจกรรมเสนอแนะ :  Mind Map ฝังความคิด พิชิตการอ่าน 
 เกมใบ้ค า 

 

 

 

“ไอรัก” คืออะไร? 

 

     การเสด็จพระราชด าเนิน เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๕ 
สองดินแดนที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจ และถือ
เป็นต้นก าเนิดหนึ่งของอารยธรรมตะวันออกอันเก่าแก่ที่แผ่กระจาย 
ไปในหลายประเทศ ภาพประกอบแสดงถึงลักษณะทางภูมิประเทศ 
และสภาพทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะที่น่าสนใจ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ :  แฟนพันธุ์แทร้ักการอ่าน 
 ประกวดท าโปสเตอร์ตามรอยเจ้าฟ้า 
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นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ 

 

     หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ รวบรวมค าศัพท์เฉพาะ    
ที่เป็นชื่อวรรณคดี จ านวนกว่า 300 เรื่อง เนื้อหามีรายละเอียดของ 
ผู้ แต่ ง สมัยที่ แต่ ง ที่ มาของเรื่อง รูปแบบค าประพันธ์  เรื่ องย่ อ  
และความส าคัญของวรรณคดีไทยที่แต่งขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ เพ่ือเป็นสื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา 
ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป สามารถใช้เป็นแหล่งสืบค้น เพ่ือศึกษา
เพ่ิมเติมได ้
 

กิจกรรมเสนอแนะ :  เกมรจนาเลือกคู่  
 เกมจับคู่ความสัมพันธ์ 
 เล่านิทาน “แก้วหน้าม้า” 
 แนะน าหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ - 4 

 

 

 

นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๒ 

 

     หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่  ๒ ชื่อผู้แต่ง รวบรวม
รายละเอียดชื่อผู้แต่งวรรณคดีจากผลงานที่ปรากฏในนามานุกรม
วรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ ชื่อวรรณคดี จ านวน 203 ชื่อ มาจัดท าค าอธิบาย 
เรียบเรียงและจัดล าดับตามตัวอักษร ใช้ค านามเป็นชื่อเฉพาะ มีเนื้อหา
โดยสรุปเกี่ยวกับประวัติผู้แต่งและผลงาน อธิบายวิธีการใช้นามานุกรมไว้
อย่างชัดเจน 
 

กิจกรรมเสนอแนะ :  แนะน าหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ - 4 
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นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๓ 

 

     หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๓ ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ 
และชื่อปกิณกะ โดยเรียบเรียงและจัดค าตามล าดับอักษร โดยใช้ค าถาม
ที่เป็นชื่อเฉพาะมาตั้งเป็นค าศัพท์แล้วเขียนค าอธิบายเกี่ยวกับค าศัพท์   
ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะในวรรณคดีไทย มีเนื้อหาสรุป
เกี่ยวกับบทบาท ลักษณะและความส าคัญของชื่อนั้น ๆ และบอกวิธีใช้ 
นามานุกรมวรรณคดี ชุดที่ ๓ ที่บรรจุในกล่อง จ านวน 4 เล่ม 
 

กิจกรรมเสนอแนะ :  แนะน าหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ - 4 
 ตัวละครที่ชอบ 
 

 

 
 

นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๔ 

 

     หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 4 เป็นชื่อวรรณคดีไทยสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๖ น ามาจัดท า
ค าอธิบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทวรรณคดี ผู้แต่ง สมัยที่แต่ง ที่มาของ
เรื่อง รูปแบบค าประพันธ์ เรื่องย่อ และความส าคัญของเรื่อง พร้อม
ยกตัวอย่างบทประพันธ์ประกอบ โดยขอบเขตของเนื้อหาเป็นผลงานของ
กวีที่มีชีวิตอยู่ในรัชกาลที่ ๖ และมีผลงานส่วนใหญ่อยู่ในรัชกาลนั้น 
อาจมีบางเรื่องที่แต่งก่อนหรือหลังรัชกาลนั้นบ้าง 

กิจกรรมเสนอแนะ :  แนะน าหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ - 4 
 รู้รอบ รอบรู้ เรื่องของนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๔  
 เกมค้นค าท าเวลา 
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รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

การศึกษากับการพัฒนา เล่ม ๑ – ๓ 

 

     หนังสือรวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ ฯ การศึกษากับการพัฒนา  
เล่ม 1 - 3 เป็น 1 ใน 7 เรื่อง ของ “สื่อ 60 พรรษา” หนังสือเรื่องนี้มี
ทั้งหมด 3 เล่ม รวม 46 เรื่อง ทรงบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เรียงตามวัน เวลา เนื้อหากล่าวถึงความรู้ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและ 
การปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง แสดงให้ เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ  
พระวิริย อุตสาหะสุดพ้นพรรณนาในการทรงงานด้านการศึกษา 
อย่างต่อเนื่องยาวนาน เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของไทยทั้งระบบในทุกมิติ จึงเป็นหนังสือที่เหมาะกับการเพ่ิมพูนความรู้
และมุมมอง เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาการศึกษา 

กิจกรรมเสนอแนะ :  เรียนรู้ภาษาจากปาฐกถา 
 ทัศนะคนรุ่นใหม่กับการศึกษาไทยที่ยั่งยืน 

 

 
 

กาวยประภา  

Poetry of Light 

 

     รวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม-
ราชกุมารี 2559 ถึง 2560 ที่บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านสายพระเนตร
ทั้งที่ทรงประสบด้วยองค์เอง และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนพระราชหฤทัย  
ซึ่งทรงถ่ายทอด “กาวยประภา” เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สวยงาม
ทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพ และทรงให้ความหมายของ  
“กาวยประภา” ดังความตอนหนึ่งในค าน าหนังสือเล่มนี้ว่า “...เมื่อ
กล่าวถึงแสง ก็ต้องนึกถึงสี เพราะคลื่นแสงท าให้เกิดสีต่าง ๆ ภาพถ่าย 
ที่สะท้อนให้เห็นสีที่ประกอบกันเป็นภาพที่มีความหมาย เป็นความงาม 
ที่เรียงร้อยเป็นระเบียบเห็นได้ด้วยสายตา เป็นสื่อท าให้เข้าใจกัน ท าให้
จิตใจผ่องใส สร้างมิตรไมตรีระหว่างกัน การเรียงร้อยนั้นเรียกว่า กาวยะ 
แสงก็คือประภา นั่นเอง...”  

กิจกรรมเสนอแนะ :  นทิรรศการภาพถ่าย “กาวยประภา”    ดนตรีกวีศิลป์ 



  

แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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