
  
 

 ประวัตคิวามเป็นมาของโครงการสารานุกรมไทย ฯ 
1. สาํหรบัโครงการสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนนี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงปรารภกบัอาจารย ์(ท่านประธาน) ตงัแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๖ แต่ยงัมิไดมี้การแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน จนกระทงัปี พ.ศ.๒๕๑๑  จึงมีคณะกรรมการเขา้เฝ้าทีวงัสวนจิตรลดา เป็นครงัแรก ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๑๒ จึงมีการพิจารณาเรืองการทาํสารานุกรมไทย ฯ เล่มตัวอยา่งขนึ (มีตวัอยา่งไปดว้ย) 
2. เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทีจะใหมี้สารานุกรมไทยทีคนไทยทาํ ดว้ยความมุ่งหมายทีจะใหเ้ป็นหนังสือทีเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และส่งเสริมใหเ้ยาวชนไทยไดห้าความรูข้นั พืนฐานในเรืองราวและวชิาการสาขาต่าง ๆ เป็นสามระดบัดว้ยกนั คือ เด็กรุน่เล็ก อ่านเขา้ใจระดบัหนึง เด็กรุน่กลางระดบัหนึง และเด็กรุน่ใหญ่รวม ทังผูใ้หญ่ผูส้นใจอีกระดบัหนึง การเขียนบทความแต่ละเรือง จึงไดเ้ขียนขนึใหไ้ดล้กัษณะทีเหมาะสมสาํหรบัเยาวชนแต่ละรุน่ และพิมพไ์วโ้ดยใชอ้กัษรขนาดต่างๆ กนั แต่ละเรืองตงัตน้ดว้ยเรืองสาํหรบัเด็กรุน่เล็กก่อน ถดัไปสาํหรบัเด็กรุน่กลางแลว้จึงเป็นเรืองสําหรบั ระดบัรุ่นใหญ ่  ส่วนเรืองทุนในการจดัทาํหนังสือนี คณะไลออนสแ์หง่ประเทศไทยไดใ้หค้วามร่วมมือจดัหาทุน โดยการถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เพือใหโ้ครงการฯ นีสาํเร็จลุล่วงไปตามพระราชประสงค ์
3. เมือเริมดาํเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๑๒ ก็ไดมี้การเชิญคณาจารยแ์ละผูรู้ใ้นสาขาวิชาต่างๆ       ๗ สาขาวชิาคือ วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี สงัคมศาสตร ์ มนุษยศาสตร ์ เกษตรศาสตร ์ คณิตศาสตรแ์ละแพทยศาสตร ์ มาเป็นกรรมการประสานงานเพือจดัทําสารานุกรมไทยฯ โดยมีการร่วมมือจากวิทยากรในสาขาวิชานันตลอดจนกรรมการฝ่ายต่างๆ อีกมากมาย เช่น ฝ่ายศิลป์, ฝ่ายภาษา, ฝ่ายการพิมพ ์ เป็นตน้ จนกระทงัสารานุกรมไทยฯ เล่มที ๑ ไดจ้ดัพิมพแ์ลว้เสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็นจาํนวนหมืนเล่ม และครึงหนึงของจาํนวนพิมพไ์ดนํ้าทูลเกลา้ ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เพือพระราชทานแก่โรงเรียนและหอ้งสมุดต่างๆ ทัวราชอาณาจกัรต่อไป ส่วนจาํนวนทีเหลือก็ไดนํ้าออกจาํหน่ายแก่ประชาชนทวัไป  พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทย สาํหรบัเยาวชนฉบบัพระราชทาน 

 เมือทีประชุมพรอ้มแลว้ จึงเริมดาํเนินการดงันี 
1. พิธีกรเชิญประธานในพิธีอ่านพระราชดาํรสัในการจดัทาํหนังสือสารานุกรมไทยฯ ใหที้ประชุมฟัง (ทีประชุมยืนขนึทงัหมด) 
2. เมือเสร็จสินพระราชดาํรสัแลว้ทีประชุมนังลง 
3. พิธีกรกล่าว “บดันีการจดัทาํหนังสือสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน เล่มที..... ไดส้าํเร็จเรียบรอ้ยแลว้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหส้โมสรไลออนสส์ากลในประเทศไทย นําหนังสือสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ ฉบบัพระราชทานไปมอบใหโ้รงเรียนต่างๆ ทวัประเทศอีกดว้ย 
4. พิธีกรกล่าวเชิญนายกสโมสรไลออนส ์ ขนึนําหนังสือชุดแรกวางลงบนพานหน้าพระบรมฉายาลกัษณ ์(รบัหนังสือจากผูช้่วย) 
5. พิธีกรเชิญผูอ้าํนวยการโรงเรียน หรืออาจารย ์ เขา้มารบัหนังสือสารานุกรมไทยฯ หนา้พระบรมฉายาลกัษณ ์

 



6.  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหรืออาจารย ์ เดินขึนมายืนตรงกลางหนา้พระบรมฉายาลกัษณ ์ ถวายคาํนับ 1 ครงั แลว้ตรงเขา้ไปรบัหนังสือพระราชทานจากพาน ถวายคาํนับอีก 1 ครงั แลว้กลบัเขา้นังทีเดิม 
7. นายกสโมสรไลออนสร์บัหนังสือพระราชทานชุดต่อไป จากผูช้่วยฯ วางลงในพาน 
8. พิธีกรเชิญอาจารยผู์อ้าํนวยการโรงเรียนต่อไปเขา้รบัหนังสือฯ     ถวายคาํนับ 1 ครงั แลว้ตรงเขา้ไปรบัหนังสือฯ จากพาน ถวายคาํนับ 1 ครงั แลว้กลบัเขา้นังทีเดิม 
9.  พิธีกรเชิญผูอ้าํนวยการโรงเรียน หรืออาจารย ์จนครบจาํนวน 

 ใหไ้ลออน อาวุโส อ่านพระราชดาํรสัก่อน ขอใหทุ้กคนในทีประชุมยืนขึน 
  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระราชปรารภวา่ การเรียนรูใ้นเรอืงราวและวชิาการสาขาต่าง ๆ โดยกวา้งขวาง เป็นเหตุใหเ้กิดความรู ้ ความคิด และความฉลาด ซึงเป็นปัจจยัสาํคญัทีสุดสาํหรบัชีวิต ช่วยให้บุคคลสามารถสรา้งประโยชน์สุข สรา้งความเจริญ  มนัคงใหแ้ก่ตนเอง ทังแก่สงัคมและบา้นเมืองอนัเป็นทีพึงอาศัยได ้ทุกคนจึงควรมีโอกาสทีจะศึกษาหาความรูไ้ดต้ามความประสงคแ์ละกาํลงัความสามารถโดยทัวกนั 
 ทรงพระราชดาํริวา่ หนังสือทุกประเภทสารานุกรมนัน บรรจุสรรพวชิาการอนัเป็นสาระไวค้รบทุกแขนง เมือมีความตอ้งการหรือพอใจจะเรียนรูเ้รอืงใด ก็สามารถคน้หาอ่านทราบ โดยสะดวก นับวา่เป็นหนังสือทีมีประโยชน์เกือกูลการศึกษาเพิมพูนปัญญาดว้ยตนเองของประชาชนอยา่งสาํคญัโดยเฉพาะ ในยามทีมีปัญหาการขาดแคลนครูและสถานที เล่าเรียนเช่นนี หนังสือสารานุกรมจะช่วยคลีคลายใหบ้รรเทาเบาบางลงไดเ้ป็นอยา่งดี จึงมีพระราชดาํรสัให ้ตงัโครงการสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ เพือดาํเนินการสรา้งหนังสือสารานุกรมฉบบัใหม่ชุดหนึง มีความมุ่งหมายทีจะนําวชิาการแขนงต่างๆ ทีควรศึกษาออกเผยแพรแ่ก่เยาวชนใหแ้พร่หลายทวัถึง เพือเยาวชนจกัไดห้าความรู ้ ช่วยตัวเองไดจ้ากการอ่านหนังสือและเพือใหไ้ดป้ระโยชน์อันกวา้งขวางยงิขนึ ทรงกาํหนดหลกัการทําคาํอธิบายเรืองต่างๆ แต่ละเรืองเป็นสามตอนหรือสามระดบั และสาํหรบัเด็กรุน่ใหญ่รวมถึงผูใ้หญ่อีกระดบัหนึง เพืออาํนวยโอกาสใหบิ้ดามารดาสามารถใชห้นังสือนีเป็นเครืองมือแนะนําวิชาแก่บุตรธิดา และใหพี้แนะนําวชิาแก่น้องเป็นลาํดับกนัลงไป นอกจากนีเมือเรืองหนึงเรืองใด   มีความเกียวพนัต่อเนืองถึงเรืองอืนๆ ก็ใหอ้า้งอิงถึงเรืองนันๆ ดว้ยทุกเรืองไป ดว้ยประสงคจ์ะใหผู้ศึ้กษาทราบตระหนักวา่วชิาการแต่ละสาขามีความสมัพนัธ ์เกียวเนืองถึงกนัพึงจะศึกษาใหค้รบถว้นทวัถึง 
 บดันี การจดัทาํหนังสือสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ เล่ม...... ไดส้าํเร็จเรียบรอ้ยลงอีกเล่มหนึงแลว้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม ใหค้ณะกรรมการโครงการฯ จดัดาํเนินการเผยแพร่แก่ประชาชนตามพระราชประสงค ์

 พระตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน 
       
(เมืออ่านจบแลว้เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี) คาํกลา่วของนายกสโมสรไลออนส…์…………………………………………. 
 
 
 
 

 



เรียน ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั ประธานในพิธี และแขกผูมี้เกียรติทงัหลาย 
  หนังสือสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ ซึงโรงเรียนไดร้บัไปแลว้นันเป็นหนังสือซึงโครงการสารานุกรมไทยฯ     โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั     ไดช้่วยจดัทําขนึโดยมีวตัถุ ประสงคที์จะใหมี้หนังสือสารานุกรมไทยเป็นทงัชุด จดัขนึโดยคนไทยเพือคนไทยทุกเพศทุกวยัมีโอกาสไดอ้่าน เป็นการส่งเสริมความรูขึ้นพืนฐานในเรืองราวและวชิาการสาขาต่างๆ จึงไดแ้บ่งเรืองต่างๆ ออกเป็นสามส่วน หรือสามระดบัความรูค้วามเขา้ใจ แกเ่ด็กรุ่นเล็กระดบัหนึง เด็กรุ่นกลางระดบัหนึง และเด็กรุ่นใหญ่รวมทงัผูใ้หญ ่ ผูส้นใจอีกระดบัหนึง การเขียนเนือหาสาํหรบัแต่ละส่วนของเรือง ไดเ้ขียนขนึเหมาะสมกบัผูอ้่าน แต่ละรุน่ และพิมพด์ว้ยตวัอกัษรต่าง ๆ กนั แต่ละเรืองตงัตน้ดว้ยเนือหาทีเป็นระดบัของเด็กรุน่เล็กก่อน   ถดัไปเป็นของเด็กรุน่กลางแลว้จึงเป็นเนือหาสาํหรบัเด็กรุน่ใหญ่และผูใ้หญ ่
 บดันี หนังสือสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน ไดจ้ดัพิมพขึ์นเป็นเล่มที........แลว้ โดยพระบรมราชานุมติั และโรงเรียนทีไดร้บัหนังสือสารานุกรมไทยไปแลว้รวม........เล่ม คงยงัขาดอีก 1 เล่ม คือเลม่ที......... หนังสือสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนชุดนี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให ้สโมสร   ไลออนสใ์นประเทศไทย ไดมี้ส่วนรว่มจดัหาทุน  ทูลเกลา้ฯ ถวายเพือสมทบดาํเนินการจดัพิมพ ์
 ในโอกาสนีซึงเป็นวนั   คือวนัที   สโมสรไลออนส ์   ขอมอบหนังสือสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ ฉบบัพระราชทาน  เล่มที............. ใหก้บัโรงเรียน เพือประโยชน์ทางการศึกษาของเยาวชนฯ สืบต่อไป 

 คาํกลา่วตอบ ทา่นคณะกรรมการบรหิารสโมสรไลออนส…์……………………………….. และท่านผูมี้เกียรติทงัหลาย 
  ขา้พเจา้รูสึ้กเป็นเกียรติอย่างยิง ทีไดร้บัเชิญมาเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ ฉบบัพระราชทายแก่โรงเรียนทงัหลาย หนังสือสารานุกรมไทยฯ นีเป็นหนังสือซึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหค้ณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยฯ ซึงไดท้รงแต่งตงัขนึ จดัพิมพขึ์นแบบไทยทงัชุด เพือใหค้นไทยทุกเพศทุกวยัไดอ้่าน เป็นการส่งเสริมความรูข้นัพืนฐานในเรืองราวและวิชาการในสาขาต่างๆ จึงไดแ้บ่งเรืองต่างๆ ออกเป็น 3 ส่วน หรือสามระดบัความรู ้โดยประสงค ์    ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่เด็กรุ่งเล็กระดบัหนึง เด็กรุ่นกลางระดับหนึง เด็กรุ่นใหญ่ รวมทงัผูใ้หญ่อีกระดบัหนึง การเขียนเนือหาสาํหรบัแต่ละรุ่น ส่วนของเรืองไดเ้ขียนขึนให้เหมาะสมกบัผูอ้่านแต่ละรุ่น และพิมพด์ว้ยตวัอกัษรขนาดต่างๆ กนั แต่ละเรืองตงัตน้ดว้ยเนือหาทีเป็นของเด็กรุ่นเล็กก่อน ถดัไปเป็นของเด็กรุ่นกลาง แลว้จึงเป็นเนือหาของเด็กรุ่นใหญ่ และผูใ้หญ่ 
  บรรดาโรงเรียนต่างๆ ไดร้บัหนังสือสารานุกรมไทยฯ ฉบบัพระราชทานไปแลว้รวม......... เล่ม บดันีโครงการฯ ไดจ้ดัพิมพเ์ล่มที......... ขึนแลว้ และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม ใหส้โมสร  ไลออนสส์ากลเป็นผูพ้ระราชทานใหแ้ก่โรงเรียนต่างๆ ขนึในโอกาสนี ขอใหโ้รงเรียนทงัหลายขึนรบัพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทย เพือประโยชน์ทางการศึกษาของนักเรียนต่อไป 
 
 

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


