
 

ส านักพระราชวงั ออกหมายก าหนดการพระราชพธีิ 5 ธันวาคม 2556 

      (4 ธ.ค.) ส านกัพระราชวงั ออกหมายก าหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม 
พุทธศกัราช 2556 ซ่ึงจะมีข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 5-6 ธนัวาคม และวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2556 ระบุวา่ 
 
     ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกทอ้งพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วงัไกลกงัวล จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ประทบัเหนือพระท่ีนัง่พุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายในนพปฎลมหาเศวตฉตัร 
สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมวงศานุวงศ์ และขา้ราชการเฝ้าฯ คร้ันสุดเสียงประโคมแลว้ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา กราบบงัคมทูลพระกรุณาถวายพระพร
ชยัมงคลตามล าดบั ผูบ้ญัชาการ ทหารสูงสุด กราบบงัคมทูลพระกรุณากล่าวน าทหารรักษาพระองค ์ถวายค า
สัตยป์ฏิญาณ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มีพระราชด ารัสตอบผูเ้ฝ้าฯ ในมหาสมาคมทั้งหมดถวายความ
เคารพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินกลบั 

 
     จากนั้น เวลา 17.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจแทนพระองค ์ ณ วดัพระศรีรัตนศาสดา
ราม และพระท่ีนัง่อมรินทรวินิจฉยัในการพิธีทรงตั้งสมณศกัด์ิ และเจริญพระพุทธมนต ์อน่ึง ในวนัน้ี ตั้งแต่
เวลา 09.00-17.00 น. ส านกัพระราชวงัไดจ้ดัท่ีส าหรับลงพระนาม ลงนามถวายพระพรไวใ้น



พระบรมมหาราชวงั ท่ีวงัไกลกงัวล จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
 
     ส าหรับวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2556 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบติัพระ
ราชกรณียกิจแทนพระองคใ์นพระบรมมหาราชวงัใน การพิธีเล้ียงพระ และวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2556 เวลา 
17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจแทนพระองค ์เสด็จออก ณ ศาลาดุ
สิดาลยั สวนจิตรลดา คณะทูตต่างประเทศและผูแ้ทนฝ่ายกงสุล เฝ้าฯ ถวายพระพรชยัมงคล ในการพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

  

 
  

วนัพ่อแห่งชาติ 

     พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระทีน่ั่งอนันตสมาคม เน่ืองใน
วโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ครบรอบ 85 พรรษา ในวนัที ่5 ธันวาคม 2555  

 
     พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบญัชร พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม พสกนิกรทุก
หมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ช่ืนชมพระบารมีและแสดงความจงรักภกัดีเน่ืองในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5


09.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงเสด็จพระราชด าเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราช พร้อม
พระบรมวงศานุวงศ ์ประชาชนรอรับเสด็จเนืองแน่น เปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ตลอดเส้นทางพระราช
ด าเนิน 

 

10.25 น. รถยนตพ์ระท่ีนัง่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ ์เสด็จพระราช
ด าเนินถึงพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
 
10.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ ์เสดจ็เขา้ สีหบญัชร พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
 

10.37 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกฎุราชกมุารฯ เสด็จเฝ้าละอองธุลีพระบาท บริเวณหนา้สีหบญัชร พระท่ี
นัง่อนนัตสมาคม 
 

10.42 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบญัชร พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
 

10.44 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกฎุราชกมุารฯ กล่าวถวายพระพรชยัมงคล ในนามบรมวงศานุวงศ ์
บริเวณหนา้สีหบญัชร พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
  

 
 

10.49 น. นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี กล่าวถวายพระพรชยัมงคล ในนามขา้ราชการ รัฐมนตรีและ
ประชาชน บริเวณหนา้สีหบญัชร พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
 

10.52 น. นายสมศกัด์ิ เกียรติสุรนนท ์ประธานรัฐสภา กล่าวถวายพระพรชยัมงคล ในนามสมาชิกรัฐสภาและสมาชิก
ผูแ้ทนราษฎร บริเวณหนา้สีหบญัชร พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 



 

10.56 น. นายไพโรจน์ วายภุาพ ประธานศาลฎีกา กล่าวถวายพระพรชยัมงคล ในนามราชขา้การฝ่ายตุลาการ บริเวณ
หนา้สีหบญัชร พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
 

10.59 น. พลอากาศเอก ธนะศกัด์ิ ปฏิมาประกร ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด พร้อมทั้งทหารทุกหน่วยเหล่า ถวายสตัย์
ปฏิญาณตน ต่อพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
 

11.04 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงพระราชด ารัสตอบ ณ สีหบญัชร พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
 

 
 

11.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ และพระบรมวงศานุวงศ ์เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบญัชร พระท่ีนัง่อนนัต
สมาคม ประชาชนเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดงัก่ึงกอ้ง 
 

11.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงเสด็จพระราชด าเนินกลบัท่ีประทบั โรงพยาบาลศิริราช 

 

 

 

 

 



วนัพ่อแห่งชาติ 2556 ประวตัิความเป็นมาความส าคญัของวนัพ่อ  

  
    พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หนา้ 
587) พ.ศ. 2525 ไดใ้หค้วามหมายค าวา่ “พอ่” ไวด้งัน้ี 
  
     พ่อ หมายถึง ชายผูใ้หก้ าเนิดแก่ลูก, ค าท่ีลูกเรียกชายผูใ้หก้ าเนิดตน 
     ในทางพทุธศาสนา ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “พอ่” หมายถึง ชายผูใ้หก้ าเนิดแก่ลูกมีใชห้ลายค า เช่น 
           
     - บิดา (พ่อ) 
     - ชนก (ผูใ้หก้ าเนิด) 
     - สามี (ผวัของแม่) เป็นตน้ 
  
     วนัพอ่แห่งชาติ  5 ธนัวาคม ของทุกปี เป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทางราชการ
ไดก้ าหนดใหเ้ป็นวนัหยดุราชการหน่ึงวนั เพ่ือใหป้ระชาชนชาวไทย ไดร่้วมกนัเฉลิมฉลองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและถือ เป็นวนัพอ่แห่งชาติ อีกวนัหน่ึงดว้ย  
  
      วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัหรือวนัพอ่แห่งชาติ มีความเป็นมาของวนัส าคญั คือ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเม่ือ วนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาล 
เมาท ์ออเบิร์น นครบอสตนั สหรัฐอเมริกา โดยนายแพทยว์ทิทม์อร์เป็นผูถ้วายการประสูติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
เสด็จฯข้ึนเถลิงถวลัยร์าชสมบติัเป็นรัชกาลท่ี 9 แห่งบรมจกัรีวงศ ์กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและ
เจริญพระราชจริยาวตัรเป็นเอนกประการจ าเนียรกาล ผา่นมาถึงปัจจุบนัท่ีสุดจะพรรณนาใหค้รบถว้นไดท่้ามกลางมหา
สมาคมวนัพระราช พิธีพระบรมราชาภิเษกทรงมีกระแสพระราชด ารัสท่ี พสกนิกรทุกคนยงัจดจ าได ้“เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม” อนัค าวา่โดย “ธรรม” นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอนัล ้าเลิศท่ีเรียกวา่ “ทศพธิราชธรรม” หรือท่ีเรียกกนัโดยสามญั
วา่ “ราชธรรม 10 ประการ”  
  

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD2553.html


  
พระทีน่ั่งอมัรินทรวนิิจฉัย พระบรมมหาราชวงั  

  
     ราชธรรม 10 ประการน้ี พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงยดึมัน่ทรงปฎิบติัโดยเคร่งครัด และส่งผลถึงพสกนิกรทัว่
พระราชอาณาจกัรนบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกลา้ฯ ห่วงใยตั้งแต่พระเยาวจ์นถึงปัจจุบนั รวมทั้งพระเจา้หลานเธอทุก
พระองคต์่างซาบซ้ึงและปลาบปล้ืมในพระมหากรุณาธิคุณ อยา่งมิรู้ลืม พระองคท์รงเป็น “พอ่” ตวัอยา่งของปวงชนชาว
ไทยท่ีเป่ียมลน้ดว้ยพระเมตตากรุณา ทรงห่วงใยอยา่งหาท่ีเปรียบมิได ้
  
     “...บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นร่มเยน็ปกติสุขมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมัน่ในชาติและต่างร่วมมือร่วมแรงร่วม
ใจกันท าหน้าท่ีโดยนึก ถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นเป้าหมายส าคัญสูงสุด ท่านท้ังหลายในสมาคมนี ้ตลอดจนคน

ไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรท าความเข้าใจในหน้าท่ีของตนไว้ให้กระจ่างและน าไปปฏิบัติหน้าท่ีของตน ให้ดีท่ีสุด ด้วยความไม่
ประมาท และด้วยความมีสติ…” 

  
      (พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ท่ีเขา้เฝ้าฯถวายพระพรชยัมงคล 
เน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม ณ พระท่ีนัง่อมัรินทรวนิิจฉยั พระบรมมหาราชวงั)   
  



  
  

พระภกิษุพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
ทรงได้รับสมญานามจากพระราชอุปัชฌาจารย์ ว่า “ภูมพิโล”   

  
        พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช ทรงเป็นพทุธศาสนิกชนทีม่พีระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็น
ทีย่ิง่ เมือ่พุทธศักราช 2499 มีพระราชประสงคท่ี์จะทรงพระผนวชในพระบวรพทุธศาสนาตามโบราณราชประเพณี 

นายกรัฐมนตรีไดก้ราบบงัคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชภาระสนองพระเดชพระคุณในการ ทรงพระผนวชในนามของ
รัฐบาลและประชาชนชาวไทยและไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให ้แต่งตั้งสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถเป็น
ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคด์ว้ยความเห็นชอบของสภาผูแ้ทน ราษฎร 
 
     ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชไดท้รงพระผนวชในพระบวรพทุธศาสนา 15 วนั ระหวา่งวนัท่ี 22 

ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 

กจิกรรมทีค่วรปฎบิัตใินวนัพ่อแห่งชาตนิี ้

      1. ในวนัพอ่แห่งชาติเราควรประดบัธงชาติไทยท่ีอาคารบา้นเรือน 
 
      2. จดัพิธีศาสนสงฆ ์ท าบุญใส่บาตร อุทิศเป็นพระราชกศุล นอ้มเกลา้ฯ ถวายพระพรชยัมงคล 
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     3. จดักิจกรรมเก่ียวกบัการบ าเพญ็สาธารณประโยชน์เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล 
  

ความเป็นมาของวนัพ่อแห่งชาต ิ  

      วนัพอ่แห่งชาติ ไดจ้ดัใหมี้ข้ึนคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเน้ือทิพย ์เสมรสุต นายก
สมาคมผูอ้าสาสมคัรและช่วยการศึกษาเป็นผูริ้เร่ิมหลกัการและเหตผุลในการ จดัตั้งวนัพอ่แห่งชาติ พอ่เป็นผูมี้พระคุณท่ีมี
บทบาทส าคญัต่อครอบครัวและสงัคม สมควรท่ีผูเ้ป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณดว้ยความกตญัญู และสมควรท่ี
สงัคมจะยกยอ่งใหเ้กียรติร าลึกถึงผูเ้ป็นพอ่ จึงถือเอาวนัท่ี 5 ธนัวาคม ของทุกปีซ่ึงเป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น “วนัพอ่
แห่งชาติ” ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอยา่งนานปัการ ทรงเป็น
พระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และใหด้อกพทุธรักษาเป็นสญัลกัษณ์ วนัพอ่แห่งชาติ 
 

ทุกบุปผา มาลยัคือใจราษฎร์ ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน 
พระ คือ บิดาข้าแผ่นดิน ร่วมร้อยรินมาลยัถวายพระพร 
ล ุ5 ธันวามหาราช “วนัพ่อแห่งชาติ” คือองค์อดิศร 

พระเป่ียมล้นด้วยเมตตาเอือ้อาทร พสกนิกรเป็นสุขทุกคืนวนั  
  
    ดว้ย พอ่เป็นบุคคลผูมี้พระคุณ มีบทบาทส าคญัต่อครอบครัวและสงัคม สมควรท่ีผูเ้ป็นลูกจะเคารพ เทิดทูน และตอบ
แทนพระคุณดว้ยความกตญัญู และสงัคมควรท่ีจะยกยอ่งใหเ้กียรติร าลึกถึงผูเ้ป็นพอ่น่ีเป็นท่ีมาของการจดั ใหมี้ วนัพ่อ
แห่งชาต ิ
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วนัพ่อแห่งชาตหิรือวนัเฉลมิพระชนพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช 

  

5 ธันวาวนัพ่อแห่งชาต ิ  

      5 ธนัวาคมของทุกปี ซ่ึงเป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช และยงัเป็น
วนัพอ่แห่งชาติ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในฐานะพอ่แห่งชาติ อีกทั้งทรงเป็นพอ่ตวัอยา่งของปวงชน
ชาวไทย ท่ีเป่ียมลน้ดว้ยพระเมตตากรุณา ทรงบ าเพญ็คุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน ทรงพระมหากรุณา
ทะนุบ ารุงขจดัทุกขผ์ดุง สุขพสกนิกรถว้นหนา้ พระองคท์รงเป็น พอ่แห่งชาติท่ีอาณาประชาราษฎร์เทิดทูนดว้ยความ
จงรักภกัดี ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยดึมัน่ในการเจริญรอยตามเบ้ืองพระยคุลบาทในการทะนุบ ารุงชาติบา้นเมือง
ให ้วฒันาถาวรสืบไป ซ่ึงมีวตัถุประสงคข์องวนัพอ่แห่งชาติ 4 ประการ คือ  
  
1.       เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  
  
2.       เพ่ือเทิดทูนพระคุณของพอ่ และยกยอ่งบทบาทของพอ่ท่ีมีต่อครอบครัวและสงัคม  
  
3.       เพ่ือใหลู้กไดแ้สดงความกตญัญูกตเวทีต่อพอ่  
  
4.       เพ่ือใหผู้เ้ป็นพอ่ ส านึกในหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตน   
  

 
  

วันพ่อแห่งชาติ ในประเทศไทยตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี 
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ดอกไม้ประจ าวนัพ่อแห่งชาต ิ
  
     วนัท่ี 5 ธนัวาคม ของทุกปีเป็นวนัพอ่แห่งชาติ ก าหนดข้ึนคร้ังแรก ในปี 2523 และ ก าหนดให ้ดอกพทุธรักษาสี
เหลือง เป็นดอกไมส้ญัลกัษณ์ประจ าวนัพอ่แห่งชาติ 
  

 
  

ดอกพุทธรักษาสีเหลอืง เป็นดอกไม้สัญลกัษณ์ประจ าวนัพ่อแห่งชาต ิ
  
     “พุทธรักษา” ซ่ึงหมายถึง พระพทุธเจา้ทรง ปกป้องคุม้ครอง ใหมี้แตค่วามสงบสุขร่มเยน็ ซ่ึงมีเรียกกนัมากวา่ 200 

ปี และสีเหลืองอนัเป็นสีประจ าวนั พระราชสมภพขององคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ของปวงชนชาวไทย การมอบ
ดอกพทุธรักษาใหก้บัพอ่ จึงเสมือนกบัการบอกถึง ความรักและเคารพบูชาพอ่ ผูส้ร้างความสงบสุขร่มเยน็ใหแ้ก่ครอบครัว 
  
     คนไทยโบราณเช่ือวา่ บา้นใดปลูกตน้พทุธรักษาไวป้ระจ าบา้นจะช่วยปกป้องคุม้ครอง ไม่ใหมี้เหตุร้ายหรืออนัตราย
เกิดแก่บา้นและผูอ้าศยั เ 
  
บทบาทของพ่อ  
  
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงสรุปบทบาทหนา้ท่ีของพอ่และแม่ไว ้5 ขอ้  
  
1.       กนัลูกออกจากความชัว่  
  
2.       ปลูกฝังลูกไวใ้นทางท่ีดี  
  

http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-00.html
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3.       ใหลู้กไดรั้บการศึกษาเล่าเรียน  
  
4.       ใหลู้กไดแ้ต่งงานกบัคนดี  
  
5.       มอบทรัพยม์รดกใหเ้ม่ือถึงการณ์อนัควร  
  

 
  

วนัพ่อแห่งชาตนิั้นทัว่โลกจะมกีารจดัแตกต่างกนัไป โดยในประเทศไทยจดัตรงกบัวนัที ่5 ธันวาคมของทุกปี 
  
     ในส่วนของพอ่เองก็ตอ้งตั้งใจฝึกตนเองใหดี้ ใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีใหลู้กใหไ้ด ้ หาเวลามาท ากิจกรรมร่วมกนั จะไดมี้
เวลาแนะน าอบรมสัง่สอนกนัเพ่ือครอบครัวจะได ้เป็นครอบครัวอบอุ่น โดยในวนัพอ่ท่ีจะถึงน้ี ก็ขออวยพรใหคุ้ณพอ่ทุก
ท่านมีความสุข ดูแลลูกๆ และอยูก่บัลูกๆ ไปตราบนานเท่านาน 
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