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นายเวรวิเศษและนายธงขึ้นเป็นครั้งแรก โดยในสมัย

นายพลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า

บรพิตัรสขุมุพนัธ ์ กรมพระนครสวรรคว์รพนิติ ทรงดำรง

ตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ทรงพระดำริว่า ในกรมบัญชาการ

กระทรวงทหารเรือ ควรมีตำแหน่งนายเวรพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง

เสนาบดกีระทรวงเหมอืนกระทรวงอืน่ ๆ และนายทหารซึง่เปน็ผูบ้งัคบับญัชา

ชั้นสูงตั้งแต่ผู้บัญชาการกรมขึ้นไปบางตำแหน่งควรมีนายทหารสัญญาบัตร

เปน็นายธงประจำตวัเพือ่สะดวกในการปฏบิตัริาชการ โดยกำหนดคณุสมบติั 

และหน้าที่ ไว้ดังนี้  
คณุสมบตัขิอ้  ๑.  ตอ้งเปน็นายทหารเหลา่เดนิเรอืหรอืเหลา่พลรบฝา่ยบก และเป็นนายทหารสัญญาบัตร แต่มียศไม่สูงกว่านาวาตรีขึ้นไป  
คุณสมบัติข้อ  ๒.  ผู้ที่เป็นราชองครักษ์จะมีตำแหน่งเป็นนายธงด้วยไม่ได้  
คุณสมบัติข้อ  ๓.  ผู้บังคับบัญชาทหารเป็นนายพลเท่านั้นจึงจะมีนายธงประจำตัวได้  
คุณสมบัติข้อ  ๔.  ผู้บังคับบัญชาทหารตำแหน่งใดจะมีนายธงประจำตัวแล้วแต่กระทรวงทหารเรือจะได้มีคำสั่งอีกชั้นหนึ่ง  
ส่วนหน้าที่นั้น นายธงมีหน้าที่ดังนี้คือ   
 ๑. ต้อนรับผู้ซึ่งมีประสงค์จะยื่นเรื่องราวหรือพบสนทนาข้อราชการกับนายพล ผู้ซึ่งตนประจำ  
 ๒. ในการเยี่ยมคำนับหรือในการอื่น ๆ แทนตัวนายพลในเมื่อนายพลมีคำสั่ง  
 ๓. ดำเนินคำสั่งของนายพลไปสั่งราชการแก่เจ้าหน้าที่ หรือไปสนทนาข้อราชการแก่เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่นายพลจะได้สั่ง  
 ๔. ทำการอื่น ๆ แล้วแต่นายพลซึ่งตนประจำอยู่จะสั่ง  
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๑.ความหมาย

สญัญาขายฝากเปน็สญัญาซือ้ขายซึง่สทิธแิหง่ความเปน็เจา้ของในทรพัยส์นิ
ตกไปยังผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อตกลงในขณะทำสัญญาว่าผู้ขายมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้
ภายในกำหนดเวลาเท่าใด แต่ต้องไม่เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น ขายที่ดิน
โดยมขีอ้ตกลงวา่ ถา้ผูข้ายตอ้งการซือ้คนื ผูซ้ือ้จะยอมขายคนื เชน่นีถ้อืวา่เปน็ขอ้ตกลง
ให้ไถ่คืนได้ 

ตัวอย่าง นายสีนำสวนทุเรียนไปขายแก่ผู้ใหญ่ผิน โดยมีข้อตกลงในขณะทำ
สัญญาว่า ผู้ใหญ่ผินยินยอมให้นายสีไถ่ที่สวนทุเรียนนั้นคืนได้ภายในกำหนด ๑ ปี 
นับแต่วันที่ซื้อขายที่สวนกัน สัญญาชนิดนี้เรียกว่าสัญญาขายฝาก 

ข้อตกลงที่ว่า “ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์คืนได้” ข้อตกลงนี้จะต้องมีขึ้นในขณะที่
ทำสัญญาซื้อขายกันเท่านั้น ถ้าทำขึ้นภายหลังจากที่ ได้ทำสัญญาซื้อขายกันแล้ว 
สัญญาดังกล่าวไม่ใช่สัญญาขายฝาก แต่เป็นเพียงคำมั่นว่าจะขายคืนเท่านั้น 
 ๒.ทรัพย์สินที่สามารถขายฝากได้

ทรพัยส์นิทกุชนดิไมว่า่จะเปน็ประเภทใดกต็าม เชน่ ทีด่นิ ทีส่วน ไรน่า บา้น 
รถยนต์ เรือ เกวียน โทรทัศน์ ฯลฯ ย่อมสามารถขายฝากได้เสมอ 
 ๓.แบบของสัญญาขายฝาก

(๑) ถ้าเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ (คือ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้) เช่น 
ที่ดิน ที่นา บ้าน ฯลฯ ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในกรณีที่เป็นที่ดินต้องจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน ที่ดิน ถ้าเป็นบ้านก็จดทะเบียน
ตอ่ทีว่า่การอำเภอทีบ่า้นนัน้ตัง้อยู ่ ถา้ไมท่ำตามนีแ้ลว้ถอืวา่สญัญาขายฝากนีเ้สยีเปลา่
เป็นอันใช้ไม่ได้ เท่ากับว่าไม่ได้ทำสัญญากันเลย 

ตัวอย่าง นายทุเรียนต้องการขายฝากที่ดิน ๑ แปลงแก่นายส้มโอ ก็ต้องทำ
สัญญาขายฝากที่ดินและจดทะเบียนการขายฝากที่ดินนี้ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน 
ถ้าไม่ทำเช่นนี้แล้ว ถือว่าสัญญาขายฝากรายนี้เสียเปล่าใช้ไม่ได้มาแต่แรก 

(๒) ถ้าเป็นการขายฝากสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ (คือ ทรัพย์เคลื่อนที่ได้ 
ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
เจา้หนา้ที)่ เชน่ แพ เรอืยนต ์สตัวพ์าหนะ ฯลฯ ตอ้งทำเปน็หนงัสอืและจดทะเบยีน  
ที่อำเภอ ถ้าไม่ทำตามนี้แล้วถือว่าสัญญาขายฝากจะเสียเปล่าใช้บังคับไม่ได้เลย 

(๓) ถา้เปน็การขายฝากสงัหารมิทรพัยช์นดิธรรมดา (คอื ทรพัยท์ีเ่คลือ่นที่ได้
แตก่ฎหมายไดก้ำหนดไวว้า่ตอ้งทำเปน็หนงัสอืและจดทะเบยีนตอ่พนกังานเจา้หนา้ที)่ 
ที่มีราคาตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป เช่น รถยนต์ ตู้เย็น แหวน สร้อย นาฬิกา 
โทรทัศน์ ฯลฯ การขายฝากชนิดนี้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่
ต้องรับผิดเป็นสำคัญหรือต้องมีการวางมัดจำหรือจำต้องมีการชำระหนี้บางส่วน 
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ถ้าไม่ทำตามนี้แล้ว กฎหมายถือว่า สัญญาขายฝากรายนี้
ต้องห้ามมิให้มีการฟ้องบังคับคดี 

 ๔.ข้อตกลงไม่ให้ผู้ซื้อฝากจำหน่ายทรัพย์สินที่ขายฝาก
ในการตกลงฝากคู่สัญญาจะตกลงกันไม่ให้ผู้ซื้อฝากจำหน่ายทรัพย์สินที่

ขายฝากก็ได้ แต่ถ้าผู้ซื้อฝากฝ่าฝืนข้อตกลงที่กำหนดในสัญญา โดยนำทรัพย์สินที่
ขายฝากไปจำหนา่ยใหผู้อ้ืน่ ผูซ้ือ้ฝากจะตอ้งรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้แก่ผู้
ขายฝาก 

ตวัอยา่ง นางดำนำแหวนแตง่งานของตนซึง่มรีาคา ๗๐,๐๐๐ บาท ไปขายฝากต่อ
เถ้าแก่เฮงในราคา ๕๐,๐๐๐ บาท โดยในสัญญาตกลงว่า “ห้ามเถ้าแก่เฮงนำแหวน
ไปขายให้แก่บุคคลอื่น” ต่อมาเถ้าแก่เฮงนำแหวนไปขายให้แก่นางจิ๋ว โดยนางจิ๋วไม่
ทราบว่าแหวนนี้เป็นของผู้ใด เป็นเหตุให้นางดำไม่สามารถติดตามเอาแหวนคืนได้ 
เช่นนี้ เถ้าแก่เฮงต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเป็นราคาแหวน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่
นางดำ 
๕.กำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สินคืน

(๑) ถา้เปน็การขายฝากอสงัหารมิทรพัย ์ตอ้งกำหนดเวลาในการใชส้ทิธไิถค่นื
ไมเ่กนิ ๑๐ ป ีนบัแตว่นัทีม่กีารซือ้ขายฝากกนั แตถ่า้ไม่ไดก้ำหนดเวลาในการไถเ่อาไว ้
หรือกำหนดเวลาไว้เกินกว่า ๑๐ ปี กฎหมายให้ลดเวลาลงเหลือแค่ ๑๐ ปีเท่านั้น 

(๒) ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษและชนิดธรรมดา ต้องกำหนดเวลา
ไถ่คืนไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่มีการซื้อขายฝากกัน แต่ถ้าไม่ได้กำหนดเวลาในการ  
ไถ่คืนเอาไว้ หรือกำหนดเวลาไว้เกินกว่า ๓ ปี ให้ลดเวลาลงเหลือ ๓ ปี เท่านั้น 

 กฎหมายกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้มีการขยายเวลาไถ่ถอนออกไป” (คือ 
การทีคู่ก่รณทีัง้ ๒ ฝา่ยตกลงกนั เลือ่นกำหนดเวลาในการไถท่รพัยส์นิคนืออกไปจาก
ระยะเวลาเดิม) ถ้าคู่กรณีตกลงให้มีการขยายเวลาไถ่ออกไป กฎหมายให้ถือว่า 
ข้อตกลงนี้มีผลเสียเปล่าใช้บังคับไม่ได้ 

ตวัอยา่ง นายแขกทำสญัญาขายฝากควายชือ่วา่เผอืก ตอ่มานายไขก่ำหนด
เวลาในการใช้สิทธิไถ่ไว้ ๖ เดือน เมื่อถึงกำหนดไถ่ นายแขกยังหาเงินมาไม่ได้จึงไป
ตกลงกับนายไข่ว่า “ตนขอเวลาในการใช้สิทธิไถ่ออกไป ๓ เดือน” ข้อตกลงนี้แม้ว่า
นายไข่จะตกลงก็ตามแต่กฎหมายถือว่าข้อตกลงนี้เสียเปล่าใช้บังคับไม่ได้ ดังนั้นเมื่อ
เลยกำหนดเวลา ๖ เดอืนแลว้นายแขกยงัไมม่าไถ ่ ถอืวา่เลยกำหนดเวลาไถท่รพัยส์นิ  
ที่ขายฝากจะตกเป็นของนายไข่ทันที ดังนั้นเมื่อนายแขกนำเงินมาไถ่ในภายหลัง 
นายไข่จึงมีสิทธิไม่ให้ไถ่ควายคืนได้ 



A man feared his wife wasn’t hearing as well as she 
used to and he thought she might need a hearing aid. 

Not quite sure how to approach her, he called the family 
Doctor to discuss the problem.  

The Doctor told him there was a simple informal test 
the husband could perform to give the Doctor a better idea 
about her hearing loss.  

“Here’s what you do,” said the Doctor, “Stand about 40 
feet away from her, and in a normal conversational speaking 
tone, see if she hears you.”  

“If not, go to 30 feet, then 20 feet, and so on until you 
get a response.” 

That evening, the wife was in the kitchen cooking dinner, 
and he was washing the den. He said to himself, “I’m about 40 
feet away, let’s see what happens..” 

Then in a normal tone he asked, “Honey, what’s for dinner?” 
No response.  
So the husbund moved 

closer to the kitchen about 30 
feet from his wife and 
repeated, “Honey, what’s for 
dinner?” 

Still no response.  
Next he moved into 

the dining room where he 
was about 20 feet from his 
wife and asked, “Honer, 
what’s for dinner?” 

Again he got no response. So, he walked up to the kitchen 
door, about 10 feet away. 

“Honey, what’s for dinner?” 
Again there was no response.  
So he walked right up behind her. “Honey, what’s for dinner?” 
“James, for the FIFTH time I’ve said, CHICKEN!” 

MORAL OF THE STORY:  
The problem may not be with the other one as we 

always think, it could be very much within us..! 

เรื่องสั้นประจำฉบับ

ชื่อ
วัน
เดือน
ทาง
จันทร
คติ  



ประ เทศไทยเป็นดินแดนแห่ งพระพุทธศาสนา 
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีวัฒนธรรม
ทางศาสนาและปฏิบัติตนตามประเพณีหลายประการ เช่น การ
บำเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา เป็นต้น วันสำคัญเหล่านี้นับ
ตามจันทรคติ  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายความ
หมายของคำว่า “จันทรคติ” ว่า วิธีนับวันและเดือนโดยถือ
เอาการเดินของดวงจันทร์เป็นหลัก เช่น ขึ้น ๑ ค่ำ ถึง แรม 
๑๕ ค่ำ เป็นการนับวันทางจันทรคติ เดือนอ้ายถึงเดือน ๑๒ 
เป็นการนับเดือนทางจันทรคติ 

คำว่า ดดดด คือ วันตามจันทรคติ เช่น ขึ้นค่ำหนึ่ง 
๒ ค่ำ 

ส่วน ดดด คือ วันหนึ่งๆ ในสัปดาห์ มีชื่อเรียกดังนี้  
วันที่ ๑  วันอาทิตย์  อาทิจจวาร 
วันที่ ๒  วันจันทร์ จันทรวาร  

วันที่ ๓  วันอังคาร ภุมวาร  
วันที่ ๔  วันพุธ วุธวาร  
วันที่ ๕  วันพฤหัสบดี ชีววาร  
วันที่ ๖  วันศุกร์ สุกรวาร  
วันที่ ๗  วันเสาร์ โสรวาร  

ดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดด  
เดือนที่ ๑  เดือนอ้าย  มิคสิริมาส  ประมาณเดือน ธันวาคม  
เดือนที่ ๒  เดือนยี่  ปุษยมาส  ประมาณเดือนมกราคม 
เดือนที่ ๓  เดือนสาม  มาฆมาส  ประมาณเดือนกุมภาพันธ์  
เดือนที่ ๔  เดือนสี่  ผคุณมาส  ประมาณเดือนมีนาคม  
เดือนที่ ๕  เดือนห้า  จิตรมาส  ประมาณเดือนเมษายน  
เดือนที่ ๖  เดือนหก  วิสาขมาส  ประมาณเดือนพฤษภาคม  
เดือนที่ ๗  เดือนเจ็ด  เชฏฐมาส  ประมาณเดือนมิถุนายน  
เดือนที่ ๘  เดือนแปด  อาสาฬหมาส  ประมาณเดือนกรกฎาคม  
เดือนที่ ๘-๘ เดือนแปดหลัง  อุตราสาธมาส  ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  
เดือน ๙  เดือนเก้า  สาวนมาส  ประมาณเดือนสิงหาคม  
เดือนที่ ๑๐  เดือนสิบ  ภัททปทมาส  ประมาณเดือนกันยายน  
เดือนที่ ๑๑  เดือนสิบเอ็ด  อัสยุชมาส  ประมาณเดือนตุลาคม  
เดือนที่ ๑๒  เดือนสิบสอง  กัตติกมาส   ประมาณเดือนพฤศจิกายน 

มาตรการ
ระวัง! หวัดระบาด

หลังจากที่ร้อน ร้อนมาก ร้อนที่สุดมาแล้ว ฝนก็ตกลงมาชนิดไม่ลืม
หลูมืตาตดิตอ่กนัเปน็สปัดาห ์ ใครมภีมูติา้นทานนอ้ยกม็กัจะเปน็หวดั เมือ่ใดไดร้บั
เชือ้หวดัเขา้ไปในรา่งกาย กต็อ้งรอใหเ้มด็เลอืดขาวของเรากำจดัไวรสั ซึง่ตอ้งการ
เวลาประมาณ ๗ วัน ถ้ามีอาการไข้ด้วย ก็จะใช้เวลานานกว่านั้น และต้องระวัง
ไม่ให้มีโรคแทรก เช่น คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม ยิ่งขณะนี้มขีา่ว
เรือ่งไขห้วดัชนดิใหมท่ีม่อีนัตรายมาก จงึควรระวงัและรับมือโดยการดูแลตนเอง
ให้มีภูมิต้านทานและห่างไกลจากเชื้อหวัด 

วธิกีระตุน้และสรา้งเสรมิภมูติา้นทาน ทำไดด้ว้ยตัวเอง ดังนี้  
๑. รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยข้าวกล้อง ผักสด ผลไม้สด เพื่อให้

ไดร้บัวติามนิซ ี เบตาแคโรทนี และวติามนิอ ี เพยีงพอทีจ่ะกระตุน้ใหเ้มด็เลอืดขาว
แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัส 

๒. ออกกำลังกายกลางแจ้งตามแบบที่ถนัดเป็นประจำ ครั้งละ ๓๐ นาที
ขึ้นไป สัปดาห์ละ ๒-๓ ครั้ง  

๓. พยายามลดความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ การอดนอนทำให้
ภูมิต้านทานลดลง  

๔. ในช่วงที่หวัดระบาด ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ลดการกินเค็ม เพราะ
แอลกอฮอล์และเกลือจะลดภูมิต้านทาน นอกจากนี้ ควรงดนมวัว ผลิตภัณฑ์จาก
นมวัว กะทิ ของมัน ๆ เพราะจะทำให้เกิดเสมหะในทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  

๕. ทำตัวให้อบอุ่นอยู่เสมอ หากเป็นไปได้ควรกระตุ้นภูมิต้านทาน โดยใช้
ความรอ้น เชน่ อบสมนุไพร อบซาวนา่ เพือ่กระตุน้การทำงานของเมด็เลอืดขาว  

๖. เมือ่เปน็หวดั รบัประทานอาการทีม่สีมนุไพรซึง่ชว่ยบรรเทาอาการหวดั 
เช่น หอมแดง กะเทียม ขิง พริกไทย ที่ล้วนมีฤทธิ์ขับเหงื่อซึ่งเป็นวิธีขับสารพิษ
ออกจากร่างกายวิธีหนึ่ง  

ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะ ทำให้ได้นะคะ เพราะนอกจากจะไม่เป็นหวัดแล้ว 
ยังจะทำให้มีสุขภาพดี แข็งแรง ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น ๆ อีกด้วย 

 



สบ.ทร. ขอเชญิชวนกำลงัพล ทร.  
ร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 


๓๐ มิ.ย.๕๒ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ หอ้งประชมุ สบ.ทร. เพื่อถวาย
เป็นพระราชกศุล เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๑๒ ส.ค.๕๒ 



ดาวดึงส์ ดาวดึงษ์
ดาษดื่น ดาดดื่น
ดำรง ดำรงค์
ดุล ดุลย์
ดุลการค้า ดุลย์การค้า
ดุษณี ดุษณีย์
เดินเหิน เดินเหิร
เดียดฉันท์เดียจฉันท์,เดียดฉัน
ตกล่องปล่องชิ้น ตกร่องปล่องชิ้น
ตงิด ตะหงิด
ต้มโคล้ง ต้มโคร้ง
ตระเวน ตระเวณ
ตลบ ตะหลบ
ตะราง ตราง,ตาราง
ตั้งศูนย์ ตั้งสูญ
ต่างๆนานา ต่างๆนาๆ
เต็นท์ เต๊นท์
ถนนลาดยาง ถนนราดยาง
ถั่วพู ถั่วพลู
แถลงการณ์ แถลงการ
ทนทายาด ทนทายาท

 พระศรีมหาโพธิ์  
ชื่อสามัญ  Sacred Fig Tree  
ชื่อพฤกษศาสตร์  Ficus religiosa Linn.  

หลังจากที่ ได้ชมภาพต้นไม้ที่มีดอกสวยงามแล้ว คราวนี้มาชมต้นไม้ที่มี

ใบสวยงามบ้าง ต้นไม้ชนิดนี้มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา และต้นที่จะ

กลา่วถงึนี ้ ปลกูอยู่ ในสนามหญา้หนา้กรมการสือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศทหารเรอื 

คอื ตน้พระศรมีหาโพธิ์

กองทัพเรือและกองทัพเรือศรีลังกามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมานาน 

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ กองทัพเรือศรีลังกาได้มอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ ให้แก่กองทัพ

เรือไทย ในโอกาสเดียวกันกองทัพเรือก็ได้มอบพระพุทธรูปชื่อ พระพุทธสัมพันธ์

กัลยาณมิตร จำนวน ๕ องค์ พร้อมพระอัครสาวก คือ พระโมคคัลลาน์และ

พระสารีบุตร รวม ๑๐ องค์ ให้กองทัพเรือศรีลังกานำไปประดิษฐานตามวัดต่าง ๆ 

ในศรลีงักา เพือ่กระชบัสมัพนัธไมตรแีละสบืทอดพระพทุธศสนาใหด้ำรงมัน่คงสบืไป  

ในการอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์มาจากศรีลังกานั้น กองทัพเรือได้

กระทำพิธีอัญเชิญโดยเครื่องบินพิเศษจากศรีลังกาในวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม 

๒๕๔๖ เวลา ๐๙๐๐ มาถึงท่าอากาศยานทหาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

เวลา ๑๕๐๐ จากนั้น ภริยาผู้บัญชาการทหารเรืออัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์

ลงจากเครื่องบินพิเศษแล้วอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนรถยนต์บุษบก ริ้วขบวน

รถยนต์ เดินทางออกจากท่าอากาศยานทหารมาถึงบริ เวณสนามหญ้า

หน้ากรมสื่อสารทหารเรือ จากนั้น เวลา ๑๖๐๐ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ

อญัเชญิตน้พระศรมีหาโพธิป์ระดษิฐานบนแทน่บรเิวณพธิ ีและผูบ้ญัชาการทหารเรอื 

ประกอบพิธีปลูก ดังที่ปรากฏในแผ่นจารึกด้านหน้าต้นพระศรีมหาโพธิ์ความว่า 

“ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อัญเชิญมาจากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาธปิไตยศรลีงักา ปลกูโดย พลเรอืเอก ทวศีกัดิ ์ โสมาภา ผูบ้ญัชาการทหารเรอื 

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖  

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง ๑๕ เมตร ใบเดี่ยว 

โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบยาวแหลม ขอบใบเรียว ก้านใบยาวและผอมบาง ผลเกิด

เป็นคู่ด้านข้างกิ่ง ผลไม่มีก้าน เกลี้ยงและเกือบกลม เมื่อสุกมีสีม่วงเข้ม 

ขยายพันธุ์ด้วยการตอนหรือเมล็ด 

คำที่มักเขียนผิด  
มีผู้สนใจคำที่มักเขียนผิด 

จึงขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อจะ

ได้นำไปใช้ประโยชน์ 

คำ มักเขียนผิดเป็น คำ มักเขียนผิดเป็น

ทยอย ทะยอย
ทแยง ทะแยง
ทรราช(ผู้ปกครองบ้านเมือง) ทรราชย์(ลัทธิ)
ทะนง ทนง
ทะนุบำรุง ทนุบำรุง
ทะเลสาบ ทะเลสาป
ทักษิณาวรรตทักษิณาวัฏ,ทักษินาวัฎ,ทักษินาวรรต
ทาส ทาษ
ทีฆายุโก ฑีฆายุโก
ทูต ฑูต
ทูลกระหม่อม ทูนกระหม่อม
ทูลเกล้าฯ ทูนเกล้าฯ
เทคนิค เทคนิก
เทเวศร์ เทเวศน์
เท้าความ ท้าวความ
เทิด เทอด
เทิดทูน เทอดทูน
เทิดพระเกียรติ เทอดพระเกียรติ
แท็กซี่ แท๊กซี่
แทรกแซง แซกแซง
โทสจริต โทสะจริต

คำ มักเขียนผิดเป็น

ซวดเซ ทรวดเซ
ซักไซ้ ซักไซร้
ซาก ทราก
ซาบซึ้ง ทราบซึ้ง
ซาลาเปา ซาละเปา
ซ่าหริ่มซะหริ่ม,ซาหลิ่ม
เซ็นชื่อ เซ็นต์ชื่อ
เซนติเมตร เซ็นติเมตร
ฌาน ฌาณ
ญาณ ญาน
ดอกจันดอกจันทน์,ดอกจันทร์
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้จันทร์
ดาดฟ้า ดาษฟ้า
ดารดาษ ดารดาด
ดาวคะนอง ดาวคนอง

คำ มักเขียนผิดเป็น


