พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชกับภาษาไทย

ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

สวัสดีคะ่

มิตรรักนักอ่านทุกท่าน ครัง้ นีพ้ บกันในเดือน
ธันวาคม เดือนประสูตขิ องพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ และ
เป็นที่รักยิ่งของเราชาวไทย ผู้เขียนเคยใช้พื้นที่ “สนุกกับภาษา” นี้น�ำ
เสนอพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถด้านการใช้ภาษาไทยของ
พระองค์ท่านผ่านบทความเรื่อง “ในหลวงกับภาษาไทย” (ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) และน�ำเสนอความสนพระราชหฤทัยและความ
ห่วงใยภาษาไทยผ่านเรื่อง “รู้จักภาษาไทยของเราดีแล้วหรือยัง ตอน
วันภาษาไทยแห่งชาติ” (ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘) ไปแล้ว และ
ครัง้ นีผ้ เู้ ขียนขอน�ำเรือ่ งราวเหล่านัน้ กลับมาเรียบเรียงใหม่อกี ครัง้ เพือ่
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาไทยค่ะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงแสดงพระ
อัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถทางภาษาในงานพระราชนิพนธ์
มาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงศึกษาทั้งภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาละติน แม้กระนั้นพระองค์
ก็ยังทรงศึกษาภาษาไทยอย่างจริงจังด้วย ประจักษ์พยานหนึ่งที่
แสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง สละสลวย คือ พระราช
ด�ำรัสของพระองค์ที่ล้วนจับใจผู้ฟังทุกครั้งไป
พระราชนิพนธ์ประเภทวรรณกรรม และการแปลในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีดังต่อไปนี้

“วงวรรณคดี” ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๔๙๐ “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่
สวิตเซอร์แลนด์” เป็นพระราชนิพนธ์รูปแบบบันทึกประจ�ำวันในช่วง
เวลาเสด็จพระราชด�ำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์อีกครั้ง พระองค์ได้ทรงบันทึกเรื่องราวการเดินทาง ตลอดถึง
เหตุการณ์ที่ทรงประสบพบเจอ
๑.๓ พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก พระราชนิพนธ์
เรื่อง พระมหาชนก (The Story of Mahajanaka) มีทั้งภาคภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดชทรงแปลพระมหาชนกชาดกเสร็จสมบูรณ์ เมือ่ ปี พ.ศ.
๒๕๓๑ และยั ง ทรงแปลเป็ น ภาษาสั น สกฤตประกอบอี ก ภาษา
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั พิมพ์ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนา
ภิเษกแห่งรัชกาล ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชนิพนธ์พระมหาชนกนี้
มีภาพประกอบฝีพระหัตถ์ของพระองค์ โดยทรงใช้คอมพิวเตอร์
วาดภาพแสดงเส้นทางเดินเรือของพระมหาชนก รวม ๔ ภาพ คือ
ภาพวันที่ควรออกเดินทาง ภาพวันเดินทาง ภาพวันที่เรือล่ม และ
ภาพพระมหาชนกทรงว่ายน�ำ้ พระราชนิพนธ์เรือ่ งนีม้ แี นวคิดให้ทกุ คน
พิจารณาแนวทางการด�ำเนินชีวิตที่เป็นมงคล และในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์พระมหาชนกฉบับการ์ตูน โดยมี ชัย ราชวัตร
เป็นผู้เขียนการ์ตูนประกอบ

๑) วรรณกรรม

๑.๑ พระราชนิพนธ์เรื่อง พระราชานุกิจรัชกาลที่ ๘ ทรง
พระราชนิพนธ์เรือ่ งราวกิจวัตรส่วนพระองค์ พระราชกิจ และพระราชา
นุกิจของรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่องฉบับนี้
พระราชทานในการพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๘๙
๑.๒ พระราชนิพนธ์เรื่อง เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์ ทรงพระราชนิพนธ์เพือ่ พระราชทานเป็นพิเศษแก่หนังสือ
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๑.๔ พระราชนิพนธ์เรื่อง ทองแดง พระราชนิพนธ์ เรื่อง
ทองแดง (The Story of Tongdaeng) เผยแพร่เป็นภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน เนือ้ หาหลักเป็นเรือ่ งความกตัญญูรคู้ ณ
ุ
ความจงรักภักดี ความมีมารยาทของทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง ตีพิมพ์
ครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๑ และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้จัดพิมพ์ในรูปแบบลายเส้นการ์ตูนในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้ชื่อ
“ทองแดง ฉบับการ์ตูน”

๒) งานแปล

๒.๑ ติ โ ต ผลงานแปลชิ้ น แรกของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ทรงแปลจากต้นฉบับเรือ่ ง TITO ของ Phyllis Auty ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อให้ข้าราชบริพารได้เรียนรู้เรื่องราวของ
บุ ค คลที่ น ่ า สนใจคนหนึ่ ง ของโลก ติ โ ต เป็ น ผู ้ ที่ ท� ำ ให้ ป ระเทศ
ยูโกสลาเวียทีป่ ระกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายชนเผ่า มีความ
แตกต่ า งกั น ทั้ ง ในเรื่ อ งของเชื้ อ ชาติ ศาสนา วั ฒ นธรรม และ
ประวัตศิ าสตร์ สามารถรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นยามทีป่ ระเทศชาติตอ้ ง
พบกับภาวะวิกฤติ เพือ่ ร่วมกัน
รักษาความอุดมสมบูรณ์ และ
ความเจริ ญ ของประเทศไว้
หนังสือติโตนี้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ และ
จัดจ�ำหน่ายในปี ๒๕๓๗ มอบ
รายได้ จ ากการจั ด จ� ำ หน่ า ย
สมทบมูลนิธิชัยพัฒนา
๒.๒		 นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ เป็นงานแปลชิ้นที่สอง
ของพระองค์ โดยทรงแปลจากหนังสือ A Man Called Intrepid ของ
เซอร์วิลเลียม สตีเฟนสัน (William Stevenson) “นายอินทร์ผู้ปิดทอง
หลังพระ” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ นายอินท์ หรือ INTREPID ชื่อรหัส
ของ เซอร์วิลเลียม สตีเฟนสัน หัวหน้าหน่วยราชการลับอาสาสมัคร
ของอังกฤษ ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ มีหน้าทีล่ ว้ งความลับทาง
ทหารของเยอรมัน เพื่อรายงานต่อ เซอร์วินสตัน เชอร์ชิลนายก
รัฐมนตรีอังกฤษ และประธานาธิบดีรูสเวลท์ แห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อ
ร่วมกันต่อต้านการขยายอ�ำนาจของนาซีหรือฮิตเลอร์ทหี่ วังแผ่อำ� นาจ
เข้ามาครอบครองโลกโดยมี “นายอินทร์” และผู้ร่วมในงานนี้เป็น
ตัวอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้อง ยุติธรรม
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เสรีภาพ และสันติภาพ โดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆ
“นายอินทร์ผปู้ ดิ ทอง
หลังพระ” จัดพิมพ์เพื่อวาง
จ�ำหน่ายในปี ๒๕๓๖ ก่อน
“ติโต” ซึ่งทรงแปลเป็นเล่ม
แรก โดยมอบรายได้จากการ
จัดจ�ำหน่ายสมทบมูลนิธิชัย
พัฒนา
ท่านสามารถค้นคว้าหนังสือพระราชนิพนธ์เพิ่มเติมได้จาก
การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต หาอ่านได้ทหี่ อ้ งสมุดในสถาบันการศึกษา
ทุกแห่ง ห้องสมุดประชาชน หอสมุดแห่งชาติ หรือหาซื้อได้ตามร้าน
หนังสือทั่วไป ซึ่งรายได้จากการจัดจ�ำหน่ายจะน�ำไปสมทบมูลนิธิ
ชัยพัฒนาอีกด้วย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงแสดง
ความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยภาษาไทยอยู่เสมอ ดังจะ
เห็นได้จากการเสด็จพระราชด�ำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วม
อภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อ
“ปั ญ หาการใช้ ค� ำ ไทย” ทรงด� ำ เนิ น การอภิ ป รายและทรงสรุ ป
การอภิปรายอย่างดีเยีย่ ม นับเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ของวงการ
ภาษาไทยที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ดั ง กล่ า ว
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้
ตระหนักในคุณค่า และความส�ำคัญของภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น
ปลุกจิตส�ำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่า และความ
ส�ำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันท�ำนุบ�ำรุง ส่งเสริม และ
อนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้
รัฐบาลประกาศให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทย
แห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๔๒ เห็นชอบให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทย
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