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สวสัดี
ปีใหม่ไทยค่ะ พอพูดถึงปีใหม่ ก็อดนึกถึงปีเก่าที่
ผ่านมาไม่ได้นะคะ ส�าหรบัสิง่ดีๆ  ในปีเก่าทีผู่เ้ขยีน

ยังจดจ�าได้อย่างแม่นย�าและจะยังชัดเจนเช่นนี้ต่อไปแม้เวลาจะผ่าน
ล่วงเลยไปอีกนานเท่าไรนัน้ก็คอื ภาพทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
เสดจ็ออกมหาสมาคม ณ สหีบญัชร พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม ในวันคล้าย
วนัพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2555 วโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 85 
พรรษา ยงัความปลืม้ปีตใิห้แก่เหล่าพสกนกิรชาวไทยเป็นอนัมาก ใน
ฐานะครูสอนภาษาไทย ผนวกกับใจที่จงรักภักดีและยกย่องเทิดทูน
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ผู้เขยีนขอใช้พืน้ท่ี “สนุกกับภาษา” ฉบบั
น้ีเสนอพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
ของพระองค์ท่านค่ะ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงแสดงพระอจัฉรยิภาพและ
พระปรชีาสามารถทางภาษาในงานพระราชนพินธ์มาตัง้แต่ครัง้ยงัทรง
พระเยาว์ แม้แต่ในบทพระราชนิพนธ์แปล พระองค์ท่านก็สามารถ
ถ่ายทอดภาษาและอารมณ์จากต้นฉบับออกมาได้อย่างแยบยล มี
อรรถรส เนือ่งจากพระองค์ทรงศกึษาทัง้ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรัง่เศส 
ภาษาเยอรมนัและภาษาละตนิ แม้กระนัน้พระองค์ก็ยังทรงศกึษาภาษา

ไทยอย่างจรงิจงัด้วย พระราชด�ารสัของพระองค์ท่านเป็นประจกัษ์พยาน
หนึง่ทีแ่สดงให้เหน็ถึงการใช้ภาษาไทยทีถ่กูต้อง สละสลวยและจบัใจ
ยิง่นกั พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงมผีลงานด้านวรรณกรรมและ
การแปล ดงัต่อไปนี้

วรรณกรรม

พระราชนพินธ์เรือ่ง “พระราชานุกิจรชักาลที ่8”

ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องราวกิจวัตรส่วนพระองค์ พระราชกิจ
และพระราชานกุจิของรชักาลที ่8 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้พมิพ์
พระราชทานในการพระราชกศุล 100 วนั พระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรมหาอนนัทมหดิล วนัที ่20 กนัยายน พ.ศ. 2489

พระราชนิพนธ์เรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิต- 

เซอร์แลนด์”

ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อพระราชทานเป็นพิเศษแก่หนังสือ 
“วงวรรณคด”ี ฉบบัเดอืนสงิหาคม 2490 ซึง่จดัว่าเป็นหนงัสอืทีด่แีละมี
เนื้อหาสาระที่มีคุณค่าอย่างมาในสมัยนั้น “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู ่
สวิตเซอร์แลนด์” เป็นพระราชนิพนธ์รูปแบบบันทึกประจ�าวันในช่วง

ในหลวงกับภาษาไทย
ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.
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เวลาเสด็จพระราชด�าเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์อีกคร้ัง พระองค์ได้ทรงบันทึกเรื่องราวการเดินทาง ตลอดถึง
เหตุการณ์ที่ทรงประสบพบเจอ ดังขออัญเชิญความตอนหนึ่งใน 
พระราชนพินธ์ท่ีสร้างความประทบัใจให้พสกนกิรชาวไทยไม่รูล้มื

“วนัท่ี 19 สงิหาคม พ.ศ.2489 - วนันีถึ้งวนัทีเ่ราจะต้องจากไป
แล้ว พอถงึเวลากล็งจากรถพระทีน่ัง่พร้อมกบัแม่ ลาเจ้านายฝ่ายใน ณ 
พระท่ีน่ังชัน้ล่าง แล้วกไ็ปยงัวดัพระแก้ว เพือ่นมสัการลาพระแก้วมรกต
และพระภกิษสุงฆ์ ลาเจ้านายฝ่ายหน้า ลาข้าราชการทัง้ไทยและฝรัง่ 
แล้วกไ็ปขึน้รถยนต์ พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง 200 เมตร มหีญงิคน
หนึง่เข้ามาหยดุรถ แล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบ ราชองครกัษ์ไม่แน่ใจ
ว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้น บางทีจะเป็นลูกระเบิด! เมื่อมาเปิดดูภายหลัง
ปรากฏว่าเป็นทอฟฟ่ีทีอ่ร่อยมาก ตามถนนผูค้นช่างมากมายเสยีจรงิๆ 
ทีถ่นนราชด�าเนินกลาง ราษฎรเข้ามาใกล้ชดิรถทีเ่รานัง่ กลวัเหลอืเกนิ
ว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง รถแล่นฝ่าฝูงชน 
ไปได้อย่างช้าท่ีสุด ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง ตาม 
ทางที่ผ่านมาได้ยินเสียง ใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆ ว่า “อย่าละทิ้ง
ประชาชน” อยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิง้ข้าพเจ้า
แล้วข้าพเจ้าจะละทิง้อย่างไรได้” แต่รถวิง่เรว็และเลยไปไกลเสยีแล้ว”

พระราชนิพนธ์เร่ือง “พระมหาชนก”

พระราชนพินธ์เรือ่ง พระมหาชนก (The Story of Mahajanaka) 
มทีัง้ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดยีวกัน  พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัทรงแปลพระมหาชนกชาดกเสรจ็สมบรูณ์ เมือ่ พ.ศ. 2531 
และยงัทรงแปลเป็นภาษาสนัสกฤตประกอบอกีภาษา ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ ให้จดัพมิพ์ในโอกาสเฉลมิฉลองกาญจนาภเิษกแห่งรชักาล 
เม่ือปี พ.ศ.2539 พระราชนิพนธ์พระมหาชนกน้ี มีภาพประกอบ 
ฝีพระหัตถ์ของพระองค์ โดยทรงใช้คอมพวิเตอร์วาดภาพแสดงเส้นทาง
เดนิเรือของพระมหาชนก รวม 4 ภาพ คอื ภาพวนัทีค่วรออกเดนิทาง 
ภาพวันเดินทาง ภาพวันที่เรือล่มและภาพพระมหาชนกทรงว่ายน�้า  
พระราชนิพนธ์เร่ืองน้ีมแีนวคดิให้ทกุคนสามารถพจิารณาแนวด�าเนนิ
ชีวิตที่เป็นมงคลและในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  
๖ รอบ เม่ือปี พ.ศ.๒๕๕๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ 
พระมหาชนกฉบบัการ์ตนู โดยม ีชยั ราชวตัร เป็นผูเ้ขยีนการ์ตนูประกอบ 
แสดงให้เหน็ว่าทรงมีพระราชด�ารใินการใช้ลายเส้นแบบไทยๆ  

พระราชนพินธ์เรือ่ง “เรือ่ง ทองแดง”
พระราชนพินธ์ เรือ่ง ทองแดง (The Story of Tongdaeng) เผย

แพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน เนือ้หาหลกัเป็น
เรือ่งความกตญัญรููค้ณุ ความจงรกัภกัด ีความมมีารยาทของทองแดง 
สนุขัทรงเลีย้ง ตพีมิพ์ครัง้แรกเมือ่ปี พ.ศ. 2541 และทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์ในรูปแบบลายเส้นการ์ตูนในปี พ.ศ. 
2547 ใช้ชือ่ “ทองแดง ฉบบัการ์ตนู”

งานแปล

“ตโิต”

 ผลงานแปลชิ้นแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
แปลจากต้นฉบบัเรือ่ง TITO ของ Phyllis Auty ในปี พ.ศ. 2519 เพือ่ให้
ข้าราชบริพารได้เรียนรู้เรื่องราวของบุคคลที่น่าสนใจคนหนึ่งของโลก  
ติโต เป็นผู้ที่ท�าให้ประเทศยูโกสลาเวียที่ประกอบด้วยประชาชนจาก
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หลากหลายชนเผ่า มคีวามแตกต่างกนัทัง้ในเรือ่งของเชือ้ชาต ิศาสนา 
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สามารถรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นยามที่
ประเทศชาติต้องพบกับภาวะวิกฤติ เพื่อร่วมกันรักษาความอุดม
สมบรูณ์และความเจริญของประเทศไว้ หนงัสอืตโิตนีท้รงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ ให้จดัพมิพ์และจดัจ�าหน่ายในปี พ.ศ.2537 มอบรายได้
จากการจดัจ�าหน่ายสมทบมลูนธิชิยัพฒันา

 

“นายอนิทร์ ผูปิ้ดทองหลงัพระ”

เป็นงานแปลช้ินที่สองของพระองค์ท่าน โดยทรงแปลจาก
หนงัสอื A Man Called Intrepid ของ เซอร์วลิเลยีม สตเีฟนสนั (William 
Stevenson) “นายอินทร์ผูปิ้ดทองหลงัพระ” เป็นเรือ่งราวเก่ียวกบันาย
อนิท์ หรือ INTREPID ชือ่รหสัของ เซอร์วลิเลยีม สตเีฟนสนั หวัหน้า
หน่วยราชการลบัอาสาสมคัรขององักฤษ ในระหว่างสงครามโลกครัง้
ที ่2 มีหน้าท่ีล้วงความลบัทางทหารของเยอรมนั เพือ่รายงานต่อเซอร์
วนิสตนั เชอร์ชลินายกรัฐมนตรอีงักฤษและประธานาธบิดรีสูเวลท์ แห่ง

สหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันต่อต้านการขยายอ�านาจของนาซี หรือ 
ฮติเลอร์ทีห่วังแผ่อ�านาจเข้ามาครอบครองโลกโดยม ี“นายอนิทร์” และ
ผู้ร่วมในงานนี้เป็นตัวอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความ
ถกูต้อง ยตุธิรรม เสรภีาพและสนัตภิาพ โดยไม่หวงัลาภยศสรรเสรญิ
ใดๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มแปลหน้าแรกเมื่อ 20 
มถินุายน พ.ศ. 2520 และแปลหน้าสดุท้ายเมือ่ 23 มนีาคม พ.ศ.2523 
ใช้เวลาในการแปลรวมทัง้สิน้ 2 ปี 9 เดอืน 3 วนั แต่ได้น�ามาจดัพมิพ์
เพือ่วางจ�าหน่ายในปี พ.ศ. 2536 ก่อน “ตโิต” ซึง่ทรงแปลเป็นเล่มแรก 
โดยมอบรายได้จากการจดัจ�าหน่ายสมทบมลูนธิชิยัพฒันา

นอกจากวรรณกรรมและงานแปลพระราชนพินธ์ทีไ่ด้กล่าวมา
แล้ว ยงัมบีทความเก่ียวกับการเมอืง การปกครองและเศรษฐกจิต่าง
ประเทศ ทีท่รงพระราชนพินธ์แปลและเรยีบเรยีงอกีหลายฉบบั ท่าน
สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต หาอ่าน
หนงัสอืพระราชนพินธ์ได้ทีห้่องสมดุในทกุสถาบนัการศกึษา ห้องสมุด
ประชาชน หรอืหาซือ้ได้ตามร้านหนงัสอืได้ทัว่ประเทศ ซึง่รายได้จาก
การจดัจ�าหน่ายจะน�าไปสมทบมลูนธิชิยัพฒันาอกีด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล 

วรนชุ อษุณกร. ในหลวงผูท้รงพระอจัฉรยิภาพ. พมิพ์ครัง้ที ่1, พ.ศ. 2544, 

โอเดยีนสโตร์, กรงุเทพฯ

http://www.vcharkarn.com/varticle/38236

http://www.chaoprayanews.com/2011/07/29/ในหลวงกับการใช้

ภาษาไทย

http://www.ku.ac.th/e-magazine/dec52/know/know2.htm




