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สวัสดี
ค่ะชาว TPA NEWS ท่ีเคารพรกัทุกท่าน ช่วงนีท้กุท่านคงจะได้พบเหน็ธงสม่ีวง และตราสญัลกัษณ์ “เฉลมิพระเกยีรติ 

๖๐ พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร”ี อยู่ทัว่ไปกนัแล้วนะคะ สนกุกับภาษาฉบบัเดือน

เมษายนนี ้ผูเ้ขยีนขอร่วมเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีด้วยการเรยีบเรยีงพระราชประวตั ิและ

พระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินานาประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยค่ะ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ได้รับพระราชทาน

พระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา  

กิติวัฒนาดุลโสภาคย์” ด้วยเหตุที่ทรงบ�าเพ็ญพระราชกิจจานุกิจ

นานัปการอันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดิน และราษฎร พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั จงึมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สถาปนาพระราชอสิรยิยศ และพระราชอสิรยิศกัดิ ์เป็น “สมเดจ็พระ-

เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี” ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ 

ธันวาคม ๒๕๒๐ 

ด้านการศกึษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงส�าเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ

หนึง่เหรยีญทอง สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ในปี ๒๕๒๐ จากนั้นทรงสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตที่

มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกัน ๒ 

แห่ง ทรงส�าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึก

ภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา ๒๕๒๒ 

หลงัจากนัน้ ทรงส�าเรจ็การศกึษาอกัษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา

ภาษาบาลี-สันสกฤต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 

๒๕๒๔ ต่อมาทรงส�าเรจ็การศกึษาในระดบัดษุฎบีณัฑติจากมหาวิท-

ยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ การศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาพฒันศกึษา

ศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๒๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี 

พระปรชีาสามารถในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้านอกัษร

ศาสตร์ และสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมไทย จนในวันที่ ๒๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี 

อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ด้วย

ตระหนักในพระปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม และพระ

มหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยงาน

วัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยเฉพาะทรงเป็นแบบอย่างในการ

บ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตรในด้านการอนุรักษ์

มรดกของชาติในสาขาต่างๆ เช่น วรรณศิลป์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

ภาษาไทย สถาปัตยกรรม ดนตรไีทย นาฏศลิป์ไทย การช่างไทย และ

พทุธศาสนา อกีทัง้ยงัได้รบัการทลูเกล้าฯ ถวายพระสมญัญาเม่ือ พ.ศ. 

๒๕๓๑ ว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และเมื่อวันที่ 

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ วันศิลปินแห่งชาติ คณะกรรมการวัฒนธรรม

แห่งชาติก็ได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “วิศิษฏศิลปิน” (อ่านว่า 

วิ-สิด-สิน-ละ-ปิน) แด่พระองค์ท่าน ซึ่งมีความหมายว่าทรงมี 

พระอัจฉริยะภาพ และทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขา 

ทรงมคีณุปูการต่อเหล่าศลิปิน และศลิปวฒันธรรมของชาต ิและทรง

เป็นปราชญ์ที่มีความรอบรู้ในวัฒนธรรมด้านต่างๆ

เป็นที่รู้จักกันดีว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารทีรงมพีระปรชีาสามารถในด้านงานพระราชนพินธ์ เนือ่งจาก

พระองค์ท่านโปรดการอ่านหนงัสอื และการเขยีนต้ังแต่ครัง้ยงัทรงพระ

เยาว์ กอปรกับพระปรีชาด้านภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาต่าง

ประเทศ เป็นเหตุให้ทรงเริ่มงานพระราชนิพนธ์ ทั้งร้อยแก้ว และร้อย

กรองมากมาย ทรงเริม่บทพระนพินธ์ต่างๆ ตัง้แต่เมือ่ทรงพระชนมายุ

ได้เพียง ๑๒ พระชันษา บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ได้รับการ 

ตีพิมพ์แพร่หลายในหนังสือหลายเล่ม เช่น อยุธยา, เจ้าครอกวัดโพธิ์, 

ศาสนาเกิดขึ้น

ได้อย่างไร เป็นต้น บทพระราชนิพนธ์ที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน 

คือ พุทธศาสนสุภาษิตค�าโคลง ซึ่งทรงถอดมาจากภาษาบาลี และ

กษัตริยานุสรณ์ ซึ่งทรงทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ�าปี ๒๕๑๖ ขณะ

นั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระ

ชนมายุเพียง ๑๘ พระชันษา
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งานพระราชนพินธ์ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไปแบ่งเป็นประเภทต่างๆ 

มีดังต่อไปนี้

หนังสือพระราชนิพนธ์ ชุดเสด็จพระราชด�าเนินเยือนต่าง

ประเทศ เช่น เกล็ดหิมะในสายหมอก, แกะรอยโสม, ข้าวไทยไปญี่ปุ่น, 

เขมรสามยก, ชมดอกไม้ไกลบ้าน, แดร๊กคูล่าผู้น่ารัก, ทัวร์น้องโจ้, ไทย

เที่ยวพม่า, เบอร์ลินสิ้นก�าแพง, ม่วนซื่นเมืองลาว, มณีพลอยร้อยแสง: 

รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุาร,ี ย�า่แดนมงักร, รอยย้ิมหมขีาว, เล่าเรือ่งเมอืงฝรัง่, ไอรกั คอือะไร? 

เป็นต้น

งานพระราชนพินธ์บทกว ีเช่น กษตัรยิานสุรณ์, ความคดิค�านงึ, 

ค�าฉันท์ดุษฎีสังเวย และกาพย์ขับไม้, ฉันท์ดุษฎีสังเวยสมโภชพระพุทธ

มหามณีรัตนปฏมิากร, ดัง่ดวงแก้ว, พทุธศาสนสภุาษติค�าโคลง เป็นต้น

งานพระราชนิพนธ์แปล เช่น เก็จแก้วประกายกวี, ขบวนการ

นกกางเขน, ความคิดค�านึง, เมฆเหิน น�้าไหล, หยกใสร่ายค�า เป็นต้น

เพลงไทยเดิม เช่น เต่าเห่, จีนเด็ดดอกไม้ เถา, ชมทะเล, ชื่น

ชุมนุมกลุ่มดนตรี, ดอกบัว เป็นต้น

พระองค์ยงัโปรดการเขยีนบทกลอนตัง้แต่คร้ังยงัทรงพระเยาว์ 

บทกลอนพระราชนิพนธ์ ได้แก่ รัก, แลจันทร์, ชายทะเลพัทยา, กลาง

พนา เป็นต้น ซึ่งในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ได้

พระราชทานท�านองส�าหรับเพลง “รัก” และครูดนตรีได้ร่วมกันแต่ง

ท�านองถวาย เป็นบทเพลงไทยสากล หลายบทเพลงด้วยกัน นอกจากนี้

แล้วยังได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้องส�าหรับเพลงไทยเดิมด้วย เช่น 

บทร้องส�าหรับเพลงเต่าเห่, เพลงปลาทองเถา, เพลงตับชมสวนขวัญ 

เป็นต้น

หนึ่งนักปราชญ์อัจฉริยะรัตนโกสินทร์     หนึ่งคีตศิลปินปิ่นสยาม

หนึ่งกวีลีลาสง่างาม    หนึ่งนงรามวิจิตรศิลป์ระบิลไกล

ดุจแก้วเก้าวาววับระยับฟ้า   “เทพรัตนา” แห่งรัฐวิวัฒน์สมัย

ชุบชีวินศิลปะวัฒนธรรมไทย   เกริกเกรียงไกรคู่หล้าคู่ฟ้าดิน

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอยกบทกลอนซึ่งประพันธ์โดย นายประสิทธิ์ 

รุ ่งเรืองรัตนกุล เพื่อเทิดพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

  

อ้างอิงจาก 

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: http://www.sirindhorn.net/,

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับโครงการตามพระราชดําริ: http://www.cad.go.th/50years/history1.html, http://www.culture.go.th/




